
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

اأكرث من 75 األف �سخ�ص ا�ستفادوا من امل�ساعدات 
»الهالل« تعزز جهودها الإن�صانية ل�صالح 

متاأثري اإع�صار »اإيداي« يف موزمبيق
•• اأبوظبي-وام:

ل�صالح  الإن�صانية  جهودها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  ع��ززت 
الهيئة  ووا�صلت  موزمبيق  يف  »اإي���داي«  اإع�صار  كارثة  من  املتاأثرين 
على مدار الأ�صبوع املا�صي عملياتها الإغاثية التي ا�صتفاد منها اأكرث 
من 75 األف �صخ�ص يف 17 منطقة �صمن نطاق ثالث حمافظات يف 
موزمبيق تعترب الأكرث ت�صررا من الإع�صار الذي اجتاح ثالث دول 

يف جنوب �صرق القارة الأفريقية.
واللتزام  بالدولة  احلكيمة  القيادة  ملوقف  جت�صيدا  امل�صاعدات  تاأتي 
كارثة  من  املت�صررة  الإفريقية  ال��دول  جتاه  الإن�صانية  مب�صوؤوليتها 
الإع�صار وتنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتابعة 
�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

رئي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.      )التفا�صيل �ص3(

برنامج الأغذية العاملي: الإمارات مركز 
ا�صرتاتيجي للعمليات الإن�صانية على م�صتوى العامل

•• دبي-وام:

اأ�صاد برنامج الأغذية العاملي لالأمم املتحدة بدور الإمارات يف اإغاثة 
ومالوي  وموزمبيق  زميبابوي  يف  »اإي���داي«  اإع�صار  من  املت�صررين 
يف  واخل���ري  الإن�����ص��اين  نهجها  تعك�ص  التي  ال�صريعة  وا�صتجابتها 
مواجهة الأزمات الإن�صانية الطارئة والتخفيف من معاناة ال�صعوب 

املتاأثرة جراء الكوارث والأزمات.                   )التفا�صيل �ص3(

اأمام حممد بن را�صد .. عدد من �صفراء الدولة اجلدد يوؤدون اليمني القانونية 
•• اأبوظبي- وام: 

رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم���ام 
�صفراء  اأدى   .. اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
الدولة اجلدد املعينون لدى عدد من الدول ال�صقيقة وال�صديقة اليمني 
القانونية وذلك بح�صور معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�صي رئي�صة 
املجل�ص الوطني الحتادي والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 
ال�صيخ من�صور بن  الداخلية و�صمو  ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 

زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة .
الرحيم  عبد  الدكتور   .. ال�صعادة  اأ�صحاب  م��ن  ك��ل  اليمني  اأدى  وق��د 

يو�صف حممد العو�صي �صفرا معينا لدى بولندا واأحمد على حممد 
ال�صام�صي  احل�صان  حممد  عبيد  وعمر  الأردن  لدى  �صفرا  البلو�صي 
�صفرا يف ايطاليا ومن�صور عبداهلل خلفان بالهول �صفر لدى اململكة 
ا�صرتاليا و�صعيد  ال�صبو�صي �صفرا لدى  املتحدة وعبد اهلل على عتيق 
مطر �صلطان ال�صري �صفرا لدى اأوغندا وال�صيخ حممد بن مكتوم 
بن را�صد اآل مكتوم �صفرا لدى مملكة ال�صويد وماجد ح�صن ال�صويدي 
�صفرا لدى مملكة اإ�صبانيا وحمد غامن املهري �صفرا لدى جمهورية 
لدى  ال��دول��ة  مندوبة  الكلباين  عبيد  وفاطمة  الإ�صالمية  موريتانيا 

منظمة الأغذية والزراعة الدولية »الفاو« يف روما.
)التفا�صيل �ص2(

قتلى وجرحى واأ�سرى لالنقالبيني يف معارك مديرية عب�ص

احلوثيون مينعون توزيع الغذاء من مطاحن احلديدة
•• اليمن-وكاالت:

وا�صلت قوات احلكومية ال�صرعية اليمنية التقدم يف معاركها 
�صد ميلي�صيات احلوثي يف مديرية عب�ص مبحافظة حجة 

غربي اليمن.
وقالت م�صادر ع�صكرية ميدانية، اإن قوات اجلي�ص الوطني 
ال�صريط  على  ح�صن  بني  بلدة  غرب  مناطق  على  �صيطرت 
بني  منطقة  غ��رب  الواقعة  الطينة  قرية  منها  ال�صاحلي، 

ح�صن، وتقدمت باجتاه مزارع اجلر.
�صقوط قتلى وجرحى من احلوثيني،  اإىل  امل�صادر  واأ�صارت 
ع��ل��ى مركبتني  ال�����ص��ي��ط��رة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اث���ن���ني  واأ����ص���ر 

ع�صكريتني.
اخلام�صة  الع�صكرية  املنطقة  يف  احلكومية  القوات  وكانت 

اأطلقت عملية ع�صكرية وا�صعة اخلمي�ص املا�صي، يف مديرية 
عب�ص وعدد من املديريات املجاورة لها �صمال غربي حجة.

اإىل ذلك، ذكرت “�صكاي نيوز عربية “اأن ميلي�صيات احلوثي 
متنع عمال برنامج الغذاء العاملي من الو�صول اإىل مطاحن 
الغذائية من  للمواد  الأحمر لإج��راء عملية تبخر  البحر 

اأجل احلفاظ عليها وتوزيعها.
املتمردين احلوثيني دخول  اأن منع  وذكرت م�صادر حملية 
فريق برنامج الغذاء العاملي اإىل مقر �صركة مطاحن البحر 

الأحمر جاء من دون “اأي مربر«.
وكان من املقرر اأن يلتقي الثالثاء رئي�ص املراقبني الدوليني، 
الدمناركي مايكل لولي�صغارد، رفقة وفد من برنامج الغذاء 
العاملي، الفريق احلكومي يف جلنة اإعادة النت�صار، يف مناطق 

�صيطرة القوات احلكومية يف مدينة احلديدة.

احلكومي  الفريق  بني  اللقاء  اإن  اللجنة  وقالت م�صادر يف 
النهائية لآلية  الفنية  اللم�صات  �صي�صهد و�صع  ولولي�صغارد 
تنفيذ التفاق، وحتديد موعد التنفيذ، على اأن ل تتجاوز 
واإزالة  التفا�صيل،  ا�صتكمال  بعد  الأ���ص��ب��وع،  التنفيذ  م��دة 

اللتبا�ص.
ميلي�صيات  بان�صحاب  اخلطة  من  الوىل  اخلطوة  وتق�صي 
احل��وث��ي م��ن م��ي��ن��ائ��ي راأ�����ص عي�صى وال�����ص��ل��ي��ف مل�����ص��اف��ة 5 
كيلومرتات اإىل ال�صرق، مع التاأكد من نزع الألغام وحتقق 
ال��دويل، وممثلي  الفريق  باإ�صراف ثالثي ي�صم  الن�صحاب 

احلكومة واحلوثيني يف جلنة التن�صيق واإعادة النت�صار.
يزور  �صوف  ال���دويل  الفريق  اإن  اللجنة  يف  م�صادر  وق��ال��ت 
مطاحن البحر الحمر التي حتتوي على ع�صرات الأطنان 

من القمح التابع للربنامج. 

•• القاهرة-وكاالت:

حذر الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأن����ط����ون����ي����و غ����وت����ري���������ص، اأم�������ص 
تنامي  م��ن  القاهرة  يف  ال��ث��الث��اء، 
من  اأق���ل  ب��ع��د  امل�صلمني،  ك��راه��ي��ة 
م�صجدّي  جم�������زرة  ع���ل���ى  ����ص���ه���ر 
نيوزيلندا التي ا�صفرت عن مقتل 

�صخ�صا.  50
وجاءت حتذيرات غوتري�ص اأثناء 
موؤ�ص�صة  اأك���رب  الأزه����ر،  يف  كلمته 
�صنية يف العامل، حيث التقى ب�صيخ 

الأزهر الإمام اأحمد الطيب.
العامل،  “حول  غوتري�ص:  وق��ال 
لكراهية  ق��ي��ا���ص��ي��ا  ت��ن��ام��ي��ا  ن�صهد 
ال�صامية  وم������ع������اداة  امل�������ص���ل���م���ني 

والعن�صرية وكراهية الأجانب«.
واأ�صار اإىل العتداء يف 15 مار�ص 
كراي�صت  يف  م�������ص���ج���دي���ن  ع���ل���ى 
ت�صرت�ص يف نيوزيلندا، والعتداء 
بيت�صربغ  يف  ي��ه��ودي  م��ع��ب��د  ع��ل��ى  •• القد�س املحتلة-وكاالت:

�صابا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ق��ت��ل اجل��ي�����ص 
اأ����ص���ي���ب  ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ا، يف ح�����ني 
بالر�صا�ص،  اآخ�������ران  ���ص��خ�����ص��ان 
خالل اقتحام خميم قلنديا �صمال 

مدينة القد�ص، اأم�ص.
جنود  اأن  حملية  م�����ص��ادر  وذك���رت 
الح����ت����الل اأع����دم����وا ال�������ص���اب من 
املطار  ����ص���ارع  يف  ق��ري��ب��ة  م�����ص��اف��ة 
قرب املخيم، وفق ما اأف��ادت وكالة 

الأنباء الفل�صطينية »وفا«.
اأن����ه مت نقل  امل�������ص���ادر،  واأ����ص���اف���ت 
فل�صطني  جم��م��ع  اإىل  امل�����ص��اب��ني 
اإ�صابتهما  وو�����ص����ف����ت  ال���ط���ب���ي 
ب��امل��ت��و���ص��ط��ة، ك��م��ا اع��ت��ق��ل��ت قوات 
املخيم  من  الإ�صرائيلي  الحتالل 

اأ�صقاء.  3
جرافات  هدمت  اخ��ر  �صعيد  على 
تابعة لبلدية الحتالل ال�صرائيلي 
يف القد�ص يف حرا�صة قوة ع�صكرية 
ك���ب���رة ام�������ص م��ب��ن��ى ���ص��ك��ن��ي��اً من 

الذي اأ�صفر عن مقتل 11 �صخ�صا 
واعترب الهجوم الأكرث دموية �صد 
اليهود يف تاريخ الوليات املتحدة.

وحّذر غوتري�ص من تزايد خطاب 
الكراهية قائال اإنه “يدخل املجال 
العام وينت�صر ب�صرعة عرب مواقع 

التوا�صل الجتماعي«.
يف  ت���ن���ت�������ص���ر  “نراها  وت�������اب�������ع: 

طابقني يف احلارة التحتا مبخيم 
املحتلة  ال��ق��د���ص  و���ص��ط  ���ص��ع��ف��اط 

بحجة البناء دون ترخي�ص.
واق����ت����ح����م����ت ق��������وات ك����ب����رة من 
طائرة  ُت�صاندها  الحتالل  جنود 
م���روح���ي���ة ���ص��ب��اح��اً امل��ن��ط��ق��ة من 
جهة �صاحية را�ص خمي�ص مبخيم 

�صعفاط.

الدميقراطيات الليربالية وكذلك 
يف الدول ال�صلطوية«.

ت�صتمر  ب��زي��ارة  غوتري�ص  ويقوم 
يومني للقاهرة، وبعد لقائه �صيخ 
الأزهر من املقرر اأن يلتقي الرئي�ص 
ال�صي�صي.  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����ص��ري 
والأحد، ح�صر غوتري�ص القمة 

العربية يف تون�ص.

م�صوؤول  ق��ال  مت�صل  �صعيد  على 
العالقات العامة والإعالم بدائرة 
القد�ص  يف  ال���ص��الم��ي��ة  الأوق�����اف 
ع��ن��ا���ص��ر من  اإن  ال��دب�����ص  ف���را����ص 
ام�ص  اقتحمت،  الحتالل  �صرطة 
الأق�صى  بامل�صجد  القبلي  م�صلى 
املبارك بالقوة رغم ت�صدي حرا�ص 

امل�صجد لهم.

مواقــيت ال�صالة
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انتقاد الحتاد الأوروبي ريا�سة حكومية:

رومانيا: ال�صعب يوؤيد اأوروبا والنخب تعار�ض!
•• الفجر - رامونا كومان - ترجمة خرية ال�شيباين

الرومانيات  م���ن  ب��امل��ائ��ة   50 ف����اإن   ،2018 ل��ع��ام  ب���اروم���رت«  »الورو  ل����  وف���ًق���ا 
�صورة  باملائة  و33  الأوروب���ي،  الحت��اد  عن  اإيجابية  �صورة  ميلكون  والرومانيني 
حمايدة، و15 باملائة �صورة �صلبية للغاية. املواطنون موالون لأوروبا، بينما تروج 
النخب ال�صيا�صية خلطاب قومي يت�صاعد، ومناه�ص لالحتاد الأوروبي. مّر زمن 
الأكرث  واملواطنون من بني  النخب  ال��ذي كانت فيه  البلد  كانت فيه رومانيا هي 
حما�صة مل�صروع التكامل الأوروبي. وكان الدعم لأوروبا مرتفعا اىل درجة اأنه كان 
يتم ال�صتنجاد يف الغالب بال�صخرية لتف�صره يف الدول الأع�صاء القدمية، والتي 
اأ�صكاًل من املقاومة لأوروبا اأكرث تنوًعا. فبينما ي�صود ال�صتياء يف الغرب،  تواجه 
لتطور م�صروع �صيا�صي »لل�صعوب، بدون ال�صعوب«، فان الع�صوية بالن�صبة لأوروبا 

ال�صرقية، كانت م�صدر اأمل مل�صتقبل اقت�صادي، و�صيا�صي واجتماعي اأف�صل.

مبادرة ال�صيخة فاطمة لدعم �صحايا الإجتار بالب�صر 
يف باك�صتان ت�صاهم باإعادتهم اإىل احلياة الطبيعية

•• اإ�شالم اأباد-وام: 

اأ�صادت اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الإجتار بالب�صر يف الدولة بالتربع 
الذي قدمته �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي 
العام رئي�صة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
التنمية الأ�صرية لتوفر اإحتياجات وتركيب اأطراف �صناعية لعدد من 
�صحايا الإجتار بالب�صر مت اإيواوؤهم مبركز اإيواء الذكور �صحايا الإجتار 
بالب�صر يف اأبوظبي وتقدمي كافة اخلدمات العاجلة لهم من فح�ص طبي 
ودعم قانوين ونف�صي واإجتماعي من خالل و�صع برامج تاأهيلية تنا�صب 
كال منهم حتت الإ�صراف املبا�صر واملتابعة اليومية ل�صعادة �صارة �صهيل 

مديرعام مراكز اإيواء �صحايا الإجتار بالب�صر.      )التفا�صيل �ص3(

الرتبية ت�سدد على تفعيل نظام »وراقة«
الكتب  لت�صجيل  معايري   6

مبراكز م�صادر التعلم يف املدار�ض 
 •• حم�شن را�شد - دبي 

مبراكز  الكتب  لت�صجيل  معاير  �صتة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
م�صادر التعليم باملدار�ص احلكومية يف نظام »وراقة اللكرتوين« م�صددة 

على �صرورة تفعيل ذلك النظام واللتزام باملعاير املعتمدة.
منه  ن�صخة  على  »الفجر«  ح�صلت  ال�صاأن  بذلك  ���ص��ادر  لتعميم  ووف��ق��اً 
ت�صدرت تلك املعاير اتباع نظام ديوي الع�صري كما هو متبع يف جميع 

املدار�ص، اإ�صافة اإىل ت�صجيل جميع الن�صخ لكل كتاب.
وت�صمنت املعاير عدم ت�صجيل الكتب وامل�صادر التي مت ا�صتبعاد ا�صماء 
عدم  اىل  اإ�صافة  ال��دول��ة،  يف  م�صادرالتعلم  مراكز  جميع  من  موؤلفيها 
ت�صجيل الكتب وامل�صادر التي مر عليها ع�صرون عاماً فاأكرث نظراً لتقادم 

املادة العلية وعدم �صالحيتها لال�صتخدام.           )التفا�صيل �ص3(

حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله ال�صفراء اجلدد  )وام(

اأمني عام الأمم املتحدة خالل كلمته يف الأزهر ال�صريف )رويرتز(

قوات الحتالل تهدم منزل فل�صطينيا بحجة عدم ح�صوله على ترخي�ص

جزائريون يوا�صلون التظاهر مطالبني برحيل النظام )ا ف ب(

انفجار يف اأكادميية موجاي�صك 
الرو�صية الف�صائية  الع�صكرية 

•• مو�شكو-وام: 

يف  بجروح  اأ�صخا�ص  ثالثة  اأ�صيب 
اأكادميية  مبنى  داخ��ل  وق��ع  انفجار 
الف�صائية  الع�صكرية  »موجاي�صك« 
الرو�صية  بطر�صبورغ  �صان  مبدينة 
ال����دف����اع  وزارة  واأع����ل����ن����ت  ام���������ص. 
انفجارا  اأن  لها  بيان  يف  الرو�صية، 
الإدارية  املكاتب  اأح��د  ام�ص يف  وقع 
موجاي�صك  اأك�����ادمي�����ي�����ة  مب���ب���ن���ى 
مدينة  يف  الع�صكرية-الف�صائية 
الثاين  الطابق  �صان بطر�صبورغ يف 
انفجار  نتيجة  ال���دوام،  ف��رتة  اأثناء 
اإىل  اأدى  مم���ا  جم����ه����ول«،  »ج�����ص��م 
يزال  فيما ل  اأ���ص��خ��ا���ص   3 اإ���ص��اب��ة 
املبنى  يف  ع��ال��ق��ني  ���ص��خ�����ص��ا   20
ب�صبب  ال�صلم  ان��ه��ي��ار  بعد  امل��ن��ك��وب 

خالل كلمته من قلب الأزهر 

غوتريي�ض يحذر من تنامي كراهية امل�صلمني

الحتالل يهدم مبنى بالقد�ص ويقتحم الأق�سى 

�صهيد فل�صطيني بر�صا�ض الحتالل �صمال القد�ض

بومبيو حذر لبنان من م�صنع �صواريخ جديد حلزب اهلل
•• عوا�شم-وكاالت:

ذكرت تقارير اإخبارية، اأم�ص الثالثاء، اأن وزير اخلارجية الأمركي مايك 
اللبنانيني من  امل�صوؤولني  اإىل بروت،  زيارته موؤخرا  بومبيو حذر، خالل 

اإخفاء م�صنع �صواريخ تابع حلزب اهلل.
م�صادر  اإن  رافيد،  ب��اراك  ع�صرة،  الثالثة  الإ�صرائيلية  القناة  مرا�صل  وقال 
اأقاما  واإي���ران  اللبناين  اهلل  ح��زب  اأن  اأبلغته  ي�صمها،  مل  مطلعة،  اأمركية 

م�صنعا جديدا �صريا لل�صواريخ الدقيقة على الأرا�صي اللبنانية.
بومبيو  ف��اإن  رافيد،  عن  اخلرب  نقل  ال��ذي  “اأك�صيو�ص”،  وبح�صب موقع 
التي ت�صعر بقلق متزايد  الإ�صرائيلية،  املخابرات  املعلومات من  تلقى هذه 
املعلومات  تلقي  بعد  امل��وق��ع:  وق���ال  لل�صواريخ.  اهلل  ح��زب  ت�صنيع  ب�صاأن 
اأ�صبوعني،  قبل  نتانياهو  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  من  ال�صتخباراتية 

�صافر بومبيو اإىل بروت والتقى رئي�ص الوزراء �صعد احلريري.
اأن ت�صكل  املن�صاأة ميكن  اأن  اللبناين  ال��وزراء  اأخرب بومبيو رئي�ص  واأ�صاف: 

تهديدا لالأمن اللبناين، وتزيد من خطر الت�صعيد مع اإ�صرائيل.
ويف �صبتمرب املا�صي، ك�صف رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو يف 
الأمم املتحدة عن �صور لأقمار �صناعية قال اإنها ملوقعني �صريني حلزب اهلل 

لت�صنيع �صواريخ دقيقة.

م�صريات يف اجلزائر رغم اإعالن بوتفليقة قرب ا�صتقالته
•• اجلزائر-وكاالت:

اأنه  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�ص  اإع��الن  من  الرغم  على 
ت�صهد  ولي��ات  ع��دة  اأن  غر  عهدته،  نهاية  قبل  من�صبه  من  �صي�صتقيل 
اأم�ص الثالثاء، وقفات وم�صرات احتجاجية مطالبة بال�صتجابة لكافة 
يف  الثالثاء  اأم�ص  �صباح  الطلبة  خ��رج  فقد  ال�صعبي.  احل��راك  مطالب 

م�صرة �صلمية بو�صط اجلزائر العا�صمة.
اجلزائر  على  احل��ف��اظ  اإىل  تدعو  وطنية  باأنا�صيد  املتظاهرون  وهتف 
حتى  كتابة  ل  درا���ص��ة  »ل  منها  �صعارات  رددوا  كما  الوطنية،  وال��وح��دة 
ت�صقط الع�صابة«، و»البالد بالدنا ونديرو راأينا« وغرها من ال�صعارات 
اجلزائر  »�صرق  بجاية  ولي��ة  �صهدت  كما  النظام.  برحيل  تطالب  التي 

العا�صمة« م�صرة حا�صدة للمطالبة بالتغير اجلذري.
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحية  املمار�صات  على  تدريبات  تلقوا  الغذائية  باملوؤ�ص�صات  العاملني  من  األفا   45

•• ال�شارقة -وام:

ال�صحة  لقطاع  العام  املدير  م�صاعد  املعال  �صذا  ال�صيخة  �صعادة  اأك��دت 
العامة واملختربات املركزية يف بلدية مدينة ال�صارقة اأن ال�صحة تعترب 
اإمارة  كونها  الإم���ارة  روؤي���ة  يدعم  مب��ا  البلدية  عليها  حتر�ص  اأول��وي��ة 
التي  الأماكن  كل  التفتي�صية على  تكثيف احلمالت  �صحية من خالل 
اأو  الأغ��ذي��ة  وبيع  عر�ص  مواقع  �صواء  العامة  ال�صحة  عملها  يف  مت�ص 
على  حفاظاً  �صارمة  رقابة  البلدية  تفر�ص  حيث  وغرها  ال�صالونات 

�صحة و�صالمة قاطني وزوار الإمارة.
واأ�صارت اإىل اأن القطاع قام بتنفيذ خطة لتطبيق املرحلة الثانية لربنامج 

ونقاط  املخاطر  حتليل  نظام  تطبيق  وه��ي  ال��غ��ذاء  ل�صالمة  ال�صارقة 
 3 والفنادق  التجارية  املراكز  املطاعم يف  �صل�صة  ال�صبط احلرجة على 
جنوم وعلى املدار�ص ذات املطابخ الكبرة ولأول مرة يف ال�صرق الو�صط 
 .. غذائية  موؤ�ص�صة   100 يف  املوؤ�ص�صات  ه��ذه  على  النظام  تطبيق  يتم 
مو�صحة اأن اجلديد يف التجربة هو اأن عمليات الدعم الفني والتدقيق 
الها�صب  لنظام  ال�صارقة كفريق  بلدية مدينة  تتم عن طريق موظفي 
و�صوف  جيدة  وعملية  علمية  بطريقة  وتدريبهم  تاأهيلهم  مت  اأن  بعد 

ت�صدر �صهادات املنح والإعتماد من بلدية مدينة ال�صارقة.
 45 ت��دري��ب  القطاع على  املا�صي عمل  ال��ع��ام  ان��ه خ��الل  ن��وه��ت اىل  و 
واعتماد  ال�صارقة  مدينة  يف  الغذائية  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  من  األفا 

يف  يعملون  موظفاً   69 وت��دري��ب  غذائية  موؤ�ص�صة   3078 مايقارب 
ال�صارقة  ب��رن��ام��ج  اأن��ظ��م��ة  على  خ��ورف��ك��ان  مبدينة  غ��ذائ��ي��ة  موؤ�ص�صات 
 ...2018 2016 اىل يونيو  اأكتوبر  ل�صالمة الأغذية يف الفرتة من 
11 من موظفي بلدية خورفكان  تاأهيل عدد  بالإ�صافة اىل تدريب و 
 103 ت��دري��ب  مت  كما  الأغ��ذي��ة  ل�صالمة  ال�صارقة  برنامج  اإدارة  على 
اأنظمة  على  املليحة  مبدينة  غذائية  موؤ�ص�صات  يف  يعملون  موظفني 
اىل   2017 اأبريل  من  الفرتة  يف  الأغ��ذي��ة  ل�صالمة  ال�صارقة  برنامج 
مايو 2018 و مت اإعتماد عدد 6 موؤ�ص�صات غذائية يف نظام املمار�صات 
ببلدية  ال�صيافة  موظفي  من  موظفاً   43 وتدريب  اجليدة  ال�صحية 

مدينة ال�صارقة.

ال��ت��ي مت حتليلها يف ق�صم خمترب  ال��ع��ّي��ن��ات  ع��دد  اأن  امل��ع��ال  واأو���ص��ح��ت 
ق�صم  يف  عينة  و1035  عينة   8563 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ��الل  الأغ��ذي��ة 
خمترب  بق�صم  عينات  و15310  ال�صتهالكية  وامل���واد  البيئة  خمترب 

مواد البناء و2095 عينة يف �صعبة البيطرة .
ال�صحة  ب���اإدارة  التفتي�ص  اأق�صام  قبل  من  حمالت  ع�صر  تنفيذ  مت  كما 
امل�صتهدفة  الأن�صطة  حيث  م��ن  وتنوعت   2018 ال��ع��ام  خ��الل  العامة 
الكهربائي  التيار  ف�صل  يخ�ص  فيما  البقالة  كمحالت  منها  والغر�ص 
املن�صاآت  يف  الطعام  حت�صر  واأم��اك��ن  ال�صعبية  واملطابخ  ال���ربادات  عن 
العيد  قبيل  تنظيمها  مت  حمالت  وه��ن��اك  رم�صان  �صهر  يف  الفندقية 

كتلك التي ا�صتهدفت �صالونات ومراكز احلالقة والتجميل وغرها .

اأمام حممد بن را�صد .. عدد من �صفراء الدولة اجلدد يوؤدون اليمني القانونية

•• اأبوظبي- وام: 

اأمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
اأدى   .. اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
املعينون  اجل����دد  ال���دول���ة  ���ص��ف��راء 
ال�صقيقة  ال�����دول  م���ن  ع���دد  ل���دى 
وال�صديقة اليمني القانونية وذلك 
ب��ح�����ص��ور م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�ص  رئي�ص  القبي�صي  ع��ب��داهلل 
�صمو  والفريق  الحت���ادي  الوطني 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�����ص��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 
الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة .
اأ�صحاب  من  كل  اليمني  اأدى  وقد 
الرحيم  عبد  الدكتور   .. ال�صعادة 
ال��ع��و���ص��ي �صفرا  ي��و���ص��ف حم��م��د 
واأح��م��د على  ب��ول��ن��دا  ل���دى  معينا 
حم���م���د ال��ب��ل��و���ص��ي ����ص���ف���را لدى 
حممد  ع���ب���ي���د  وع�����م�����ر  الأردن 
احل�������ص���ان ال�����ص��ام�����ص��ي ���ص��ف��را يف 
خلفان  عبداهلل  ومن�صور  اإيطاليا 
بالهول �صفر لدى اململكة املتحدة 
ال�صبو�صي  عتيق  ع��ل��ى  اهلل  وع��ب��د 
و�صعيد  اأ����ص���رتال���ي���ا  ل����دى  ���ص��ف��را 
�صفرا  ال�����ص��ري  ���ص��ل��ط��ان  م��ط��ر 
بن  حممد  وال�صيخ  اأوغ��ن��دا  ل��دى 
�صفرا  مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم 
لدى مملكة ال�صويد وماجد ح�صن 
ل����دى مملكة  ���ص��ف��را  ال�������ص���وي���دي 
املهري  غ�����امن  وح���م���د  اإ����ص���ب���ان���ي���ا 
موريتانيا  جمهورية  ل��دى  �صفرا 
الإ�صالمية وفاطمة عبيد الكلباين 
منظمة  ل�����دى  ال����دول����ة  م���ن���دوب���ة 
الأغذية والزراعة الدولية »الفاو« 

يف روما.
�صاحب  اأم��ام  ال�صفراء  اأق�صم  وق��د 

رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�صمو 
..باهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 
خمل�صني  ي���ك���ون���وا  اأن  ال��ع��ظ��ي��م 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
د�صتور  ي��ح��رتم��وا  واأن  ورئ��ي�����ص��ه��ا 
ي�صعوا  واأن  وق��وان��ي��ن��ه��ا  ال���دول���ة 
اعتبار  ك��ل  ف��وق  ال��دول��ة  م�صلحة 
وظيفتهم  اأع�����م�����ال  ي���������وؤدوا  واأن 
ويحافظوا  والإخ��ال���ص  ب��الأم��ان��ة 

على اأ�صرارها .
اجلدد  ال�صفراء  �صموه  وج��ه  وق��د 

ع��ل��ى مكانتها  واحل���ف���اظ  ب��الده��م 
باأن  �صموه  واأو���ص��اه��م   . امل��رم��وق��ة 
ميدوا ج�صور التوا�صل مع اجلهات 
القرار  �صنع  م��واق��ع  يف  الر�صمية 
اخلا�ص  للقطاع  بالن�صبة  وكذلك 
كي يعملوا على الرتويج لدولتهم 
تخدم  التي  امل�صتويات  جميع  على 

م�صاحلها الوطنية العليا .
اأو�صيكم   « ����ص���م���وه  وخ���اط���ب���ه���م 
بلد  اأي  يف  خ������را  مب���واط���ن���ي���ن���ا 
يتواجدون فيه وواجبكم اأن متدوا 

التي  ال��ي��م��ني  اأداء  م��را���ص��م  ح�صر 
جرت يف ق�صر الرئا�صة بالعا�صمة 
معايل  اأم�ص..  ظهر  قبل  اأبوظبي 
اآل نهيان  ال�صيخ نهيان بن مبارك 
الدكتور  وم��ع��ايل  الت�صامح  وزي���ر 
اأن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����ص وزي���ر 
الدولة لل�صوؤون اخلارجية ومعايل 
ح�����ص��ني ب����ن اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 
ومعايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزيرة 
ومعايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 

ب����اأن مي��ث��ل��وا دول��ت��ه��م خ��ر متثيل 
واأن  الوطنية  م�صلحتها  وي��راع��وا 
الوطنية  امل�صلحة  ل يخلطوا بني 
لدولتهم وم�صاحلهم ال�صخ�صية .

يروجوا  ب���اأن  ���ص��م��وه  عليهم  واأك����د 
التي  امل�صيفة  ال��دول  يف  لدولتهم 
يعملون بها خر ترويج من جميع 
وال�صياحية  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ن��واح��ي 
ال�صتثمارية  وح��ت��ى  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ات�صالتهم  خ����الل  ي����ع����ززوا  واأن 
ووجودهم يف البلد امل�صيف �صمعة 

اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  ���ص��م��وه 
والتعاون الدويل وعلى راأ�صها �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اأداء  منكم  ينتظرون  وم�����ص��اع��دوه 
وم�صداقية  تفان  بكل  مهاماتكم 
مع  تعاملكم  عند  خا�صة  وتوا�صع 

الآخرين .
ومتنى �صموه يف ختام حديثه لهم 
خدمة  فيه  مل��ا  عملهم  يف  التوفيق 

الوطن واملواطنني .

احتاجوا  م��ا  اإذا  امل�صاعدة  ي��د  لهم 
الغ�����رتاب خا�صة  ب���الد  اإل��ي��ه��ا يف 
الدار�صني  والطلبة  منهم  املر�صى 
وحتى  وغ�����ره�����ا  اجل����ام����ع����ات  يف 
ال�����ص��ي��اح ورج����ال الأع���م���ال فهوؤلء 
اأمر  اأي  يف  امل�����ص��اع��دة  ي�صتحقون 

يتطلب ذلك » .
ين�صقوا  اأن  ع��ل��ي��ه��م  ���ص��م��وه  واأك�����د 
املو�صوعات  ك���ل  يف  وزارت���ه���م  م���ع 
والق�صايا التي تهم دولتنا احلبيبة 
م�صرا   .. منها  احل�صا�صة  خا�صة 

ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة 
الدكتور  وم��ع��ايل  املجتمع  تنمية 
���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
اأن�����ور ن�صيبة  دول����ة وم���ع���ايل زك���ي 
وزي���ر دول���ة و���ص��ع��ادة اأح��م��د �صاري 
اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  امل���زروع���ي 
خليفة  و�صعادة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد 
دبي  وال�����ص��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ص��ري��ف��ات 
وزارة  يف  امل�������ص���وؤول���ني  م���ن  وع�����دد 

اخلارجية والتعاون الدويل .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات��ي جهودها  ع��ززت هيئة الهالل الأح��م��ر 
اإع�صار  ك��ارث��ة  م��ن  امل��ت��اأث��ري��ن  ل�صالح  الإن�صانية 
“اإيداي” يف موزمبيق ووا�صلت الهيئة على مدار 
ا�صتفاد  التي  الإغاثية  عملياتها  املا�صي  الأ�صبوع 

17 منطقة  األ��ف �صخ�ص يف   75 اأك��رث من  منها 
تعدُّ  موزمبيق  يف  حمافظات  ث��الث  نطاق  �صمن 
ثالث  اجتاح  ال��ذي  الإع�صار  من  ت�صررا  الأك��رث 

دول يف جنوب �صرق القارة الأفريقية.
القيادة احلكيمة  ملوقف  امل�صاعدات جت�صيدا  تاأتي 
جتاه  الإن�صانية  مب�صوؤوليتها  والل��ت��زام  بالدولة 

الإع�صار  كارثة  من  املت�صررة  الإفريقية  ال��دول 
وتنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�صيخ  �صمو  وم��ت��اب��ع��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة رئي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

مهامه  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  وف��د  ويوا�صل 
يف  للمت�صررين  امل�����ص��اع��دات  واإي�����ص��ال  الإن�صانية 
الناجمة  الطبيعية  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  م��وزم��ب��ي��ق، 
ت���داع���ي���ات الإع�������ص���ار وامل��ت��م��ث��ل��ة يف هطول  ع���ن 
امل��ي��اه وال�صيول  ب���غ���زارة، ح��ي��ث غ��م��رت  الأم���ط���ار 
معظم الأرا�صي والأحياء ال�صكنية فتم ا�صتخدام 

الطائرات العمودية لإ�صقاط امل�صاعدات من اجلو 
يف مناطق جتمعات النازحني.

الهيئة  التن�صيقية مع  الهيئة عملياته  وعزز وفد 
و�صع  خ��الل  من  موزمبيق  يف  للكوارث  الوطنية 
خطة ا�صتجابة موحدة لتو�صيع مظلة امل�صتفيدين 
من م�صاعداتها خا�صة النازحني الذين خ�ص�صت 

واملوؤ�ص�صات  امل�����دار������ص  يف  م���وؤق���ت���ة  م���ق���ار  ل���ه���م 
احلكومية.

ويف حمور اآخر.. و�صعت الهيئة خطة ا�صتجابة يف 
املجال ال�صحي يف حال تف�صي الأمرا�ص الناجمة 
ع���ن امل���ي���اه ال��راك�����ص��ة والآ����ص���ن���ة خ��ا���ص��ة املالريا 

واحلميات وغرها من الوبائيات.

اأكرث من 75 األف �سخ�ص ا�ستفادوا من امل�ساعدات 

الهالل يعزز جهوده الإن�صانية ل�صالح متاأثري اإع�صار » اإيداي « يف موزمبيق

•• حم�شن را�شد - دبي 

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم �صتة معاير لت�صجيل الكتب مبراكز 
اللكرتوين”  “وراقة  نظام  يف  احلكومية  ب��امل��دار���ص  التعليم  م�صادر 
املعتمدة.  باملعاير  واللتزام  النظام  ذلك  تفعيل  �صرورة  على  م�صددة 
“الفجر” على ن�صخة منه  ال�صاأن ح�صلت  لتعميم �صادر بذلك  ووفقاً 
ت�صدرت تلك املعاير اتباع نظام ديوي الع�صري كما هو متبع يف جميع 
املدار�ص، اإ�صافة اإىل ت�صجيل جميع الن�صخ لكل كتاب. وت�صمنت املعاير 

من  موؤلفيها  اأ�صماء  ا�صتبعاد  مت  التي  وامل�����ص��ادر  الكتب  ت�صجيل  ع��دم 
جميع مراكز م�صادرالتعلم يف الدولة، اإ�صافة اإىل عدم ت�صجيل الكتب 
وامل�صادر التي مر عليها ع�صرون عاماً فاأكرث نظراً لتقادم املادة العلية 
وعدم �صالحيتها لال�صتخدام. كما �صملت املعاير عدم ت�صجيل الكتب 
وامل�صادر التي تتناول حمتوى غر مالئم لبيئة وثقافة وعادات جمتمع 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وكذلك عدم ت�صجيل الكتب وامل�صادر 
الوزارة  ووجهت  ا�صتخدامها.   �صالحية  واملنتهية  واملمزقة  املتهالكة 
مديرو املدار�ص لتفعيل ا�صتخدام نظام “وراقة “ لإدارة واأمتته جميع 

اإجراءات وخدمات واأن�صطة مراكز م�صادر التعلم باملدار�ص احلكومية 
التعليمية  امل�صادر  جميع  ت�صجيل  من  النتهاء  اإىل  ودع��ت  اإلكرتونياً. 
املتوفرةباملراكز يف موعد اأق�صاه 30 يونيو املقبل، ومتابعة التنفيذ من 
قبل اإدارات املدار�ص، مو�صحة اأن �صالحيات الدخول للنظام تتاألف من 

الربيد اللكرتوين الر�صمي لالخت�صا�صي مع كلمة ال�صر.
ولفتت اإىل اأنه يف حال وجود اأي م�صكلة تقنية يف الدخول اإىل النظام 
يرجى التوا�صل مع مركز املتعاملني call center  بالوزارة، لفتة 

اإىل اإمكانية الدخول لنظام وراقة من خالل موقع الوزارة.

الرتبية ت�سدد على تفعيل نظام »وراقة«

يف املدار�ض  التعلم  م�صادر  مبراكز  الكتب  لت�صجيل  معايري   6
تكرمي موظفي الدعم الجتماعي ب�صرطة عجمان

•• عجمان -وام:

كرم �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �صرطة عجمان 
موظفي مركز الدعم الجتماعي �صمن مبادرة “نو�صلك لتكرميك.

وزار �صعادته مركز �صرطة اجلرف ال�صامل ب�صكل مفاجئ لتكرمي املوظفني 
الأكرب  ال���دور  ك��ان لهم  وال��ذي��ن  ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي،  م��رك��ز  املتميزين يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  جائزة  على  عجمان  �صرطة  ح�صول  يف 
الطفل  حماية  يف  مبادرة  اأف�صل  فئة  الأوىل،  دورتها  يف  والطفل  لالأمومة 
مب�صاركتها يف مبادرة “حماية الطفل من خالل تطبيق قانون ودمية”.من 
ب�صرطة  الدعم الجتماعي  النقيب وفاء خليل رئي�ص مركز  جانبها عربت 

عجمان عن بالغ �صكرها ل�صعادة قائد عام �صرطة عجمان .

•• دبي-وام:

اأ���ص��اد ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ل���الأمم املتحدة 
اإع�صار  املت�صررين من  اإغاثة  الإم��ارات يف  بدور 
ومالوي  وم��وزم��ب��ي��ق  زمي��ب��اب��وي  يف  “اإيداي” 
ت��ع��ك�����ص نهجها  ال���ت���ي  ال�����ص��ري��ع��ة  وا���ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا 
الإن�صاين واخلري يف مواجهة الأزمات الإن�صانية 
الطارئة والتخفيف من معاناة ال�صعوب املتاأثرة 

جراء الكوارث والأزمات.
واأكد جميد يحيى مدير برنامج الأغذية العاملي 
لالأمم املتحدة وممثل الربنامج يف دول جمل�ص 
اأن دولة الإم��ارات تعد مركزا  التعاون اخلليجي 
م�صتوى  على  الإن�صانية  للعمليات  ا�صرتاتيجيا 
العامل لدورها الريادي يف دعم املنظمات الإغاثية 
خالل  م��ن  املنكوبة  املناطق  وم�صاعدة  الدولية 
كوادرها املوؤهلة للتخفيف من معاناة املت�صررين 
والذي من �صاأنه اأن يحقق اأهداف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�صتدامة.
وقال يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن 
الإمارات تدعم برنامج الأغذية العاملي منذ اأكرث 
من 15 عاما حيث خ�ص�صت مكاتب وم�صتودعات 
للربنامج يف املدينة العاملية للخدمات الإن�صانية 
بدبي بدون مقابل مما انعك�ص ب�صكل اإيجابي على 
حول  املت�صررين  م�صاعدة  يف  الربنامج  اأن�صطة 
العامل ..لفتا اإىل موقع الإمارات ال�صرتاتيجي 
الإن�صانية  العمليات  ت�صهيل  يف  ي�صاهم  ال���ذي 

للربنامج.
لالأمم  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  مدير  واأ���ص��اف 
املتحدة اأن دولة الإمارات حتت�صن اأكرب مركز يف 
�صبكة م�صتودعات ال�صتجابة الإن�صانية مما ي�صع 
م�صتودعات ال�صتجابة الإن�صانية لالأمم املتحدة 
ا���ص��ت��ع��دادا للحالت  امل��واج��ه��ة  يف دب��ي على خ��ط 
وي�صاهم يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال��ط��ارئ��ة يف خمتلف 
ال��ب�����ص��ر م���ن مت�صرري  ال���غ���ذاء مل��الي��ني  ت��وف��ر 
من  والتخفيف  واحل����روب  الطبيعية  ال��ك��وارث 
التي  الإن�صانية  الظروف  ج��راء  معاناتهم  وط��اأة 

ميرون بها.
رئي�ص  داع����م  الإم�������ارات  اأن  اإىل  ي��ح��ي��ى  واأ�����ص����ار 
ال��ع��امل��ي يف اليمن  ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة  لأن�����ص��ط��ة 
التخفيف من حدة  الأث��ر يف  اأف�صل  مما كان له 
جراء  اليمنية  ال�صاحة  على  الإن�صانية  الظروف 
الأحداث ..لفتا اإىل اأن الربنامج ا�صتطاع توفر 
الغذاء لنحو 12 مليون ميني وذلك بعد اإعالن 
املوجهة  “اإمداد”  مبادرة  وال�صعودية  الإم���ارات 
لها عظيم  ك��ان  وال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  لتعزيز 

الأثر يف التخفيف من معاناة املتاأثرين.
الإمارات  لدولة  ال�صرتاتيجي  املوقع  ب��اأن  ون��وه 
و�صهولة  احلديثة  اللوج�صتية  التحتية  والبنية 
الو�صول اإىل كبار املوردين �صهل مهمة الربنامج 
يف اإي�����ص��ال امل�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة يف احل���الت 
الطارئة اإىل جميع اأنحاء العامل حيث ي�صتطيع 
الربنامج الو�صول من دبي اإىل احلالت الطارئة 

اأن  اإىل  ..م�صرا  �صاعات   6 خ��الل  ال��ع��امل  ح��ول 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي تعد من ال�صركاء 
الرئي�صيني للربنامج على ال�صعيد العاملي وهي 
الطارئة  احل���الت  يف  امل�صاهمني  اأك���رب  ب��ني  م��ن 

الإن�صانية يف ال�صرق الأو�صط.
وق����ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي لالأمم 
املتحدة اإن اأكرث من 821 مليون �صخ�ص حول 
النوم  اإىل  “يذهبون  اجل��وع  من  يعانون  العامل 
 “ اأي���ن �صتاأتي وج��ب��ة ال��ط��ع��ام  ول ي��ع��رف��ون م��ن 
اأ�صخا�ص من بينهم   9 اأي بن�صبة واح��د من كل 
النزاعات  م��ن��اط��ق  يف  ���ص��خ�����ص  م��ل��ي��ون   121
 91 اإىل  الو�صول  الربنامج  ا�صتطاع  واحل��روب 
اإىل  2018.. م�صرا  العام  مليون منهم خالل 
يف  ب��امل��وت  م��ه��ددون  �صخ�ص  مليون  ال�121  اأن 

حال عدم و�صول الطعام لهم.
واأو�صح اأن برنامج الأغذية العاملي يوفر الطعام 
لنحو 91 مليون �صخ�ص يف 80 دولة حول العامل 
احلروب  ب�صبب  �صخ�ص  مليون   60 بينهم  م��ن 
امل�صتفيدين  ع��دد  اأن  اإىل  ..م�����ص��را  وال��ن��زاع��ات 
اإىل  و�صل  املا�صي  العام  اليمن  الربنامج يف  من 
ماليني �صخ�ص ون�صتهدف الو�صول اإىل 12   8
مليونا خالل العام احلايل بالإ�صافة اإىل دعم 8 
3 ماليني  اأك��رث من  بينهم  �صوري من  ماليني 

لجئ يف عدد من الدول حول العامل.
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  اأن�صطة  اأن  اإىل  ولفت 
تتواجد يف عدد من دول املنطقة التي بها حروب 

ولبنان  و�صوريا  وال��ع��راق  اليمن  وه��ي  ولجئني 
وال�صحراء  وليبيا  وال�����ص��ودان  وم�صر  والأردن 
  40 اأكرث من  الغربية والذين ي�صتحوذون على 

باملئة من دعم الربنامج على م�صتوى العامل.
وق����ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي لالأمم 
اإع�صار  بعد  �صاعة   72 م��ن  اأق��ل  يف  اإن��ه  املتحدة 
موزمبيق قام برنامج الأغذية العاملي وبت�صهيالت 
باإر�صال  الإن�صانية  العاملية للخدمات  املدينة  من 
مكمالت  ب�صحنة  حمملة  م�صاعدات  طائرة  اأول 
غ��ذائ��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اإر���ص��ال 6 ط��ائ��رات من 
خالل  الفي�صانات  ج���راء  املت�صررين  اإىل  دب��ي 
الأ�صبوعني املا�صيني حيث ي�صتهدفهم الربنامج 
اإي�����ص��ال ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي ال��ف��وري اإىل 1.700 

مليون �صخ�ص من املت�صررين.
ال��ف��ي�����ص��ان��ات متثل  اأزم������ة  اأن  ي��ح��ي��ى  واأ�����ص����اف 
الأولوية الق�صوى يف حالت ال�صتجابة للكوارث 
حيث قدم الربنامج م�صاعدات غذائية لأكرث من 
170 األف �صخ�ص من مت�صرري الفي�صانات يف 
مليون  ن�صف  اإىل  ال��و���ص��ول  وي��ع��ت��زم  موزمبيق 
�صخ�ص خالل الفرتة القليلة املقبلة ..م�صرا اإىل 
اأن دعم الدول املانحة خا�صة الإمارات �صيتمكن 
املت�صررين  ك��اف��ة  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  ال��ربن��ام��ج 
الذي ي�صل  “اإيداي” يف موزنبيق  اإع�صار  جراء 

عددهم اإىل نحو 1.850 مليون �صخ�ص.
واأ����ص���اد م��دي��ر ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي لالأمم 
املتحدة بدور الإمارات يف دعم احلالت الطارئة 

وتقدم  ال�صريع  التدخل  تتطلب  التي  والعاجلة 
ال�صفوف عامليا يف حال وقوع اأي كوارث طبيعية 
جويا  ج�صرا  �صرت  الإم����ارات  اأن  اإىل  ..م�����ص��را 
بالإ�صافة اإىل التربع ب� 100 طن من امل�صاعدات 

الغذائية لدعم املت�صررين يف موزمبيق.
الغذائية  امل�صاعدات  لتوفر  اأن احلاجة  واأ�صاف 
برنامج  متطلبات  مت��ث��ل  ح��ي��ث  ه��ائ��ل��ة  ت����زال  ل 
دولر  م���ل���ي���ون   133 ن���ح���و  ال���ع���امل���ي  الأغ�����ذي�����ة 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  الغذائية  للم�صاعدات 
اأ�صهر  الثالثة  خالل  الطارئة  الت�صالت  ودعم 
األ����ف هكتار   500 ن��ح��و  ال��ق��ادم��ة يف ظ��ل غ���رق 
م��ن امل��ح��ا���ص��ي��ل اأغ��ل��ب��ه��ا م��ن ال����ذرة ق��ب��ل مو�صم 
كما  وم��اي��و  اأب��ري��ل  �صهري  يف  الرئي�ص  احل�صاد 
تاأثرت م�صادر اأخرى للدخل ب�صدة مثل الرثوة 

احليوانية وال�صمكية.
ولفت اإىل اأن برنامج الأغذية العاملي يطمح اإىل 
عقد مزيد من ال�صراكات مع القطاعني احلكومي 
الكبر يف دعم  الإم���ارات لدورهما  واخل��ا���ص يف 
ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�����ص��ان��ي��ة ل��ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى م�صتوى 
العامل ..م�صيدا بالدور الإغاثي املهم الذي تقوم 
به هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على ال�صاحة 
وتنفيذ  الإن�صانية  امل�صاعدات  وتقدمي  الدولية 
اإيجابيا  تغيرا  اأحدثت  التي  التنموية  امل�صاريع 

يف حياة النا�ص.
لالأمم  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  مدير  وت��ط��رق 
املتحدة خالل حديثه اإىل دور الإمارات الرائد يف 

دعم الالجئني ..م�صرا اإىل اأن املخيم الإماراتي 
الالجئني  ل��دع��م  الفهود”  “مريجب  الأردين 
ال�صوريني ميثل منوذجا رائدا يف دعم الالجئني 
املت�صررين  م�صاعدة  يف  الإم����ارات  نهج  ويعك�ص 
حول العامل وهو ما جعلها تت�صدر الدول املانحة 

على م�صتوى العامل.
الهالل  بهيئة  ممثلة  الإم�����ارات  دول���ة  وق��دم��ت 
الأحمر م�صاعدات اإن�صانية عاجلة بقيمة 18.3 
مليون درهم للمتاأثرين من اإع�صار “اإيداي” يف 

زميبابوي وموزمبيق ومالوي.
ومكمالت  غ��ذائ��ي��ة  م���واد  امل�����ص��اع��دات  وتت�صمن 
غذائية لالأطفال اإ�صافة اإىل مواد طبية واأدوية 
وم�صتلزمات اإيواء ي�صتفيد منها اأكرث من 600 

األف �صخ�ص يف الدول الثالث.
ق��د ت�صررت  الأف��ري��ق��ي  اأن دول اجل��ن��وب  ي��ذك��ر 
الأعا�صر  اأق��وى  “اإيداي” ثالث  اإع�صار  ج��راء 
املدارية على الإطالق الذي اأودى بحياة املئات يف 
موزمبيق ومالوي وزميبابوي ب�صبب العوا�صف 
املدّمرة  ال��ع��ا���ص��ف��ة  ت�����ص��ّب��ب��ت  ك��م��ا  وال��ف��ي�����ص��ان��ات 
ب��ان��ه��ي��ار ج�����ص��ور وط���رق ع��دي��دة ..ح��ي��ث اأر�صلت 
املدينة العاملية للخدمات الإن�صانية وحدة معّدات 
الت�صوير والّت�صال اخلا�صة بها اإىل مدينة برا 
ملنظمات  الت�صال  خدمات  لتوفر  موزمبيق  يف 
ت�صبب  ب��ع��دم��ا  امل���ي���دان  الإغ����اث����ة والإع�������الم يف 
باملجال  العاملني  و���ص��ول  �صعوبة  يف  الإع�����ص��ار 

الإعالمي والإغاثة للمناطق املت�صررة.

•• اإ�شالم اأباد-وام: 

الجتار  جرائم  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأ�صادت 
�صمو  قدمته  ال���ذي  ب��ال��ت��ربع  ال��دول��ة  يف  بالب�صر 
ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ص الحت����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�ص  العام  الن�صائي 
التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص  وال��ط��ف��ول��ة 
الأ���ص��ري��ة ل��ت��وف��ر اح��ت��ي��اج��ات وت��رك��ي��ب اأط���راف 
مت  بالب�صر  الجت���ار  �صحايا  م��ن  ل��ع��دد  �صناعية 
ال��ذك��ور �صحايا الجتار  اإي����واء  اإي���واوؤه���م مب��رك��ز 

ك��اف��ة اخلدمات  وت���ق���دمي  اأب���وظ���ب���ي  ب��ال��ب�����ص��ر يف 
ال��ع��اج��ل��ة ل��ه��م م���ن ف��ح�����ص ط��ب��ي ودع����م قانوين 
ون��ف�����ص��ي واج���ت���م���اع���ي م���ن خ����الل و����ص���ع برامج 
تاأهيلية تنا�صب كال منهم حتت الإ�صراف املبا�صر 
مديرعام  �صهيل  �صارة  ل�صعادة  اليومية  واملتابعة 

مراكز اإيواء �صحايا الجتار بالب�صر.
وقال �صعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن م�صاعد 
وزير اخلارجية ل�صوؤون حقوق الإن�صان والتعاون 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�ص  ن��ائ��ب  ال���دويل 
جرائم الجتار بالب�صر - يف كلمته خالل املوؤمتر 

اإ�صالم  يف  الدولة  �صفارة  اأقامته  ال��ذي  ال�صحفي 
�صامل  اإب��راه��ي��م  عبيد  حمد  �صعادة  بح�صور  اأب���اد 
باك�صتان  جمهورية  لدى  الدولة  �صفر  الزعابي 
الإ���ص��الم��ي��ة وم��ع��ايل ع��ام��ر حم��م��ود ك��ي��اين وزير 
املبادرة  ه��ذه  ع��ن  ل��الإع��الن  الباك�صتاين  ال�صحة 
دعم  يف  �صموها  على  بجديد  لي�ص  ال��ت��ربع  اإن   -
املحتاجني والتخفيف من حمنتهم على امل�صتوى 
املحلي والإقليمي والعاملي مما ي�صاهم ب�صكل كبر 
للحياة  واإعادتهم  لديهم  والأم��ل  التفاوؤل  زرع  يف 
ت�صليم  ا�صت�صعرناه خالل  ال��ذي  الأم��ر  الطبيعية 

تلك الأطراف ال�صناعية لل�صحايا يف هذه الق�صية 
يف  ت�صجيلها  يتم  التي  الأوىل  الق�صية  تعد  التي 
مراكز  ا�صتطاعت  ال��ذك��ور  م��ن  ل�صحايا  ال��دول��ة 
مبهنية  اإدارت���ه���ا  بالب�صر  الجت���ار  �صحايا  اإي����واء 
يف  املتميزة  خلربتها  توظيفها  خ��الل  من  عالية 

جمال الإيواء واإعادة التاأهيل.
وث��م��ن ���ص��ع��ادت��ه ال�����دور ال��ك��ب��ر ال����ذي ق��ام��ت به 
الفعالية  باك�صتان لتنظيم هذه  الدولة يف  �صفارة 

واإخراجها بال�صورة التي اأبهرت احل�صور.
وق����ال ���ص��ع��ادة اجل��رم��ن اإن ال��ع��الق��ات ب��ني دولة 

�صتى  يف  متميزة  باك�صتان  وجمهورية  الإم����ارات 
امل���ج���الت ..م���وؤك���دا ح��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى تعزيز 
التعاون يف جمال مكافحة هذه اجلرمية وحماية 
���ص��ح��اي��اه��ا ب��ع��دِّ اأن ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل هو 
الوطنية  اللجنة  تعتمد عليها  التي  الركائز  اأحد 
تنفيذ  يف  ب��ال��ب�����ص��ر  الجت�������ار  ج����رائ����م  مل��ك��اف��ح��ة 
واملنع  ب��ال��وق��اي��ة  اأ���ص��وة  الوطنية  ا�صرتاتيجيتها 

واملالحقة الق�صائية والعقاب وحماية ال�صحايا.
و�صدد �صعادته على اأهمية اجلهود التي تقوم بها 
دول��ة الإم���ارات ملكافحة هذه اجلرمية على كافة 

و�صرورة  والدولية  والإقليمية  املحلية  امل�صتويات 
ت�����ص��اف��ر ه���ذه اجل��ه��ود ل��ت��ك��وي��ن ���ص��راك��ات دولية 
ها جرمية منظمة عابرة  بعدِّ الآفة  ملكافحة هذه 

للحدود.
�صعادة حمد  كرم  ال�صحفي  املوؤمتر  وعلى هام�ص 
اأب���اد ..  اإ���ص��الم  ال��دول��ة يف  ال��زع��اب��ي �صفر  عبيد 
مناف�صات  يف  ���ص��ارك  ال���ذي  الباك�صتاين  ال��ف��ري��ق 
الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����ص ب���الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي مت 
التي  لالإجنازات  تقديرا  اأبوظبي  يف  ا�صت�صافتها 

حققها الفريق خالل م�صاركته فيها.

برنامج الأغذية العاملي: الإمارات مركزا ا�صرتاتيجيا للعمليات الإن�صانية على م�صتوى العامل

مبادرة ال�صيخة فاطمة لدعم �صحايا الجتار بالب�صر يف باك�صتان ت�صاهم باإعادتهم للحياة الطبيعية
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للف�صاء: املجموعة العربية للتعاون الف�صائي تعك�ض الإدراك باأهمية القطاع

•• اأبوظبي -وام:

ثمن �صعادة الدكتور املهند�ص حممد نا�صر الأحبابي مدير عام وكالة 
الإم��ارات للف�صاء موقف دول اجلامعة العربية يف ختام قمة تون�ص 
بخ�صو�ص تاأ�صي�ص “املجموعة العربية للتعاون الف�صائي” ..موؤكدا 
اأنها تعك�ص الإدراك باأهمية قطاع الف�صاء ودوره امل�صتقبلي يف تطوير 
الكفاءات والقدرات الب�صرية للم�صاهمة يف بناء اقت�صاد م�صتدام قائم 

على املعرفة.
الدول  م��ن  امل��زي��د  دخ���ول  املقبلة  امل��رح��ل��ة  ت�صهد  اأن  “نتوقع  وق���ال 
العربية يف جمال الف�صاء وا�صتك�صافه واأن ن�صهد �صعود الكثر من 
م�صاريع  اق��رتاح  على  القادرين  الأكفاء  العرب  والعلماء  املهند�صني 

ف�صائية عربية وتطويرها”.
واأ����ص���اف اأن ال��ق��ط��اع ال��ف�����ص��ائ��ي ه���و ف��ر���ص��ة ك��ب��رة وم��ه��م��ة لنمو 
املجتمعات والنهو�ص بها حيث ت�صاهم تكنولوجيا الف�صاء يف حت�صني 
واقت�صادياً مما يجعل من  نوعية احلياة يف مناطق وا�صعة جغرافياً 
هذه التكنولوجيا اأداة قوية للتنمية الجتماعية والقت�صادية وهذا 

ينعك�ص اإيجاباً على مهارات التعليم وتكنولوجيا املعلومات.
الف�صاء  لتكنولوجيا  املثمر  لال�صتخدام  الأ�صا�صي  العن�صر  اأن  وتابع 
التكنولوجيا  ه��ذه  وتكييف  لعتماد  الب�صرية  امل��ه��ارات  تطوير  ه��و 
لتحقيق منافع جمتمعية لذلك فالهدف هو الو�صول اإىل القدرات 
والفلك  الف�صاء  بعلوم  املخت�صة  ال�صابة  والعقول  واملواهب  املحلية 

والريا�صيات والفيزياء.

»بيت اخلري« ت�صعد الأيتام يف يومهم العاملي
••  دبي –الفجر:

احتفلت »بيت اخلر« مع بداية اإبريل باليوم العاملي لليتيم، ونظمت عدداً 
الهدايا  ت��وزي��ع  ت�صمنت  عنهم،  والرتفيه  الأي��ت��ام  لإ�صعاد  الفعاليات  م��ن 
يلبي  ما  الأ���ص��رة  به  لت�صرتي  غذائي،  كوبون  وتقدمي  النقدية،  واملكافاآت 

رغبات اأبنائها الأيتام.
وتاأتي هذه الفعاليات امتداداً لن�صاط �صعبة الأيتام يف اجلمعية، التي تعمل 
على الرتفيه عن الأيتام، وتنظيم منا�صبات الفرح وال�صعادة لهم، والذين 
بلغ عددهم يف مار�ص 1674 يتيماً، ينتمون ل�� 525 اأ�صرة، وبلغ اإجمايل 
2019 ما يزيد عن 850  اإ�صعادهم خالل الربع الأول من  الإنفاق على 

األف درهم.
اإ�صعاد الأيتام يف الربع الأول، حيث مت تنظيم رحلة ملئة  وتنوعت ن�صاطات 

يتيم مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صعادة اإىل اأحد املزارع يف عجمان، �صارك فيها 
اإىل  بالإ�صافة  والعوير،  الرب�صاء  ومركزي  دب��ي  ف��رع  يف  امل�صجلون  الأي��ت��ام 
واأ�صرهم،  لالأيتام  الهدايا  بتقدمي  ال�صعادة  يوم  يف  الفجرة  فرع  م�صاركه 
اأيتام مركز العوير باحتفالت يوم الطفل الإماراتي، كما �صاهم  وم�صاركة 
تكرمي  م��ن خ��الل  املتفوقني  الأي��ت��ام  باإ�صعاد  الأم  ي��وم  ال��رب���ص��اء يف  م��رك��ز 

اأمهاتهم.
وتخ�ص�ص »بيت اخلر« برناجماً متكاماًل لكفالة الأيتام ورعايتهم، وتتم 
رعاية اليتيم واأ�صرته، ودعم تعليمه حتى يتخرج من اجلامعة، حيث اأنفق 
 10،892،332 مبلغ   2018 ع��ام  الأي��ت��ام  رع��اي��ة  على  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
درهم. ويتم الإنفاق على اإ�صعاد الأيتام من �صندوق الأيتام املخ�ص�ص لهذا 
1.462.067 دره��م، ت�صمنت  2018 مبلغ   اأنفق عام  وال��ذي  الغر�ص، 

رحلتي عمرة ورحلة لالأيتام املتفوقني اإىل اأذربيجان.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

را�صد النعيمي يطلع على اإجنازات قطاعي ال�صحة العامة والبيئة يف بلدية عجمان

ومنها  اأهدافها  لتحقيق  اجل��ائ��زة 
تطوير النظام الأ�صا�صي للجائزة، 
لأج���ل  “نتطوع  ب��رن��ام��ج  وط�����رح 
لقيا�ص  نظام  واعتماد  ال�صارقة” 
وبرنامج  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال�����ص��اع��ات 
التطوعي  للعمل  املوؤ�ص�صات  اإع��داد 
التطوع”  “�صارقة  جملة  واإ�صدار 
العمل  ب��رن��ام��ج جم��ال�����ص  وط����رح 
ال����ت����ط����وع����ي وه���ي���ك���ل���ة اجل����ائ����زة 

وتنظيمها اإدارياً.
واع����ت����م����د امل���ج���ل�������ص ع����������دداً من 
ملدينة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  امل���ق���رتح���ات 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القت�صادية 
امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
ال���ري���ادي���ة ح��ر���ص امل��وؤ���ص�����ص��ة على 
توفر الفر�ص واملحفزات وو�صائل 
الدعم املتنوعة للم�صاريع الريادية 
للمواطنني من اأجل حتقيق تنمية 

اقت�صادية �صاملة يف الإمارة.
املبادرات  اأه����م  ه���ده  اب���ن  وت���ن���اول 
لت�صجيع  امل��وؤ���ص�����ص��ة  نفذتها  ال��ت��ي 
ال�����ص��ب��اب ع��ل��ى ال���دخ���ول يف جمال 
الدعم  الأعمال من خالل و�صائل 
ذات  وال���ع�������ص���وي���ة  ال���ت���م���وي���ل،  يف 

والتي  ال�صحية  للرعاية  ال�صارقة 
قدمها �صعادة عبداهلل علي املحيان 
 .. ال�صحية  ال�صارقة  هيئة  رئي�ص 
لت�صخر  الهيئة  �صعي  اإىل  م�صراً 
التحتية  وال��ب��ن��ى  اخل���دم���ات  ك���ل 
املدينة  يف  للم�صتثمرين  املنا�صبة 

ال�صحية.
واطلع املجل�ص على تقرير اإجنازات 
امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 

الريادية “رواد” لعام 2018.
واأك������د ����ص���ع���ادة ���ص��ل��ط��ان ب���ن هده 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��وي��دي 

وتوفر  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  ���ص��ح��ة  ع���ل���ى 
وال�صالمة  الأم�����ان  درج����ات  اأع��ل��ى 
له و�صمان ح�صوله على منتجات 

املفت�صني الأكفاء املوؤهلني للتعامل 
مع كافة الظروف«. من جانبه قدم 
احلو�صني  م��ع��ني  خ��ال��د  امل��ه��ن��د���ص 

اآم������ن������ة واحل�������ف�������اظ ع����ل����ى ج������ودة 
الإمارة  اأ���ص��واق  امل��ت��داول يف  الغذاء 
قبل  من  مكثفة  لرقابة  اخلا�صعة 

•• ال�شارقة - وام:

ت���راأ����ص ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد 
ال�صارقة رئي�ص  عهد ونائب حاكم 
املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�صارقة 
احلاكم  ����ص���م���و  م���ك���ت���ب  يف  ام���������ص 
للمجل�ص  الأ���ص��ب��وع��ي  الج��ت��م��اع 

التنفيذي لالإمارة.
ع���ل���ى حم�صر  ال��ت�����ص��دي��ق  وب���ع���د 
ال�صيخ  عر�ص   ، ال�صابقة  اجلل�صة 
رئي�ص  القا�صمي  �صعود  بن  حممد 
دائرة املالية املركزية تقريراً حول 
وخمرجات  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  اأداء 
عام  من  الثاين  للن�صف  الأن�صطة 
اأهمية  خ��الل��ه  اأو���ص��ح   ،  2018
الذي  العامة  امل��وازن��ة  اأداء  تقرير 
ي�صهم يف متابعة اأدائها وخمرجاتها 
ل���دى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وطرح 

التو�صيات التطويرية.
وت�������ص���م���ن ال���ت���ق���ري���ر امل����وؤ�����ص����رات 
البيانية للموازنة العامة وجداول 
املقارنة بني الإيرادات وال�صادرات 
 2018 ع��ام  ال��ث��اين م��ن  للن�صف 
والالمركزية  امل��رك��زي��ة  ل��ل��دوائ��ر 
 .. الإم����ارة  يف  امل�صتقلة  والهيئات 
كما ت�صمن التقرير ن�صب ال�صرف 
التنمية  الفعلي لكل من قطاعات 

احلكومية  والإدارة  الجتماعية 
والتنمية  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 

القت�صادية.
وق��دم املجل�ص - يف نهاية العر�ص 
 .. املالية املركزية  - �صكره لدائرة 
مثنياً على جهودها يف متابعة اأداء 

النظام املايل وتطويره.
امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى تقرير  ك��م��ا اط���ل���ع 
اإجن��ازات “ جائزة ال�صارقة للعمل 
 ،2018-2016  “ ال��ت��ط��وع��ي 
اإبراهيم  ع��ف��اف  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ارت 
امل������ري رئ���ي�������ص دائ�������رة اخل���دم���ات 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  الجتماعية 
التطوعي،  للعمل  ال�صارقة  جائزة 
و�صع  على  عملت  اجلائزة  اأن  اإىل 
على  مبنية  ا�صرتاتيجية  خريطة 
وو�صع  ال��ب��ن��اءة  ور�صالتها  روؤي��ت��ه��ا 
حتقيقها  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  اأه���������داف 

وتقييم اأدائها من خاللها.
واأو�صحت املري اأن اأهداف اجلائزة 
العمل  ال��ت��ن��اف�����ص يف  ه���ي حت��ف��ي��ز 
التطوعي ودعم وت�صجيع الأعمال 
واملوؤ�ص�صية  ال��ف��ردي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
امل�صوؤولية  مفهوم  وتعزيز  ون�صر 
التميز  وحت����ق����ي����ق  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

املوؤ�ص�صي يف اأداء اجلائزة.
وت�������ص���م���ن ال���ت���ق���ري���ر امل������ب������ادرات 
عليها  ع��م��ل��ت  ال���ت���ي  والأن�������ص���ط���ة 

احلكومية  وامل�صرتيات  امل��م��ي��زات، 
الأع�����م�����ال  رواد  م���ن���ت���ج���ات  م�����ن 
ال�صت�صارات  وت���ق���دمي  ال�����ص��ب��اب، 
وت�صويق  ال�����ت�����دري�����ب،  وف�����ر������ص 

امل�صاريع اإعالمياً.
اح�صائيات  التقرير  ت�صمن  كما 
تزايد  ح�����ول  ب��ي��ان��ي��ة  ودرا������ص�����ات 
املوؤ�ص�صة  ع�صوية  يف  امل�����ص��رتك��ني 
وت�صنيف امل�صاريع وفقاً لقطاعات 
متنوعة، وو�صائل الدعم ومميزات 
الع�صوية واملعار�ص والور�ص التي 
امل�صاركات  واأب��رز  املوؤ�ص�صة  نفذتها 
�صكره  املجل�ص  وق��دم   .. اخلارجية 
ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة حل��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى دعم 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رة  امل�����ص��اري��ع 

الريادية.
و���ص��م��ن م���ا ا���ص��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
املجل�ص  اط��ل��ع   .. اجلل�صة  اأع��م��ال 
على جدول اأعمال اجلل�صة الرابعة 
ع�������ص���رة ل������دور الن���ع���ق���اد ال���ع���ادي 
الت�صريعي  ال��ف�����ص��ل  م���ن  ال���راب���ع 
ال�صت�صاري  ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال��ت��ا���ص��ع 
لإمارة ال�صارقة والتي �صتعقد يوم 
اخلمي�ص املوفق 4 ابريل 2019.
ك���م���ا اط����ل����ع امل���ج���ل�������ص ع���ل���ى ع���دد 
املتعلقة  ال��ه��ام��ة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
واتخذ  احلكومي  العمل  بتطوير 

حيالها عدداً من القرارات.  

•• عجمان - وام:

اأكد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ص 
املوؤهلة  ال��ك��ف��اءات  اأن  ع��ج��م��ان  يف 
الأ�صا�صية  ال��ل��ب��ن��ة  ه���ي  ب���ال���دائ���رة 
ل��ت��ق��دم ال��ب��ل��دي��ة وح��ف��اظ��ه��ا على 
العنا�صر  ف���ه���م  الأوىل  امل����راك����ز 
لتاأدية  يذكر  جهدا  تدخر  ل  التي 
مهامها على اأكمل وجه والنطالق 

يف درب التميز والبتكار.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه باملوظفني 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وامل���وظ���ف���ات 
ال�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ة وال��ب��ي��ئ��ة حيث 
لإدارة  التفقدية  زي��ارت��ه  يف  رافقه 
البيئة  واإدارة  ال���ع���ام���ة  ال�����ص��ح��ة 
خم����ت����ربات  واإدارة  وت���ن���م���ي���ت���ه���ا 
الأغ�����ذي�����ة وال���ب���ي���ئ���ة ����ص���ع���ادة عبد 
مدير  النعيمي  حم��م��د  ال��رح��م��ن 

ال��دائ��رة وامل���دراء التنفيذيون  ع��ام 
وعدد من امل�صوؤولني. وقال ال�صيخ 
را�����ص����د ب����ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي اإن 
مر�صية  موؤ�صرات  حققت  الدائرة 
ع��ل��ى �صحة  امل��ح��اف��ظ��ة  يف جم����ال 
الرقعة  وزي��ادة  و�صالمته  الإن�صان 
املوارد  على  واملحافظة  اخل�صراء 
ول  الطبيعية  وال�����رثوات  ال��ب��ي��ئ��ة 
الأف�صل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ن��ت��ط��ل��ع  زل���ن���ا 
ل  التي  مواردنا  بكفاءات  موؤمنني 

تتواين عن العمل اجلاد واملكثف.
�صر  على  اطالعه  خالل  واأ�صاف 
ال���ع���م���ل يف خم����ت����ربات الأغ����ذي����ة 
تطوير  على  حر�صنا   « والبيئة.. 
احتياجات  ل���ت���واك���ب  امل���خ���ت���ربات 
وت���ل���ب���ي جميع  امل���ح���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ط��ل��ب��ات امل���ت���زاي���دة ع��ل��ى فح�ص 
الغذائية  وامل����ك����ون����ات  ال���ع���ي���ان���ات 
للمحافظة  ..ون���ع���م���ل  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

ال�صحة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
���ص��رح��ا مف�صال  ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
اإدارات القطاع مبينا  اإجن��ازات  عن 
حتقيق  م���ن  مت��ك��ن��ت  ال����دائ����رة  اأن 
املتتالية  الجن�����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والبيئة  العامة  ال�صحة  جم��ال  يف 
وزي������ادة ال��رق��ع��ة اخل�������ص���راء ومن 
بينها ارتفاع موؤ�صر �صالمة الغداء 
 99% اىل  ل��ي�����ص��ل  الإم���������ارة  يف 
امل�صطحات  ل����زي����ادة  ب���الإ����ص���اف���ة 
ب�صيانتها  واله��ت��م��ام  اخل�����ص��راء 
الإم�������ارة. وقال  ك��اف��ة م��ن��اط��ق  يف 
ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي يف 
الب�صرية  الكوادر  اأن  الزيارة  ختام 
والفئات العاملة يف اإدارات القطاع 
والح����رتام  ال��ت��ق��دي��ر  ك��ل  ت�صتحق 
ف����ه����ي ت���ع���م���ل ل����ت����ق����دمي اأف�������ص���ل 
اخل��دم��ات وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مكان 

اأف�صل لعي�ص مثايل للجميع.

الإمارات تطور منظومة متكاملة لالرتقاء بجودة الهواء 
•• اأبوظبي -وام: 

ترتقي اأهمية املحافظة على جودة الهواء يف دولة الإمارات اإىل م�صتوى 
البيئية  ال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  الرئي�صية  الوطنية  الأول���وي���ات 

وتوفر اأف�صل �صروط احلياة ال�صحية جلميع افراد املجتمع.
املحلي  ال�صعيدين  على  الأ�صا�صية  الق�صايا  اأح��د  الهواء  تلوث  ويعترب 
بيئي  خطر  اأك��رب  ال��ه��واء  تلوث  ي�صكل  املتحدة  ل��الأمم  فوفقاً  وال��ع��امل��ي، 
6.5 ماليني  ع��ام مي��وت نحو  العامل، ففي كل  ال�صحة يف  منفرد على 
�صخ�ص من جراء التعّر�ص لتلوث الهواء اخلارجي والداخلي، وي�صتن�صق 
9 من كل 10 اأ�صخا�ص هواًء خارجياً ملوثاً يتجاوز امل�صتويات املقبولة 

التي حتددها املبادئ التوجيهية ملنظمة ال�صحة العاملية.
يف  اخل�صراء  التنمية  اإدارة  مدير  العبدويل  عائ�صة  املهند�صة  واأك���دت 
ن�صبة  “موؤ�صر  ت�صع  الإم����ارات  دول��ة  اأن  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة 
اأداء وطني رئي�صي ت�صمنتها اأجندتها  52 موؤ�صر  جودة الهواء” �صمن 
الوطنية 2021 التي ت�صتهدف رفع جودة الهواء اإىل ن�صبة 90 باملائة 

يف عام 2021، علما اأن الن�صب احلالية جتاوزت 78 باملائة.
اأن  “وام” اإىل  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  ال��ع��ب��دويل  واأ���ص��ارت 
الإم��ارات عززت خالل ال�صنوات املا�صية من قدرتها على ر�صد وقيا�ص 
اإن�صاء حمط��ات ر�ص��د ذات ج��ودة  م�صتوى جودة الهواء عرب التو�صع يف 

عالي��ة تتواف��ق ف��ي موا�صفاته��ا م��ع املحط��ات املعتم��دة عامليا.
عام  ف�ي  و�صل  املحي�ط  ال��ه��واء  ج�����ودة  ر�صد  حمط�ات  ع�دد  اأن  وك�صفت 
اإىل 42 حمط�ة موزع�ة ف�ي خمتل�ف اأرج�اء الدول�ة، مقاب�ل 22   2018

حمط�ة فق�ط ف�ي ع�ام 2007.
اأطلقت  الأر�صية،  التقليدي الذي توفره املحطات  الر�صد  اإىل جانب  و 
للعلوم  ج��ام��ع��ة خليفة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزارة 
�صمن  الإم���ارات  ه��واء  ج��ودة  موؤ�صر  املا�صي،  �صبتمرب  يف  والتكنولوجيا 
الهواء  نوعية  عن  دقيقة  ق��راءة  يوفر  ال��ذي  ل��ل��وزارة،  الذكي  التطبيق 
ال�صناعية  الأقمار  الهواء عن طريق  الدولة من خالل ر�صد ج��ودة  يف 

ب�صورة اآنية.
الر�صد  عمليات  يف  واحلديثة  املبتكرة  التقنيات  توظيف  املوؤ�صر  ويتيح 
احلي والفوري جلودة الهواء، اإ�صافة اإىل عر�ص التنبوؤات حلالة جودة 

الهواء لفرتة ت�صل اإىل ثالثة اأيام متتالية، حيث مت تطوير خوارزميات، 
 2.5 م��ن  الأق���ل  القطر  ذات  اجل�صيمية  وامل���واد  ال��ه��واء  ب��ج��ودة  للتنبوؤ 

ميكرون.
ملوث�ات  اأربعة  قيا�ص�ات  عل�ى  اله�واء  ج�ودة  ملوؤ�ص�ر  احل�ص�ابات  وت�ص�تند 
رئي�ص�ية، ه�ي: ثان�ي اأك�ص�يد النيرتوجي�ن NO2، واأول اأك�ص�يد الكرب�ون 

.SO2 اأك�ص��يد الكربي��ت وثان��ي   ،O3 الأر�صي  والأوزون   ،CO
ويق�ص�م موؤ�ص�ر ج�ودة اله�واء م�ن 0 اإل�ى 500 درج��ة، ومتث��ل الدرج��ة 
اأكث�ر تلوث�ا وتهدي�دا اأكب�ر لل�صح�ة، وكلم�ا  اأي ه�واء  اأعل��ى قيم��ة؛   500
ل�صح��ة  اأق��ل  وتهدي��دا  نق��اء  اأكث��ر  ه��واء  عل��ى  دل��ت  القيم��ة  نق�ص��ت 
الإن�صان. ومبا يخ�ص دول�ة الإم��ارات فاإن املن�اخ احل�ار واجلاف والبيئ�ة 
�صكلت  ومو�ص�ميا،  يومي�ا ً  تتغي�ر  ري�اح  حرك�ة  اإل�ى  اإ�صاف�ة  ال�صحراوي�ة 
جمتمعة عوام�ل اأثرت على ج�ودة اله�واء حيث يت�صبب ح�دوث العوا�ص�ف 
الرملي�ة وتك�ون الغب�ار الطبيع�ي ف�ي اله�واء يف العث�ور عل�ى كمي�ات م�ن 
انها تبقى  اإل  اله�واء،  توؤث�ر عل�ى ج�ودة  اله�واء  العالق�ة ف�ي  اجل�ص�يمات 

�صمن احلدود امل�صموح بها يف اأغلب اأيام ال�صنة.
وتعترب ن�صب جودة الهواء التي �صجلتها المارات يف عام 2017 والبالغة 
78 باملائة ن�صبة مطمئنة جداً، وهي ت�صكل ترجمة حقيقية للجهود التي 
تبذلها وزارة التغر املناخي والبيئة مع �صركائها يف القطاعني احلكومي 
واخلا�ص للحد من م�صادر التلوث عرب توظيف اأحدث النظم والتقنيات 
وتطبيق اأف�صل املمار�صات، مبا يف ذلك و�صع وتطوير املعاير الوطنية 
لتلوث الهواء ومراقبة اللتزام بها، والتحول نحو القت�صاد الأخ�صر، 
وزيادة ا�صتخدام الطاقات النظيفة يف خمتلف املجالت، وا�صتدامة قطاع 
التقنيات  على  والعتماد  الهواء  نوعية  مراقبة  �صبكة  وتطوير  النقل، 
واحللول الذكية يف ر�صد اأنواع امللوثات يف نهاية عام 2017 اأعلنت وزارة 
التغر املناخي والبيئة بالتعاون مع �صركائها من اجلهات املحلية املعنية 
الهواء للدولة بهدف توفر  انبعاثات ملوثات  درا�صة جرد  عن م�صروع 
بيانات مفيدة وحمدثة عن انبعاثات امللوثات التي ميكن اأن توؤثر على 
التخطيط  القرار يف  وم�صاعدة �صناع  العامة،  وال�صحة  الإن�صان  �صحة 

للم�صاريع التح�صينية وو�صع حدود لالنبعاثات واأهداف للتخفي�ص.
يف  الهواء  ملوثات  انبعاثات  حل�صر  منهجية  تطوير  امل�صروع  ويت�صمن 
الدولة بالإ�صافة اإىل حت�صني جودة الهواء والتي تعد جزءاً من موؤ�صرات 

يتم  اأن  املتوقع  وم��ن   ،2021 الوطنية  الأج��ن��دة  يف  الرئي�صية  الأداء 
الإعالن عن نتائج هذه الدرا�صة خالل عام 2019.

مراقبة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  ع���ززت  وم��وؤخ��را 
ال�صطناعي  الذكاء  الدولة من خالل خمترب  الهواء يف  وقيا�ص جودة 
جامعة  مع  و�صراكات  تعاون  عرب  املا�صي  �صبتمرب  يف  ا�صتحدثته  ال��ذي 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا.

وحتليل  ر���ص��د  خ��الل  م��ن  املحلية  البيئة  حماية  اإىل  املخترب  وي��ه��دف 
املنا�صبة،  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  وتوظيفها  دقيق  ب�صكل  املتاحة  املعلومات 
دوراً  تلعب  باتت  التي  املتاحة،  العاملية  التقنيات  اأح���دث  على  معتمداً 
حمورياً يف القطاع البيئي، وخا�صة يف جمالت الر�صد وحتليل البيانات 
والت�صالت وتخزين املعلومات وا�صرتجاعها. وي�صم املخترب 3 اأنظمة 
رئي�صة من بينها نظام يخت�ص بالر�صد البيئي وي�صمل الر�صد اللحظي 
اإىل خرائط حلظية  بالإ�صافة  الهواء،  تراكيز ملوثات  لبيانات  والتنبوؤ 
املحاكاة  ون��ظ��ام  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال�صم�صية  للطاقة 

للطاقة ال�صم�صية، و نظام ر�صد البيئة البحرية.

جلنة معاجلة ديون مواطني ال�صارقة تعتمد 70 مليونا 
و609 اآلف درهم ل�صداد مديونية عدد من احلالت 

•• ال�شارقة -وام:

مليونا   70 مبلغ  ال�صارقة  اإم���ارة  مواطني  دي��ون  معاجلة  جلنة  اعتمدت 
ل�صداد مديونية  دره��م  اآلف  و609 
ع��دد م��ن احل���الت امل��ع��رو���ص��ة عليها 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل����ك 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم���م���د 
اإىل  الرامية  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
والعي�ص  امل�����ص��ت��ق��رة  احل���ي���اة  ت���وف���ر 
الكرمي لأبنائه املواطنني وقال را�صد 
الديوان  رئ��ي�����ص  ال�����ص��ي��خ  ب���ن  اأح���م���د 
الأم��ري رئي�ص جلنة معاجلة ديون 
اللجنة  اإن  ال�صارقة  اإم���ارة  مواطني 
 “  18 “ ال���  الدفعة  �صمن  اعتمدت 

احلالت  من  ع��دد  مديونية  ل�صداد  دره��م  اآلف  و609  مليونا   70 مبلغ 
والغارمني  مالية  بق�صايا  عليهم  واملحكوم  قانونيا  املطلوبني  فئات  م��ن 
اإمارة  مواطني  دي��ون  معاجلة  جلنة  رئي�ص  واأو�صح  واملتوفني.  واملع�صرين 
الأوىل حتى  الدفعة  التي متت معاجلتها منذ  املبالغ  اإجمايل  اأن  ال�صارقة 
الدفعة ال� “18” بلغ 662 مليونا و599 األفا و153 درهما .. فيما بلغ 

جمموع امل�صتفيدين 1320 حالة.

اقت�صادية عجمان تعلن تفا�صيل الدورة 
الثالثة من »اأ�صبوع اإ�صعاد املتعاملني«

•• عجمان-الفجر:

من  الثالثة  ال��دورة  تفا�صيل  عجمان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
 11  -  7 من  الفرتة  خالل  �صتقام  والتي  املتعاملني،  اإ�صعاد  اأ�صبوع  فعالية 
اأبريل يف مركز اإ�صعاد املتعاملني التابع للدائرة، اإ�صافة اإىل املراكز اخلا�صة 
املفو�صة بتقدمي عدد من خدمات الدائرة، ممثلة يف مركز ت�صهيل الهاج�ص، 
مركز ت�صهيل توا�صل، ومركز تعجيل، وياأتي اأ�صبوع اإ�صعاد املتعاملني متا�صياً 
مع توجه حكومة الإمارة نحو تر�صيخ مفاهيم ال�صعادة لت�صبح اأ�صلوب حياة، 
التوا�صل  قنوات  تفعيل  على  وحر�صاً 
املبا�صر مع املتعاملني وال�صتماع اإىل 
ي�صمن  مبا  ومقرتحاتهم،  اأفكارهم 
على  وينعك�ص  الثقة  م�صتويات  رف��ع 
لأ�صحاب  املقدمة  اخلدمات  حت�صني 
الأعمال. وبهذا ال�صاأن، قال مدير عام 
الدائرة �صعادة علي عي�صى النعيمي: » 
تنظم الدائرة اأ�صبوع اإ�صعاد املتعاملني 
وذلك  ال��ت��وايل،  على  الثالثة  لل�صنة 
م���ن م��ن��ط��ل��ق احل���ر����ص ع��ل��ى تعزيز 
والتعرف  م��ع ج��م��ه��وره��ا،  ال��ت��وا���ص��ل 
على التحديات التي تواجههم وو�صع 
واإج����راءات  بخدمات  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ن��ه��دف  كما  ل��ه��ا،  املنا�صبة  احل��ل��ول 
الدائرة وتلبية احتياجات املتعاملني وتطلعاتهم، وتعزيز م�صتويات ر�صاهم 
لهم،  املقدمة  التحديات وحت�صني اخلدمات  و�صعادتهم من خالل معاجلة 
انطالقاً من توجه الدائرة نحو تطوير بيئة مما�صة الأعمال، ومبا ي�صهم يف 
تعزيز حركة ال�صتثمار يف الإمارة وحتقيق �صعادة املجتمع » من جانبه، قال 
مدير اإدارة عالقات املتعاملني، اأحمد خر البلو�صي: » نحر�ص على تنظيم 
اأ�صبوع اإ�صعاد املتعاملني ب�صكل �صنوي، �صمن جهود الدائرة يف التوا�صل مع 
املتعاملني وتلبية تطلعاتهم املختلفة، و�صت�صارك يف الفعالية جميع الإدارات 
والت�صاريح  القت�صادية  ال��رتاخ��ي�����ص  جم��ال  يف  وذل���ك  باملتعامل،  املعنية 
التجارية، وجمال الرقابة وحماية امل�صتهلك، وجمال التوا�صل مع العميل 
فعاليات متنوعة مثل  الأ�صبوع  و�صيت�صمن  واملقرتحات،  ال�صكاوى  وتقدمي 
امل�صابقات التفاعلية، الفحو�صات الطبية املجانية، وتكرمي املتعاملني ذوي 
وعي  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الأن�صطة  م��ن  وغ��ره��ا  املميزة،  الق��رتاح��ات 
اأ�صبوع  اأن  بالذكر  جديٌر   « اخلدمة  حت�صني  يف  م�صاركته  و�صمان  املتعامل 
اإ�صعاد املتعاملني �صيعمل على توعية وتثقيف املتعاملني، وتعزيز معرفتهم 
كما  عليها،  للح�صول  املتاحة  والقنوات  ال��دائ��رة  تقدمها  التي  باخلدمات 
�صيناق�ص اأي�صاً اأبرز التحديات التي تواجه املتعاملني خالل اإجناز املعامالت، 
وذلك من خالل من�صة تفاعلية مبا�صرة مع القيادات وفريق عمل الدائرة، 
حيث �صيتم ح�صر مقرتحات وتطلعات اجلمهور واتخاذ اخلطوات املنا�صبة 

ب�صاأنها، مبا ينعك�ص على رفع معدلت ر�صا و�صعادة املتعاملني.

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2015/637  جتاري كلي 
اىل املدعى عليه/1- هارفيندار �صينغ �صاند هو �صاتنام ب�صفته كفيل و�صامن 
ملديونية نربا�ص لتجهيز املباين باملواد العازلة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  حممد  وميثله:  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  اأن  مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2015/11/23 يف الدعوى 
املوؤرخة  الت�صوية  اتفاقية  باحلاق  التجاري  دبي  ل�صالح/بنك  اع��اله  املذكورة 
2015/10/29 مبح�صر جل�صة اليوم واثبات حمتواه فيه وجعله يف قوة ال�صند 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  التنفيذي. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

بن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وج���ه 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص 
النعيمي  خ��ل��ف��ان  ه���زاع  بتعيني  التنفيذي 
من�صقاً عاماً لربنامج دبي لالأداء احلكومي 
للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  املتمّيز 

التنفيذي لإمارة دبي.
امل�صتمرة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  ي��اأت��ي ذل���ك يف 
ال�صابة،  الكفاءات  متكني  ب�صرورة  ل�صموه 
و�صياغة  القرار  �صناعة  يف  دوره��ا  وتفعيل 

يج�صد  ب�صكل  لالإمارة  امل�صتقبلية  اخلطط 
الوطنية  ال����ك����وادر  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة 
املوؤهلة تنفيذاً لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
ال����وزراء ح��اك��م دبي  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
اأهمية  على  اأك��د  طاملا  ال��ذي  اهلل”  “رعاه 
العطاء  روح  وحتفيز  ال�صابة  القيادات  دعم 
ق���دوة �صاحلة  ي��ك��ون��وا  ك��ي  ال��وط��ن��ي فيهم 

ل�صباب امل�صتقبل.
الدكتوراة  درج����ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  ه����زاع  ي��ح��م��ل 
م��ن جامعة  ال��ك��ف��اءة والن��ت��اج��ي��ة  يف قيا�ص 

اآ�صتون يف اململكة املتحدة، ودرجة املاج�صتر 
جامعة  م��ن  الأداء  واإدارة  الإدارة  ع��ل��وم  يف 
قبل  �صغل  وق��د  املتحدة،  اململكة  يف  اآ�صتون 
لالأداء  دب��ي  لربنامج  ع��ام��اً  من�صقاً  تعيينه 
جوائز  رئ��ي�����ص  من�صب  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 

ومبادرات التميز احلكومي يف الربنامج.
ي��ت��م��ت��ع ه����زاع ال��ن��ع��ي��م��ي ب��خ��ربة وا���ص��ع��ة يف 
والبتكار  والتميز  الإدارة احلكومية  جمال 
العديد  ع��ل��ى  ع��م��ل  ح��ي��ث  امل���ب���ادرات  واإدارة 
اإمارة  م�صتوى  على  احليوية  امل�صاريع  من 
دبي منها مبادرة حممد بن را�صد لالبتكار 

احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  وم��ن��ظ��وم��ة  احل��ك��وم��ي 
املمار�صات احلكومية  دبي لأف�صل  ومنتدى 
وال���ت���دري���ب ال���ذك���ي. ت���خ���ّرج ال��ن��ع��ي��م��ي من 
يف  احلكومي  البتكار  خبر  دبلوم  برنامج 
اأح��د منت�صبي برنامج  دول��ة الإم���ارات وه��و 
ال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة امل���وؤث���رة ل���دى مركز 
حم��م��د ب��ن را���ص��د لإع�����داد ال���ق���ادة. ك��م��ا مت 
م�صت�صاراً  الن�صرات  اأحمد  الدكتور  تعيني 
اأول لالأداء احلكومي يف مكتب الأمني العام 
دبي لال�صتفادة  لإمارة  التنفيذي  للمجل�ص 
تطوير  يف  لعقود  متتد  ال��ت��ي  خ��ربات��ه  م��ن 

الأداء وال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي ح��ي��ث ���ص��اه��م يف 
تعزيز منظومة التميز احلكومي والرتقاء 
برنامج  فريق  ويحر�ص  املوؤ�ص�صي.  ب���الأداء 
دبي لالأداء احلكومي املتميز ومنذ تاأ�صي�صه 
على تطوير نظام الربنامج ومراجعة فئاته 
ومعايره ومنهجياته واأ�صاليب عمله ب�صكل 
عامل  يف  امل�صتجدات  ك��اف��ة  مل��واك��ب��ة  منتظم 
الإدارة واجلودة ول�صمان ال�صتجابة بكفاءة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ل���ظ���روف 
بهدف حتقيق اأداء متمّيز عاملي امل�صتوى يف 

اإمارة دبي.

•• اأم القيوين-وام:

ال�صيخ �صعود  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 
املجل�ص  ع�����ص��و  امل���ع���ال  را�����ص����د  ب����ن 
مر�صوما  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى 
دائرة  رئي�ص  تعيني  ب�����ص��اأن  اأم��ري��ا 
القيوين.  اأم  يف  والآث����ار  ال�صياحة 
ون�ص املر�صوم رقم 1 ل�صنة 2019 
ال�صيخ ماجد بن �صعود  على تعيني 
لدائرة  رئ��ي�����ص��ا  امل���ع���ال  را����ص���د  ب���ن 
ال�صياحة والآثار يف اأم القيوين. كما 
ن�ص املر�صوم على اأن يلغى كل ن�ص 
يخالف اأو يتعار�ص مع هذا املر�صوم 

التوقيع عليه  تاريخ  به من  ويعمل 
وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

•• اأم القيوين - وام:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اط��ل��ع 
املجل�ص  ع�������ص���و  امل����ع����ال  را������ص�����د  ب�����ن 
على  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 

البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وفق  امل�صتقبلية  وخططها  التحتية 
الروؤية ال�صرتاتيجية العامة للدولة 
والتنمية  وال��ري��ادة  التميز  لتحقيق 

امل�صتدامة.

يف  �صموه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال����دي����وان الأم������ري ام�������ص.. معايل 
بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية. 
وا���ص��ت��م��ع ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م اأم 

ل�����ص��رح واف وم��ف�����ص��ل من  ال��ق��ي��وي��ن 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  معاىل 
حول اأهم امل�صاريع التي �صيتم تنفيذها 

خالل املرحلة القادمة .
الدكتور  م��ع��ايل  م���ن  ���ص��م��وه  واط���ل���ع 

ال���ن���ع���ي���م���ي ع����ل����ى خ����ط����ط ال����������وزارة 
وب��راجم��ه��ا ال��ت��ي ت��ع��ت��زم ال��ق��ي��ام بها 
م�صتقبال ، وقدم معاليه �صرحا حول 
امل�صاريع واخلطط وتطوير  عدد من 

اخلدمات التي تقوم بها الوزارة.

اأح��م��د بن  ال�����ص��ي��خ   .. امل��ق��اب��ل��ة  ح�صر 
���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال ن��ائ��ب رئي�ص 
القيوين  اأم  التنفيذي لإمارة  املجل�ص 
و���ص��ع��ادة را���ص��د حم��م��د اأح��م��د مدير 

الت�صريفات يف الديوان الأمري.

•• اأم القيوين -وام:

الأعلى  املجل�ص  ع�صو  املعال  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در 
حاكم اأم القيوين القانون رقم 1 ل�صنة 2019 ب�صاأن اإن�صاء دائرة ال�صياحة 
والآثار باإمارة اأم القيوين. ون�ص القانون اإن�صاء دائرة الآثار والرتاث يف اإمارة 
وخارجيا مبا  داخليا  لل�صياحة  والرتويج  التنمية  تن�صيق  بهدف  القيوين  اأم 
الأ�صيلة  الإم��ارات��ي  املجتمع  وقيم  والثقايف  احل�صاري  امل��وروث  مع  ين�صجم 
واإىل احلفاظ على الرتاث التاريخ والثقايف يف الإمارة وعلى الآثار والهوية 
وثقافية  واجتماعية  اقت�صادية  ب��ف��وائ��د  ال��دول��ة  على  ي��ع��ود  مب��ا  الوطنية 
واعالمية. ويكون للدائرة رئي�صا ومديرا يتم تعيينهم مبر�صوم من احلاكم 
املحددة  والخت�صا�صات  باملهام  وتقوم  والداري���ني  املوظفني  من  كاف  وع��دد 
لها طبقا لأحكام هذا القانون. كما ن�ص القانون على اأن رئي�ص الدائرة هو 

اأمام رئي�ص املجل�ص  ال�صلطة العليا املخت�صة ب�صوؤون الدائرة ويكون م�صوؤول 
من  ان�صئت  التي  ال�صيا�صات  وتنفيذ  ال��دائ��رة  اأه��داف  حتقيق  عن  التنفيذي 
اأجلها وميار�ص جميع ال�صلطات وال�صالحيات الزمة لتنفيذ مهام الدائرة. 
ويتوىل املدير العام الإ�صراف العام على اأعمال الدائرة واأن�صطتها وخدماتها 
اإع����داد ال�صيا�صات  امل��خ��ت��ل��ف��ة. وم���ن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال���دائ���رة وف���ق ال��ق��ان��ون.. 
املقومات  ا�صتثمار  اإىل  الهادفة  ال�صياحية  للتنمية  العامة  وال�صرتاتيجيات 
ال�صياحية املتاحة وتنمية مواردها امل�صتدامة يف اإطار ال�صيا�صة العامة للتنمية 
بال�صياحة  العالقة  ذات  والقطاعات  اجلهات  مع  التن�صيق  وحتقيق  بالإمارة 
كاملوؤ�ص�صات ال�صياحية و�صركات الطران واملوؤ�ص�صات الفندقية و�صركات نقل 
يوؤدى للرتويج لالإمكانات  القليمى واخلليجى مبا  النطاق  ال�صخا�ص فى 
ال�صياحية املحلية املتاحة وو�صع اخلطط العامة والربامج للتنمية ال�صياحية 
املالية والإداري��ة والفنية  املتطلبات وامل�صتلزمات  اأن�صطتها وحتديد  وتطوير 

يف اإطار املوازنة العامة لالإمارة والربامج ال�صتثمارية والتمويلية تنفيذها 
ال�صياحية  واملهرجانات  وامل��ع��ار���ص  وال��ن��دوات  واحللقات  امل��وؤمت��رات  واإق��ام��ة 
التعرف  بهدف  وخارجها  الإم��ارة  داخ��ل  فيها  وامل�صاركة  واملحلية  القليمية 
بها وباإمكانياتها ال�صياحية والقيام باأي مهام اخرى تقت�صيها طبيعة عملها 
لتن�صيط زيارة املواقع الأثرية وال�صياحية وال�صتفادة من الو�صائل الإعالمية 
املتاحة فى هذا املجال مبا يف ذلك اأ�صاليب تقنية املعلومات احلديثة واإجراء 
الدرا�صات  وعر�ص  ال�صياحي  ال�صتثمار  مناطق  لتحديد  الالزمة  الدرا�صات 
والت�صفيات  الرتاخي�ص  واإج��راءات  �صيا�صات  واإع��داد  التنفيذي  املجل�ص  على 
التي  الإع���الن���ات  على  ال��ر���ص��وم  وحت�صيل  الإم����ارة  يف  ال�صياحية  للمن�صاآت 
ت�����ص��دره��ا ال��ف��ن��ادق وم��ك��ات��ب ووك����الت ال�صفر وال�����ص��ي��اح��ة والإ����ص���راف على 
والنظم  اللوائح  م�صروعات  واإع���دادات  والفندقي  ال�صياحي  الر�صم  حت�صيل 
ال�صياحية واملن�صاآت  املن�صاآت  الفرعية الأخرى لتنظيم وتطوير  والت�صريعات 

الفنادق  باإن�صاء  املتعلقة  امل�صاريع  درا���ص��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ب��الإم��ارة.  الفندقية 
املنظمات والحتادات  ال�صياحية بالإمارة وال�صرتاك يف  امل�صنفة واملنتجعات 
املخت�صة  اجلهات  مع  والتن�صيق  والعاملية  ال�صياحية  بال�صوؤون  العالقة  ذات 
ال�صياحية  امل��ن�����ص��اآت  ك��اف��ة  وال�����ص��الم��ة يف  الأم����ن  ت��واف��ر  الإم�����ارة ل�صمان  يف 
بالإمارة وت�صنيف املن�صاآت الفندقية وال�صياحية وتفتي�ص الاأ�صطة الفندقية 
وال�صياحية ب�صكل عام ومنح الرخ�ص للمن�صاآت الفندقية وال�صياحية وتنظيم 
والإ�صراف  الفنادق  فى  والعاملني  ال�صياحيني  املر�صدين  خدمة  وترخي�ص 
على تدريبهم واإ�صدار دليل املوا�صفات لت�صنيف املن�صاآت ال�صياحية والتفتي�ص 
والرقابة على املن�صاآت الفندقية وال�صياحية وت�صميم وتطوير كافة الربامج 
من  ك��واح��دة  القيوين  اأم  مكانة  تعزيز  اىل  الرامية  ال�صياحية  والفعاليات 
الواجهات ال�صياحية الهامة يف الدولة وممار�صة ال�صالحيات املقررة للدائرة 

يف اأي ت�صريع حملي اأو احتادي وممار�صة اأي اخت�صا�صات اأخرى.

حاكم اأم القيوين ي�صدر القانون رقم » 1 « ل�صنة 2019 ب�صاأن اإن�صاء دائرة ال�صياحة والآثار يف الإمارة

حاكم اأم القيوين يطلع على ا�صرتاتيجية وزارة تطوير البنية التحتية وخططها امل�صتقبلية

•• نور �شلطان-وام:

زار �صعادة الدكتور حممد اأحمد بن �صلطان اجلابر �صفر 
الدولة لدى كازاخ�صتان م�صت�صفى اإعادة التاأهيل الرتبوي 
مدينة  يف  الب�صر  و�صعاف  املكفوفني  لالأطفال  والنف�صي 
التي  واخلدمات  الربامج  على  واطلع   ،“ �صلطان  نور   “
يقدمها لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة. وبعد مرا�صم 
بح�صور  للمكفوفني  اخلا�صة  الغرفة  افتتاح  �صريط  ق�ص 
“ واإدارة  �صلطان  “ نور  بلدية مدينة  امل�صوؤولني من  كبار 
الرتبية والتعليم وم�صوؤويل امل�صت�صفى اأكد �صعادة ال�صفر 

اأه��م��ي��ة خا�صة  ت��ويل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  اأن دول���ة 
بالأطفال وبالأخ�ص اأ�صحاب الهمم وتقدم كل دعم ممكن 
 . املجتمع  يف  بدورها  القيام  على  مل�صاعدتها  الفئات  لهذه 
اخلرية  ال�صارقة  جمعية  مع  بالتعاون  ال�صفارة  وقامت 
بدعم امل�صت�صفى باحتياجاته من الأجهزة واملعدات احلديثة 
اخلا�صة بعالج الإعاقة الب�صرية. وقدم م�صوؤولو امل�صت�صفى 
اأحمد  الدكتور حممد  ل�صعادة  ال�صكر والتقدير  والأطفال 
بن �صلطان اجلابر على دعم ال�صفارة للم�صت�صفى، معربني 
تقدمها  التي  الإن�صانية  والرعاية  باملبادرة  �صعادتهم  عن 

املوؤ�ص�صات اخلرية بدولة الإمارات لأ�صحاب الهمم.

•• �شان مارينو-وام:

����ص���ارك ال�����ص��ي��د اأح���م���د امل����ال ن���ائ���ب ���ص��ف��ر ال����دول����ة لدى 
اجلمهورية الإيطالية “�صفر غر مقيم” لدى جمهورية 
�صان مارينو  �صان مارينو يف حفل تن�صيب حاكمي مدينة 
���ص��ي��ل��ف��ا وف���خ���ام���ة ميكيلي  ن��ي��ك��ول  ف��خ��ام��ة  اجل���دي���دي���ن 
���ص��ان مارينو  ال�صفر حل��اك��م��ي  ن��ائ��ب  ون��ق��ل  م���ورات���وري. 
اجلديدين تهاين �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئي�ص 
ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة. من جانبهما حمل حاكما 
�صان مارينو .. نائب ال�صفر حتياتهما وتقديرهما ل�صاحب 
ال�صمو رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو نائب 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  الدولة و�صاحب  رئي�ص 
مزيدا  الإم���ارات  دول��ة  و�صعب  نهيان ومتنياتهما حلكومة 

من التقدم والنجاح.

هيئة تنمية املجتمع 
يف دبي تطلق برامج 

توعوية لل�صباب

•• دبي - وام:

اط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
دب���ي - ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة زايد 
الن�صائية  النه�صة  وجمعية  دب��ي  يف 
التوعوي  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي  ال���ربن���ام���ج   -
ل�صريحة  امل���وج���ه  �صح”  “ابداأها 
ال�صباب من الذكور والإناث. ويهدف 
اللي�صيلي  يقام يف  الذي   - الربنامج 
املرحلة  يف  ال�����ص��ب��اب  ت���زوي���د  اإىل   -
العمري 18-25 باملهارات الالزمة 
وم�صتقبلهم  حل��ي��ات��ه��م  للتخطيط 
بالثقافة  وت�����زوي�����ده�����م  ب���ح���ك���م���ة 
وامل�����ه�����ارات الج���ت���م���اع���ي���ة ال���الزم���ة 
اأ�صرة �صعيدة والتعامل مع  لتاأ�صي�ص 
والأ�صرية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
الذي  الربنامج  وينق�صم  باإيجابية. 
وي�صتفيد  ال�صنة  م���دار  ع��ل��ى  ينظم 
و�صابة  ���ص��اب��اً   500 ي��ق��ارب  م��ن��ه م��ا 
التوعية  تت�صمن  دورات  اأرب����ع  اإىل 
للرجال  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ب��اخل�����ص��ائ�����ص 
املايل  التخطيط  وم��ه��ارات  والن�صاء 
لالأ�صرة ومهارات التوا�صل والتعامل 
مع اخلالفات الأ�صرية والتعامل مع 
ور�ص  وي��ق��دم  باإيجابية.  التحديات 
املهارات  خ���رباء يف  ال��ربن��ام��ج  ع��م��ل 
الج��ت��م��اع��ي��ة والأ����ص���ري���ة م���ن هيئة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وا���ص��ت�����ص��اري��ون يف 
التخطيط املايل والتنمية الب�صرية.

وقال الدكتور عبد العزيز احلمادي 
مدير اإدارة التالحم الأ�صري يف هيئة 
ال�صباب  تاأهيل  اإن  املجتمع..  تنمية 
باملهارات الأ�صرية والثقافة الالزمة 
التحديات  والتعامل مع  اأ�صرة  لبناء 
احلياتية اليومية يعد اأمرا اأ�صا�صا يف 
تعزيز ال�صتقرار الأ�صري واملجتمعي 
وي��رت��ب��ط ذل���ك ب��ع��دد م��ن اجلوانب 
اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  النف�صية  ���ص��واء 
الرغم من  على  اإنه  واأ�صاف  املالية. 
والثقافة  املعرفة  يف  الكبر  الت�صاع 
لدى جيل اليوم واملنفتح على كل ما 
يقدمه العامل من العلوم والتقنيات 
الجتماعية  اجل������وان������ب  اأن  اإل 
املتعلقة  املحلية  وال��ع��ادات  والثقافة 
بتاأ�صي�ص اأ�صرة �صعيدة اأمر ل يجذب 
اهتمام ال�صباب وهو ما ي�صعهم اأمام 
حتديات كبرة عند دخولهم احلياة 
لتحديات  وم��واج��ه��ت��ه��م  ال���زوج���ي���ة 
غريبة  ولكنها  حقيقتها  يف  ب�صيطة 

وجمهولة بالن�صبة لهم.

بتوجيهات حمدان بن حممد .. هزاع النعيمي من�صقا عاما لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز 

حاكم اأم القيوين ي�صدر مر�صوما اأمرييا 
بتعيني رئي�ض لدائرة ال�صياحة والآثار

نائب �صفري الدولة لدى اإيطاليا ي�صارك 
يف حفل تن�صيب حاكمي �صان مارينو

�صفري الدولة يزور م�صت�صفى لالأطفال 
املكفوفني مبدينة »نور �صلطان«
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ن��ف��ذت دائ����رة حم��اك��م راأ�����ص اخليمة 
اخليمة  راأ����ص  منطقة  م��ع  بالتعاون 
ملوظفاتها  �صحية  م��ب��ادرة  الطبية، 
من  “اطمئنان”،  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن 
املتنقلة،  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ���الل 
املبادرة  وت���ه���دف  امل��ح��اك��م،  م��ق��ر  يف 
ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ع��ل��ى م���دى يومني 
اإجراء فحو�صات طبية جمانية  اإىل 
�صامل  فح�ص  وتقدمي  للموظفات، 
املبكر  والك�صف  املزمنة،  لالأمرا�ص 

عن ال�صرطان.

الزعابي مدير  اأحمد  اإبراهيم  واأك��د 
راأ������ص اخليمة،  دائ�����رة حم��اك��م  ع���ام 
على  ح��ري�����ص��ة  امل���ح���اك���م  دائ������رة  اأن 
لدى  بال�صحة  العناية  ثقافة  ن�صر 
باأهمية  وت���وع���ي���ت���ه���م  م���وظ���ف���ي���ه���ا، 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة، ل ف��ت��ا اإىل 
من  امل��وظ��ف��ني  �صحة  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
ال�صحية  الفحو�صات  اإج��راء  خ��الل 
بهدف  وم�صتمر،  دوري  ب�صكل  لهم 
ال�صحي،  ال����وع����ي  م�������ص���ت���وى  رف�����ع 
ال�����ص��ح��ي��ة لهم،  ال���رع���اي���ة  وت���ق���دمي 
بالإ�صافة اإىل تنفيذ برامج واأن�صطة 
يحقق  مبا  اجلانب،  هذا  يف  توعوية 

وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  م��ع��اي��ر  اأع��ل��ى 
�صعادتهم  على  وينعك�ص  للموظفني، 

واإيجابيتهم.
برامج  ا���ص��ت��ع��را���ص  امل���ب���ادرة  �صملت 
التثقيف ال�صحي والتغذية ال�صليمة، 
الفحو�صات  م���ن  ال��ع��دي��د  واإج������راء 
الطبية املجانية للموظفات، وتقدمي 
خ�����دم�����ات ت���ع���زي���ز اأمن���������اط احل���ي���اة 
ال�صحية من خالل قيا�ص معدل كتلة 
الإ�صابة  م��ع��دلت  خلف�ص  اجل�صم، 
والك�صف  ال�����وزن،  وزي�����ادة  بال�صمنة 
ع���ن ع���وام���ل الخ���ت���ط���ار لأم���را����ص 
القلب وال�صرايني، من خالل قيا�ص 

�صغط الدم وم�صتوى ال�صكر يف الدم 
ومعدل الدهون، كما ت�صمن الك�صف 
العظام،  وه�����ص��ا���ص��ة  الك���ت���ئ���اب  ع���ن 

ونق�ص فيتامني )د(، وكذلك فح�ص 
املبكر  الك�صف  اإىل  بالإ�صافة  النظر، 
برو�صورات  وت��وزي��ع  ال�صرطان،  ع��ن 

التوعية ال�صحية، وتقدمي الن�صائح 
على  للمحافظة  للموظفات  الطبية 

�صحتهم.

•• اأبوظبي-وام:

املناخ  جلنة  اجتماعات  ام�ص  ب���داأت 
لالأر�صاد  العاملية  للمنظمة  التابعة 
ت���ق���ام حت���ت �صعار  اجل���وي���ة وال���ت���ي 
تقدمي  اأجل  من  القدرات  “تنمية 
وت�صتمر  اأف�صل”  مناخية  خدمات 
الوطني  املركز  مقر  يف  اأي��ام  ثالثة 

لالأر�صاد باأبوظبي.
وق�����ال ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
الوطني  امل���رك���ز  م���دي���ر  امل���ن���دو����ص 
امل����راف����ق  ق�������درة  اإن   “ ل����الأر�����ص����اد 
تعتمد  اجل��وي��ة  ل��الأر���ص��اد  الوطنية 
املراقبة  عمليات  يف  بدورها  للقيام 
وتقدمي  البيانات  وجمع  الوطنية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  اخل����دم����ات، 
امل��وارد الب�صرية املتاحة لها،  وق��درة 
لالأر�صاد  العاملية  املنظمة  دع��ا  مما 
القدرات  ت��ن��م��ي��ة  لع��ت��ب��ار  اجل���وي���ة 
اإ�صرتاتيجية  اأول����وي����ة  ال��وط��ن��ي��ة 
�صمن اأولوياتها ل�صمان جودة هذه 

اخلدمات«.
وتبنت “ جلنة املناخ “ - وه��ي من 
للمنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  الفنية  ال��ل��ج��ان 
لتح�صني  ال���ق���درات  ت��ل��ك  ت��ن��م��ي��ة   -
امل��ن��اخ��ي��ة وال���ت���ي ت�صمل  اخل���دم���ات 
اإدارة البيانات املناخية، ور�صد املناخ، 
ذات  املنتجات  واإي�صال  ب��ه،  والتنبوؤ 
النهائيني  امل�صتخدمني  اإىل  ال�صلة 
�صمن اأعلى م�صتويات معاير اإدارة 
اجلودة.. موؤكدة اأن تنمية القدرات 
هي اأحد الأعمدة الرئي�صية ال�صاملة 
املناخية  للخدمات  العاملي  لالإطار 

قدرات  �صريح  ب�صكل  يعالج  ال���ذي 
الأ�صا�صية  والبنية  املوؤ�ص�صية  امل��وارد 
ولحظت  والب�صرية.  والإج��رائ��ي��ة 
املرافق  ق��درات  لتطوير  اأنه  اللجنة 
من   - اجل��وي��ة  ل��الأر���ص��اد  الوطنية 

ح���ي���ث ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل�������وارد 
خدمات  لتوفر  امل��وؤه��ل��ة  الب�صرية 
م��ن��اخ��ي��ة اأف�����ص��ل - ي��ن��ب��غ��ي ل��ه��ا اأن 
الإمنائية  الوكالت  وجود  يف  تنظر 
امل�صتوى  على  الإقليمية  واملنظمات 
التعاون  اأوج����ه  جت��د  واأن  ال��وط��ن��ي 
والتن�صيق معها، خا�صة فيما يتعلق 
ذات  الأخ��رى  والأن�صطة  بالتدريب 

ال�صلة.
الجتماع  ه��ذا  اأن  املندو�ص  واأو���ص��ح 
خبرا   30 ن���ح���و  ي�����ص��م  ال������ذي   -
ال����ع����امل كافة  اأن�����ح�����اء  دول����ي����ا م����ن 
اإ�صافة خلرباء من املنظمة العاملية 
يف  املناخ  وخ��رباء  اجلوية  لالأر�صاد 
يبحث   - ل��الأر���ص��اد  الوطني  امل��رك��ز 
الهامة  امل��و���ص��وع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل�صورة  تقدمي   .. بينها  من  والتي 

ب�����ص��اأن ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات م���ن اأجل 
قبل  من  املناخية  اخلدمات  تقدمي 
اجلوية  لالأر�صاد  الوطنية  املرافق 
العاملي  الإط����ار  دع��م  يف  وامل�صاهمة 
ل��ل��خ��دم��ات امل��ن��اخ��ي��ة وت��وف��ر مواد 
تدريبية لت�صهيل تنفيذ اإدارة اجلودة 
املرافق  يف  امل��ن��اخ��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
كذلك  اجلوية،  لالأر�صاد  الوطنية 
اإع��داد دليل الإج��راءات ال�صليمة يف 
حفظ املعلومات والبيانات املناخية.

يبحث  الج����ت����م����اع  اأن  واأ�������ص������اف 
و���ص��ع ال��ت��وج��ي��ه��ات اخل��ا���ص��ة برفع 
يف  الأداء  معاير  وحت�صني  الكفاءة 
اإ�صافة  املناخية،  اخل��دم��ات  تقدمي 
املناهج  ب�����ص��اأن  امل�����ص��ورة  ت��ق��دمي  اإىل 
ال��درا���ص��ي��ة ومن����اذج ال��ت��دري��ب لعلم 
مراكز  �صت�صتخدمها  ال��ت��ي  امل���ن���اخ 

بالتن�صيق  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���دري���ب 
والتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رن���ام���ج  م���ع 
امل�صورة  وت��ق��دمي  للمنظمة،  التابع 
الت�صال  م���ه���ارات  اأف�����ص��ل  ب�����ص��اأن 
باملعلومات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
املناخية بالتن�صيق مع اأمانة املنظمة 

وهيئاتها العاملة.
لبنود  تنفيذا  الج��ت��م��اع��ات  وت��اأت��ي 
العاملية  املنظمة  تاأ�صي�ص  اتفاقية 
ل���الأر����ص���اد اجل���وي���ة وامل��وق��ع��ة �صنة 
اأن  ع���ل���ى  ت���ن�������ص  وال����ت����ي   1950
العمل  اإىل  الأع�صاء بحاجة  ال��دول 
املنظمات  وم��ع  البع�ص  بع�صها  مع 
الأخرى، لتن�صيق وتوحيد وحت�صني 
وت�صجيع الكفاءات وتبادل املعلومات 
احتياجات  م���ع  تطبيقها  مل��وائ��م��ة 

املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ����ص���ادرت 
العامة  ال�صحة  اإدارة  خ��الل  م��ن 
اأبوظبي  م���رك���ز  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
اأكرث  )ت���دوي���ر(  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
 ( ب��وزن  عبوات   )30805  ( من 
ال�صتهالكية  امل��واد  من  ط��ن(   6
املطابقة  وال��غ��ر  الغذائية  الغر 
ال�صحية  وامل��ع��اي��ر  للموا�صفات 
واملنتهية  ال��دول��ة  يف  بها  امل��ع��م��ول 
البلدية  اأت��ل��ف��ت  كما  ال�صالحية، 
و����ص���رك���اوؤه���ا ج��م��ي��ع ه�����ذه امل�����واد 
للمحافظة  �صعيها  اإط����ار  ���ص��م��ن 
على ال�صحة العامة جلميع اأفراد 
اأكد  ذات��ه  ال�صعيد  على  املجتمع. 
قروا�ص  ���ص��ع��ي��د حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
ال�صحة  اإدارة  م���دي���ر  ال��رم��ي��ث��ي 
اأن  اأب���وظ���ب���ي  ب���ل���دي���ة  ال���ع���ام���ة يف 
�صركائها  م��ع  وبالتعاون  البلدية 
�صمن  م�صتمرة  ال�صرتاتيجيني 
م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة ورق���اب���ي���ة 
التي  ال��ت��ج��اوزات  جميع  مبتابعة 
والتي  الأ���ص��واق  يف  اأحيانا  حت��دث 
ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ت�����ص��وي��ق وبيع 
م�����واد وم��ن��ت��ج��ات ل ت��ت��ط��اب��ق مع 
بهدف  وذل��ك  ال�صحية،  ال�صروط 
حماية امل�صتهلكني من اأخطار هذه 
اأفراد املجتمع اإىل  املنتجات، داعيا 
املوثوقة  امل�����ص��ادر  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
وخ�صو�صا  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ل�����ص��راء 

العامة،  ب�صحتهم  املتعلقة  ت��ل��ك 
التجميل  م�صتح�صرات  �صيما  ل 
وغرها  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة،  وال��ع��ن��اي��ة 
الوا�صع  ال�صتهالك  ذات  املواد  من 

النطاق .
واأ�صاف: هذه احلمالت التفتي�صية 
البلدية  حر�ص  جت�صد  والرقابية 

ع��ل��ى ت���وف���ر م��ظ��ل��ة م���ن الأم�����ان 
الأ�صواق  وتخلي�ص  للم�صتهلكني، 
، والتي  الدخيلة  املنتجات  من كل 
حت�صل  ومل  اأ���ص��واق��ن��ا  اإىل  دخ��ل��ت 
املخت�صة  اجل���ه���ات  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
لال�صتعمال  ���ص��احل��ة  ك��م��ن��ت��ج��ات 

وال�صتهالك.

•• ال�شارقة-الفجر:

الكبر،  ال���ق���ل���ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأع���ل���ن���ت 
املعنية  العاملية  الإن�صانية  املوؤ�ص�صة 
واملحتاجني  ال���الج���ئ���ني  مب�����ص��اع��دة 
ح����ول ال����ع����امل، ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورة 
الدولية  ال�صارقة  جائزة  من  الثالثة 
بالتعاون  الالجئني،  ودع��م  ملنا�صرة 
مع املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 
�صيتم  وال���ت���ي  ال���الج���ئ���ني،  ل�������ص���وؤون 
مايو  �صهر  خ��الل  بها  الفائز  تكرمي 

املقبل.  
قيمتها  تبلغ  التي  اجل��ائ��زة،  وحتظى 
500 األف درهم )حوايل 136 األف 
دولر(، بدعم ورعاية �صاحب ال�صمو 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
�صموه،  وق���ري���ن���ة  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة  ���ص��م��و 
ال��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����ص��ة م��وؤ���ص�����ص��ة القلب 
لالأطفال  ال��ب��ارزة  املنا�صرة  الكبر، 
ال�صامية  املفو�صية  ل��دى  الالجئني 
ل�����ص��وؤون الالجئني.  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
للجائزة  امل��ال��ي��ة  القيمة  تعترب  ك��م��ا 
م�صاهمًة خا�صة من القلب الكبر اإذ 
ل يتم احت�صابها من قيمة التربعات 
التي تذهب بالكامل مل�صاعدة الفقراء 

والالجئني واملحتاجني حول العامل.
الأفراد  حتفيز  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
مبادرات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ت��اأث��ر تنموي  رائ���دة ذات  وم�����ص��اري��ع 
ب��ع��ي��د امل����دى وم��ل��م��و���ص ل��الج��ئ��ني يف 
الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا  ق��ارة 
وكافة  ب�صكل خا�ص،  اأفريقيا  و�صمال 
التي  العامل  الدول واملجتمعات حول 
ت���ع���اين ظ����روف����اً خ��ا���ص��ة ن���اجت���ة عن 
ال���ك���وارث وال��ن��زاع��ات وال��ف��ق��ر ب�صكل 

عام.
الأفراد  تكرمي  على  اجل��ائ��زة  وت��رك��ز 
امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  م��ن  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأ�صهمت  وال��ت��ي  ال��ف��اع��ل��ة،  وامل���ب���ادرات 
احتياجات  ت��وف��ر  يف  حقيقي  ب�صكل 

الغذائية،  وال���ن���ازح���ني،  ال��الج��ئ��ني 
وال�صحية، والتعليمية، والجتماعية، 
والتخفيف من �صعوبات احلياة التي 
فر�ص  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  تواجههم، 
الدخل،  م�������ص���ادر  وت���ع���زي���ز  ال���ع���م���ل، 
�صحياً  ورع��اي��ت��ه��م  الأط��ف��ال  وتعليم 

واجتماعياً وثقافياً.
موؤ�ص�صة  بني  م�صرتكة  جلنة  وتعمل 
ال�صامية  واملفو�صية  الكبر  القلب 
لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني، على 
والربامج  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  درا�صة 
يف  والأف���راد  املوؤ�ص�صات  تنفذها  التي 
الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا  ق��ارة 

اأثرها  تقييم  بهدف  اأفريقيا  و�صمال 
الفئات  ع��ل��ى  وامل�����ص��ت��دام  الإي���ج���اب���ي 
امل�صتهدفة من الالجئني والنازحني، 
اإدارة  اإثبات فاعلية  مع الرتكيز على 
وممار�صات  والب�صرية،  املالية  امل��وارد 
وامل�صوؤولية،  وال�����ص��ف��اف��ي��ة  احل��وك��م��ة 
والتوا�صل الفعال مع اجلمهور خالل 

تنفيذ املبادرة اأو امل�صروع. 
م����رمي  ق�����ال�����ت  ال�����������ص�����دد  ه��������ذا  ويف 
القلب  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���دي���ر  احل����م����ادي، 
الكبر: “يف ظل الظروف الإن�صانية 
امل��ل��ح��ة، وال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رة بالغة 
ت�صكل  ال��ع��امل،  ت��واج��ه  التي  التعقيد 

ملنا�صرة  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة  ج���ائ���زة 
ودعم الالجئني، حافزاً حل�صد جهود 
لق�صية  الداعمة  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد 
توجيه  على  وم�صاعدتهم  الالجئني، 
امل�صتدامة  القطاعات  معوناتهم نحو 
التي توؤ�ص�ص مل�صتقبل اأكرث ا�صتقراراً. 
الدولية  ال�صارقة  كما ترتجم جائزة 
مل���ن���ا����ص���رة ودع������م ال���الج���ئ���ني، روؤي�����ة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان 
ال�صارقة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ص 
وقرينة �صموه، �صمو ال�صيخة جواهر 
بنت حممد القا�صمي، التي تركز على 

فكرة تكرمي العطاء وت�صليط ال�صوء 
الثقافة  يف  م��ك��ان��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز  ع��ل��ي��ه 

الجتماعية يف الإمارة والدولة. 
خالل  “مل�صنا  احل���م���ادي:  واأ���ص��اف��ت 
يف  اجل��ائ��زة  ت��اأث��ر  املا�صية  ال�صنوات 
الإن�صاين  للعمل  جديد  توجه  اإر�صاء 
ال�����ذي ي�����ص��ت��ه��دف ال���الج���ئ���ني، حيث 
اأن ال��ك��ث��ر م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات والأف����راد 
ي�صعون اإىل اإطالق م�صاريع ومبادرات 
وم�صتقبل  واق�����ع  ت��غ��ي��ر  يف  ت�����ص��ه��م 
معهم  التعامل  خالل  من  الالجئني 
ولي�ص  واإم��ك��ان��ات  وك��ف��اءات  كطاقات 
كاأعباء اقت�صادية اأو اجتماعية. وهذا 
يعني اأن اجلائزة جنحت يف التعريف 
بنهج العمل الإن�صاين التنموي الذي 
حتر�ص على تكري�صه م�صاريع القلب 

الكبر.« 
ال�صارقة  ج���ائ���زة  اأه�����داف  وت��ن�����ص��ج��م 
مل��ن��ا���ص��رة ودع����م الالجئني  ال��دول��ي��ة 
التي يتم تكرمي الفائز بها �صنوياً، مع 
ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  روؤية 
على  واملوؤ�ص�صات  الأف���راد  ت�صجيع  يف 
م�صاعدة الالجئني واملحتاجني، ومد 
ي��د ال��ع��ون ل��ه��م اأي��ن��م��ا ك���ان���وا، بغ�ص 
اأو  اأديانهم  اأو  جن�صياتهم  عن  النظر 
اخلر  نهج  م��ع  متا�صياً  انتماءاتهم، 
ال�صارقة  اإم���ارة  مييز  ال��ذي  والعطاء 

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ودول����ة 
ال�صعوب  جانب  اإىل  دائماً  تقف  التي 
واملجتمعات ال�صعيفة واملت�صررة من 
وال�صطرابات  الطبيعية  ال���ك���وارث 

ال�صيا�صية والقت�صادية. 
ووف����ق����اً لآخ������ر اإح�������ص���اء �����ص����ادر عن 
املتحدة  ل���الأمم  ال�صامية  املفو�صية 
عدد  جت��اوز  فقد  الالجئني،  ل�صوؤون 
ال��ن��ازح��ني ع��ن دي��اره��م ق�����ص��راً بفعل 
 68.5 واحل��روب  امل�صلحة  النزاعات 
من  العديد  وت��ب��ذل  �صخ�ص،  مليون 
جهوداً  الدولية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات 
املعي�صة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��اأم��ني  ك���ب���رة 

الأ�صا�صية لهم.

ي�صار اإىل اأن موؤ�ص�صة “القلب الكبر” 
ب���ق���رار م���ن �صمو  ان��ط��ل��ق��ت ر���ص��م��ي��اً 
ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً   2015 يونيو  يف 
العاملي لالجئني، بعد اإ�صدار �صموها 
“القلب  حملة  بتحويل  ق�صى  ق��راراً 
الكبر” اإىل موؤ�ص�صة اإن�صانية عاملية، 
بهدف م�صاعفة جهود تقدمي العون 
يف  واملحتاجني  لالجئني  وامل�صاعدة 
اأ�صاف  م���ا  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
ال��ك��ث��ر اإىل ر���ص��ي��د دول����ة الإم�����ارات 
احل����اف����ل ب����ال����ع����ط����اءات وامل������ب������ادرات 
الإن�صانية، وعزز من �صمعتها اإقليمياً 

وعاملياً.

بالتعاون مع »املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني«

»القلب الكبري« تعلن عن تنظيم الدورة الثالثة من جائزة ال�صارقة الدولية ملنا�صرة ودعم الالجئني 

•• الفجرية -وام:

اأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  ال�صرقي 
ال��ف��ج��رة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق التنمية  اإم�����ارة  ح��ر���ص 
اإط��ار توجه الدولة  ال�صاملة يف كافة املجالت يف 
وبرنامج العمل احلكومي ال�صامل واملو�صع الذي 
حددت ا�صرتاتيجيته الوطنية يف مئوية الإمارات 

.  2071
وقال �صموه يف هذا ال�صياق اإن اإمارة الفجرة ت�صر 

ملواكبة  مدرو�صة  خطط  ووف��ق  متاأنية  بخطوات 
ال��ت��ط��ورات الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وحتقيق 
الريادة والتميز يف املجالت كافة لتحقيق هدفها 
خالل  ذلك  جاء  ال�صاملة.  امل�صتدامة  التنمية  يف 
ا�صتقبال �صموه يف ق�صر الرميلة �صعادة الدكتور 
ط���الل اأب���و غ��زال��ة امل��وؤ���ص�����ص وال��رئ��ي�����ص ملجموعة 
طالل اأبو غزالة الدولية الذي قدم لل�صالم على 
الفجرة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ورح���ب  ���ص��م��وه. 
بال�صيف والوفد املرافق له م�صتعر�صا معه �صبل 
املجالت  من  العديد  يف  امل�صرتك  التعاون  تعزيز 

بني حكومة الفجرة وجمموعة طالل بو غزالة 
الدولية.

من جانبه �صكر الدكتور طالل اأبو غزالة �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي على 
للم�صرة  �صموه  دع��م  مثمنا  ال�صتقبال  ح��ف��اوة 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف الإم�������ارة وم����ا ت�����ص��ه��ده م���ن تطور 

ملحوظ يف املجالت كافة.
ح�صر ال�صتقبال �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين 
مدير ال��دي��وان الأم���ري يف الفجرة وع��دد من 

مديري املوؤ�ص�صات احلكومية وامل�صوؤولني.

حاكم الفجرية ي�صتقبل رجل الأعمال طالل اأبو غزالة

بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

بلدية مدينة اأبوظبي تتلف اأكرث من 30 األف عبوة بوزن
 6 اأطنان ملواد ل تتطابق مع ال�صروط واملعايري ال�صحية

بدء اجتماعات جلنة املناخ التابعة للمنظمة العاملية 
لالأر�صاد اجلوية يف اأبوظبي

حماكم راأ�ض اخليمة تطمئن موظفيها على �صحتهم



األربعاء    3   إبريل    2019  م   -   العـدد  12596  
Wednesday   3   April   2019  -  Issue No   12596

07

اأخبـار الإمـارات
جلنة بالوطني الحتادي ت�صتكمل مناق�صة مو�صوع �صيا�صة  هيئة املعا�صات

•• دبي - وام: 

للمعا�صات  العامة  الهيئة  “�صيا�صة  املوؤقتة ملو�صوع  اللجنة  ا�صتكملت 
مناق�صة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  باملجل�ص  الجتماعية”  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
العامة بدبي،  الأمانة  ال��ذي عقد يف مقر  حم��اوره خالل اجتماعها 

برئا�صة �صعادة �صامل عبداهلل ال�صام�صي “رئي�ص اللجنة”.
ح�صر الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من.. اأحمد يو�صف النعيمي 
“مقرر اللجنة” وعفراء را�صد الب�صطي وخالد علي بن زايد الفال�صي 

و�صامل علي ال�صحي وحممد علي الكتبي و�صعيد �صالح الرميثي.
خالل  ا�صتكملت  اللجنة  اإن  ال�صام�صي  ع��ب��داهلل  �صامل  �صعادة  وق��ال 

الجتماع مناق�صة حماور املو�صوع ب�صكل تف�صيلي وكامل، ويف انتظار 
اجتماع  حل�صور  دعوتهم  مت  ال��ذي��ن  الهيئة  ممثلي  م��ع  مناق�صتها 
اللجنة،  اأع�����ص��اء  وا�صتف�صارات  ت�����ص��اوؤلت  على  للرد  املقبل،  اللجنة 

وتبادل وجهات النظر والآراء واملقرتحات ب�صاأن حماوره.
واأو�صح اأن اللجنة تناق�ص املو�صوع �صمن ثالثة حماور تتعلق بجهود 
الهيئة يف تطوير �صيا�صة النظم التاأمينية يف اإطار ن�صو�ص ت�صريعية 
نهاية  م��ك��اف��اأة  احت�صاب  املتبعة يف  والإج�����راءات  وال��ق��واع��د  حم���ددة، 
اخلدمة واملعا�ص التقاعدي للم�صرتكني، وتطوير وحت�صني اخلدمات 
ومتقاعدين  م�صرتكني  م��ن  التاأمينية  احل��ق��وق  لأ�صحاب  املقدمة 

وم�صتفيدين.

طحنون بن حممد يفتتح املقر اجلديد ملركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني
•• العني-وام: 

بن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العني ام�ص املقر اجلديد 
وتاأهيل  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ني  مل���رك���ز 
اليوم  مع  يتزامن  ال��ذي  املعاقني 
العاملي للتوحد وذلك يف منطقة 

الفوعه مبدينة العني.
واط����ل����ع ����ص���م���وه خ�����الل ال����زي����ارة 
بن طحنون  ذياب  ال�صيخ  يرافقه 
بن  زاي�������د  وال�������ص���ي���خ  ن���ه���ي���ان  اآل 
مكتب  م��دي��ر  نهيان  اآل  طحنون 
ممثل احلاكم مبنطقة العني من 
ال�صيد نا�صر علي بن عزيز مكتوم 

الطالب.  ت�صعد  التي  امل�صتجدات 
خدمات  ي��ق��دم  امل���رك���ز  اأن  ي��ذك��ر 
اخلا�صة  الرتبية  مثل  واأن�صطة 
ال�صتقاللية  امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة 
وامل�����ع�����رف�����ي�����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
ال�صلوك  وت��ع��دي��ل  والك���ادمي���ي���ة 
الطبية  وامل���ت���اب���ع���ة  وال���ت���ق���ي���ي���م 
التخ�ص�صي  والتحويل  ال��دوري��ة 
اأط��ب��اء امل��رك��ز للهيئات  م��ن ق��ب��ل 

وامل�صت�صفيات احلكومية.
كما يقدم املركز الوجبات الغذائية 
املتوازنة والكاملة وامل�صنفة طبقا 
با�صتخدام  العاقة  لنوع وطبيعة 
وتطبيق علم التغذية العالجية.

حدائق  ع���ل���ى  امل����رك����ز  وي���ح���ت���وي 

الإمارات  لدولة  الثقايف  لل�صياق 
م�صرا اإىل اأن املركز يخدم اليوم 
ح���وايل 200 ط��ف��ل ورا���ص��د من 
بالإ�صافة  الدولة  مناطق  جميع 
عمان  و���ص��ل��ط��ن��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة  اإىل 
وم�صر والأردن و�صوريا والكويت 
النهارية  امل���در����ص���ة  يف  وغ���ره���ا 

باملركز واأي�صا بالق�صم الداخلي.
اأن��ه مع تزايد الطلب  اإىل  واأ���ص��ار 
على اخلدمات املتخ�ص�صة عالية 
وبناء  ت�صميم  مت  ف��ق��د  اجل����ودة 
للمعاير  ط��ب��ق��ا  ج���دي���د  م���رك���ز 
ال���دول���ي���ة ل��ي�����ص��ع ح�����وايل 500 
ط����ال����ب ب���ح���ي���ث ي���ع���ت���رب م����ن����ارة 
لالأفراد من اأ�صحاب الهمم واأمل 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�صريفي 
اخلدمات  على  امل��رك��ز  وم��وؤ���ص�����ص 
املركز  يقدمها  التي  املتخ�ص�صة 
يف جم����ال ال���رتب���ي���ة اخل���ا����ص���ة “ 
 – – ال��ت��وح��د  الذهنية  الع��اق��ة 
كمتالزمة  امل���ت���ع���ددة  الع����اق����ات 
داون وال�صلل الدماغي “ باأف�صل 
ممتازة  وب��ج��ودة  العاملية  املعاير 
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�صنة.
وق����ال ن��ا���ص��ر ع��ل��ي ب���ن ع��زي��ز اإن 
وتاأهيل  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ني  م���رك���ز 
تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  ي��وا���ص��ل  امل��ع��اق��ني 
ت�����ط�����وي�����ره ال�������دائ�������م ل���ل���ربام���ج 
املالئمة  وال�صلوكية  التعليمية 

الإمارات  دول��ة  داخ��ل  لعائالتهم 
العربية املتحدة وخارجها.

بتطبيق  ي��ق��وم  امل���رك���ز  اأن  واأك�����د 
اخلا�صة  ال���ربام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل�����ت�����ط�����ورة وال�����ت�����ي جت����ع����ل من 
اإمكانيات  ك��ام��ل  اإىل  ال���و����ص���ول 

الطالب ممكنة طبقا لقدراته.
بوجود  يتميز  امل��رك��ز  اأن  واأو���ص��ح 
ق�صم القامة الداخلية الذي يعد 
املركز  خ��دم��ات  م��ن  ا�صا�صيا  ركنا 
فندقية  مب�صتويات  تتميز  ال��ت��ي 
ق�صم  اأن  ك��م��ا  امل�����ص��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
القامة الداخلية يرتقي باأركانه 
مرتابطة  �صل�صلة  �صمن  املتنوعة 
جميع  ت������وف������ر  اإىل  ت������ه������دف 

خالل املالعب وحمامات ال�صباحة 
وم�صمار  احل�����ي�����وان  وح���دي���ق���ة 

جمهزة واأماكن مفتوحة لالألعاب 
والن�صاطات مب�صاحات كبرة من 

اخليل وال�صالة الريا�صية وقاعة 
الفنون وال�صينما وامل�صرح.

مفكرون وعلماء: الإمارات متتلك الإمكانيات واملقومات لتفعيل وثيقة الأخوة الإن�صانية

الإخاء والتعاي�ص  اإر�صاء قواعد  اأن 
الإن�صاين وتعزيز املواطنة وحماربة 
راأ�ص  على  تكون  اأن  يجب  الف�صاد 
الأولويات يف املجتمعات امل�صلمة .. 
اأوكرانيا نتمتع  اأننا يف  اإىل  م�صرا 
بحرية كاملة يف ممار�صة �صعائرنا 
ال��دي��ن��ي��ة ون��ع��ت��رب ج����زءا م���ن هذا 
اإدارتنا  خالل  من  ونعمل  املجتمع 
يف جمل�ص الطوائف على احلفاظ 
التفكك  م��ن  املجتمع  حماية  على 
وح��م��اي��ة ال��ه��وي��ة الأوك��ران��ي��ة ولنا 
م���ه���م يف  ودي����ن����ي  اج���ت���م���اع���ي  دور 
يف   4 منثل  ونحن  ل�صيما  الدولة 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ونعمل  امل��ائ��ة 
دينية  ومنظمات  الكنائ�ص  جمل�ص 

. وق������ال ال���دك���ت���ور اإ����ص���م���اع���ي���ل يف 
ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات وام: 
الأخوة  وثيقة  عن  الإع��الن  “ اإن 
الإن�����ص��ان��ي��ة م���ن اأب��وظ��ب��ي ج���اء يف 
تت�صاعد  وال����ذي  امل��ن��ا���ص��ب  ال��وق��ت 
والعنف  ال�������ص���راع���ات  ح�����دة  ف���ي���ه 
والإرهاب يف ال�صرق والغرب لذلك 
نحن يف اأم�ص احلاجة لتلك املبادرة 
الأخوة  اأن احل��وار ح��ول  .. موؤكدا 
الإن�صانية هو يف اأ�صله حوار ثقايف 
العلم  اأع��م��ال  ع��ن  ف�صله  ل ميكن 
وامل���ع���رف���ة وم���رت���ب���ط ب��ك��ل م���ا هو 
مت�صل بهويات ال�صعوب وتاريخها 
القدر  ه��ذا  ف��ب��دون  وجغرافياتها 
نفهم  اأن  لنا  ميكن  ل  املعرفة  من 

ق��در الرت��ب��اط ب��ني الب�صر يف هذا 
متباعدين  ك���ان���وا  م��ه��م��ا  ال���ع���امل 

وخمتلفني”.
من جانبه قال ال�صيخ اأحمد متيم 
مفتي اأوكرانيا “ اأن دولة الإمارات 
قيم  لتعزيز  ت�صعى  عهدناها  كما 
والنفتاح  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����ص��ام��ح 
واأن�صطة  الآخر عرب فعاليات  على 
تقريب  م���ن���ه���ا  ال����ه����دف  ����ص���ن���وي���ة 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر وت���ع���زي���ز احل����وار 
الإن�صانية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�صيدنا حممد �صلى  بها  التي جاء 

اهلل عليه و�صلم “.
واأك������د ال�����ص��ي��خ اأح���م���د مت��ي��م - يف 
 - الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح 

•• اأبوظبي- وام:

والعلماء  املفكرين  م��ن  ع��دد  اأك���د 
والأك��ادمي��ي��ني اأن دول���ة الإم����ارات 
والإمكانيات  املقومات  من  متتلك 
اإىل  الرامية  جهودها  تدعم  التي 
تعزيز وتر�صيخ الت�صامح والتعاي�ص 
الأخ���وة  وث��ي��ق��ة  تفعيل  وال��ب��دء يف 
عليها  التوقيع  مت  التي  الإن�صانية 
امل���ا����ص���ي وت���ع���رب عن  يف ف����رباي����ر 
اإر�صاء  يف  وه��ام��ة  ج��دي��دة  مرحلة 
مبادئ التعاي�ص الإن�صاين وال�صالم 
العاملي املبني على الحرتام املتبادل 

بني ال�صعوب واحل�صارات.
وي�������ص���ه���د ت����اري����خ ت���اأ����ص���ي�������ص دول����ة 
الإمارات اأنها دولة توؤمن بال�صالم 
الروؤية  ب��ف�����ص��ل  الآخ�����ر  واح������رتام 
زايد  ال�صيخ  له  للمغفور  احلكيمة 
بن �صلطان اآل نهيان الأب املوؤ�ص�ص 
“ طيب اهلل ثراه” والذي ا�صتطاع 
اإم�����ارات ال��دول��ة يف ظل  اأن ي��وح��د 
���ص��ع��وب��ة ال���ت���ح���دي���ات واإ������ص�����راره 
الوطنية  ال����وح����دة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
التفاهم  عرب  والأم��ن  وال�صتقرار 
والتوافق يف تلك احلقبة الهامة يف 

م�صرة الحتاد .
وتعد دولة الإمارات بقيادة �صاحب 

الب�صرية  ع��ل��ى  ���ص��ت��ن��ع��ك�����ص  ط��ي��ب��ة 
و�صت�صاهم يف التخفيف مما تعانيه 

الب�صرية من فنت.
�صهد  ال�����ذي   - امل���وؤمت���ر  اأن  واأك�����د 
العديد من احلوارات واملحا�صرات 
والندوات - �صيكون له اآثار طيبة ، 
وقال “ ل�صك اأن التحاور و جلو�ص 
�صيمثل  وتت�صامح  لتتفاهم  النا�ص 
العالقات  لت�صير  امل��ث��ايل  امللتقى 
ت�صهده  م�����ا  ظ�����ل  يف  ال���ب�������ص���ري���ة 
ال��ب�����ص��ري��ة م��ن ت��داخ��ل وت�����ص��اب��ك ، 
اإىل  وال�صتماع  احل��وار  اأن  معتربا 

الراأي الآخر هو احلل الأمثل”.
اأبو  ال�صيخ  ف�صيلة  قال  جهته  من 
ال��ع��ام جلمعية  اأح��م��د الأم���ني  بكر 
علماء اأهل ال�صنة واجلماعة بعموم 
اأ�صبحت  الإم���ارات  دول��ة  اإن  الهند 
واحل�صارات  الثقافات  بني  ج�صرا 
ورمزا للت�صامح والتعاي�ص ، معتربا 
الأخوة  مفهوم  ح��ول  النقا�ص  اأن 
اأن  لب���د  ومنطلقاتها  الإن�����ص��ان��ي��ة 
اكت�صاف  خ�����الل  م����ن  اأول  ي����ب����داأ 
الو�صائل التي تق�صي على ظاهرة 

التطرف يف املجتمعات امل�صلمة.
اأن  ���ص��رورة  ع��ل��ى  ف�صليته  و���ص��دد 
تلعب املوؤ�ص�صات الدينية والرتبوية 
هذه  ت�����ص��ح��ي��ح  يف  حم���وري���ا  دورا 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
الت�صامح  يف  عامليا  من��وذج��ا  اهلل” 
القانون  دول���ة  وال��ت��ع��اي�����ص يف ظ��ل 
التي ينعم بها املواطنون واملقيمون 
م��ك��ان��ت��ه��ا عامليا  م���ن  ي���ع���زز  ، مم���ا 
�صعلة  حمل  على  القدرة  ومينحها 
الدكتور  واع��ت��رب  العاملي.  ال�صالم 
وزير  اإ�صماعيل  عثمان  م�صطفى 
الأ�صبق  ال���������ص����وداين  اخل���ارج���ي���ة 
الأمم  ل�����دى  ال���������ص����ودان  م����ن����دوب 
املتحدة .. دول��ة الإم��ارات العربية 
اإرث  امل���ت���ح���دة - مب���ا حت��م��ل��ه م���ن 
ال�صيخ  له  العرب” املغفور  “حكيم 
الذي  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
 - وال�����ص��الم  للت�صامح  ي��دع��و  ك���ان 
من��وذج��ا ل��ل��دول��ة امل��ع��ط��اءة والتي 
تقدمي  يف  ال���ع���امل  دول  ت��ت�����ص��در 
خ���الل جمعياتها  م��ن  امل�����ص��اع��دات 
خمتلف  يف  اخل��ري��ة  وموؤ�ص�صاتها 
حجم  اأن  اإىل  لفتا  ال��ع��امل..  دول 
امل�صاعدات الإن�صانية التي تقدمها 
الإمارات يثبت للجميع اأنها رائدة 
قادرة  وب��ال��ت��ايل  الإن�����ص��اين  العمل 
على امل�صاهمة يف ن�صر قيم الت�صامح 
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ال��ع��امل الذي 
يعاين من انت�صار العنف والتطرف 

وا�صتقرار  ازده���ار  لتحقيق  اأخ��رى 
املجتمع .

ملحاربة  دائ��م��ا  “ ن�صعى  واأ���ص��اف: 
ونقدم  والديني  الفكري  التطرف 
���ص��ورة حقيقية ع��ن الإ���ص��الم من 
خ�����الل ال���ت���وا����ص���ل الإن���������ص����اين يف 
جمتمعنا ونلقى جتاوبا كبرا من 

الدولة” .
ال�صيخ  ف�صيلة  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
رئي�ص  امباله  ول��د  املختار  حممد 
واملظامل  للفتوى  الأع��ل��ى  املجل�ص 
اجلمهورية  ب��رئ��ا���ص��ة  وامل�����ص��ت�����ص��ار 
اإطالق  اإن  املوريتانية  الإ�صالمية 
وث��ي��ق��ة الأخ�����وة الإن�����ص��ان��ي��ة ب���ادرة 
طيبة وجهد مقدر وجاءت يف وقت 
يحتاج فيها العامل لبذل املزيد من 
احلروب  ال��ع��امل  لتجنيب  اجل��ه��ود 

والنزاعات وامل�صاكل .
ام��ب��ال��ه - يف ت�صريح  وت��وق��ع ول���د 
الوثيقة  ه���ذه  حت��ظ��ى  اأن   - وام  ل��� 
واأن  ل�صيما  والتفعيل  بالهتمام 
 “ الت�صامح  “ بلد  دول��ة الإم����ارات 
متكنت بف�صل جهودها الطيبة من 
عقد “ موؤمتر الأخوة الإن�صانية “ 
الع�صرات من علماء  الذي ح�صره 
وم��ف��ك��ري��ن وب��اح��ث��ني م��ن خمتلف 
الأدي��ان والطوائف وكان له نتائج 

على  تروج  التي  اخلاطئة  املفاهيم 
لتحقيق  املجتمع  يف  وا���ص��ع  ن��ط��اق 

م�صالح ذاتية �صيقة.
الإم���ارات  دول���ة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
العاملي لالأخوة  املوؤمتر  ا�صت�صافت 
املا�صي  ف����رباي����ر  يف  الإن�������ص���ان���ي���ة 
و���ص��ه��د ح���دث���ا ت��اري��خ��ي��ا مت��ث��ل يف 
ت���وق���ي���ع ف�����ص��ي��ل��ة الإم��������ام الأك�����رب 
الدكتور اأحمد الطيب �صيخ الأزهر 
فرن�صي�ص  البابا  وقدا�صة  ال�صريف 
على  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�صة  ب��اب��ا 
“ التي  الإن�صانية  الأخوة  “وثيقة 
العاملي  ال�����ص��الم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت���دع���و 

والعي�ص امل�صرتك.
الوثيقة  يف  ج����اء  م���ا  اأب������رز  وم����ن 
ون�صر  وال����ت����ف����اه����م  احل���������وار  اأن 
ث��ق��اف��ة ال��ت�����ص��ام��ح وق���ب���ول الآخ����ر 
�صاأنه  م��ن  ال��ن��ا���ص،  ب��ني  والتعاي�ص 
من  ال��ك��ث��ر  اح���ت���واء  يف  ي�صهم  اأن 
وال�صيا�صية  الجتماعية  امل�صكالت 
التي  وال���ب���ي���ئ���ي���ة  والق���ت�������ص���ادي���ة 
 ، الب�صر  م��ن  كبرا  ج��زءا  حتا�صر 
كما اأكدت الوثيقة اأهمية مواجهة 
الت�صامح  ق��ي��م  ون�����ص��ر  الإره��������اب 
العبادة  دور  وح���م���اي���ة  وال�������ص���الم 
ون�����ص��ر الأخ����الق وت��ر���ص��ي��خ مفهوم 

املواطنة.

�صرطة راأ�ض اخليمة واخلدمات العامة تعززان ال�صالمة املرورية  
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

عام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  علي  ال��ل��واء  توجيهات  على  بناء 
تطبيق  عرب  امل��روري��ة  ال�صالمة  تعزيز  يف  اخليمة  راأ���ص  �صرطة 
الطرق  املتمثلة يف جعل  الإ�صرتاتيجية  الداخلية  اأه��داف وزارة 
اأك��رث اأم��ن��اً واأم��ان��اً م��ن خ��الل العمل ب�صكل فعال واإي��ج��اب��ي مع 
اإن�صاء وتنفيذ عدداً من امل�صاريع  ال�صركاء ال�صرتاتيجيني على 
اإعادة  واأخ���رى  امل��روري��ة  التحويالت  تنفيذ  ومنها  التطويرية 
اأهمية  ع��ن  ف�صاًل   ، امل��روري��ة  احل����وادث  م��ن  للحد  تخطيطها 
العمل بروح الفريق الواحد من خالل النزول ميدانياً لدرا�صة 
الو�صع احلايل يف خمتلف الطرق واملناطق والتقاطعات الهامة 

التحديات  اأوج����ه  وا���ص��ت��ع��را���ص  امل��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
نقاط  ومعرفة  العقبات  تذليل  على  تعمل  التي  والحتياجات 

الختناقات املرورية وحتديدها من ثم تبيان اأ�صبابها.
املنا�صبة  مما �صيتيح هذا الأمر جلميع الأط��راف و�صع احللول 
الذي  امل���رور  ح��رك��ة  الإرب����اك يف  تخفيف  اأج���ل  م��ن  ال�صحيحة 
يحدث عادة مع بدء اأي حتويلة مرورية وتاليف وقوع اأي م�صكلة 
، حيث تعترب  الع�صوائية  التخطيط والدرا�صة  �صوء  ناجمة عن 
املرورية  التحويالت  م��ن  اأول��ي��ة  مرحلة  احل��ال��ي��ة  التحويالت 
املخطط لها لحقاً مبا يتنا�صب مع متطلبات املوقع وم�صتخدمي 
�صعيد  الدكتور حممد  العميد  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . الطرق 
اأحمد  العقيد  يرافقه  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي 

ال�صم النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات وعدداً من ال�صباط 
اأحمد حممد احلمادي مدير دائرة اخلدمات  ، �صعادة املهند�ص 
العامة براأ�ص اخليمة وبح�صور امل�صئولني املخت�صني بالدائرة ، 
لعتماد اجلانبني اآلية عمل موحدة على اأعلى معيار من التن�صيق 
املرورية وحتديد مهام  التحويالت  تنفيذ  املعمقة يف  والدرا�صة 
كل الطرفني على حدا ، ودرا�صة ومناق�صة اخليارات املتاحة قبل 
 ، امل�صاريع  املرور ومهند�صي  اإدارة  ال�صبل من قبل  اأف�صل  تنفيذ 
حيث تخ�صع جميع التحويالت املرورية على الطر اإىل اختبار 
حماكاة للحركة املرورية قبل وبعد التحويلة املرورية املقرتحة 
با�صتخدام اأنظمة وتقنيات عالية اجلودة لأجل التو�صل لأف�صل 

حتويلة مرورية ممكنة ليتم بعدها ال�صروع يف تطبيقها

»طرق دبي« تطلق 9 خطوط جديدة للحافالت 
•• دبي - وام:

تطلق موؤ�ص�صة املوا�صالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�صالت«9« 
خطوطا  ُر  وُت���ط���ِوّ العامة  للحافالت  داخلية  ج��دي��دة  خ��ط��وط 
اأب��ري��ل اجل��اري لتعزيز �صبكة خطوط  7 من  اأخ��رى وذل��ك يف 
التكامل مع مرتو  وتعزيز  دبي  اإم��ارة  داخ��ل  العامة  احلافالت 
ال�صارقة. وق��ال عادل  واإم���ارة  العني  ال��رب��ط م��ع مدينة  و  دب��ي 
موؤ�ص�صة  يف  الأع��م��ال  وتطوير  التخطيط  اإدارة  مدير  �صاكري 
للحافالت  اجل��دي��دة  الت�صعة  اخلطوط  اإن  العامة  املوا�صالت 
هي اخلط »20« وينطلق من منطقة الور�صان »3« اإىل منطقة 
النهدة عرب مطار دبي املبنى »2« رابطا حمطة مرتو وحافالت 

دقيقة يف   »30« يبلغ  تقاطر  بزمن  العاملية  واملدينة  الرا�صدية 
�صاعات الذروة. واخلط »E201« وينطلق من حمطة حافالت 
 »30« يبلغ  تقاطر  بزمن  العني  حافالت  حمطة  اإىل  الغبيبة 
دقيقة يف �صاعات الذروة. واخلط الثالث »J02« ويربط املنطقة 
العاملية احلرة لالإنتاج الإعالمي مبنطقة املرابع العربية عرب 
»30« دقيقة يف  يبلغ  مدينة دبي لال�صتديوهات بزمن تقاطر 
»310« حمطة مرتو  ال��راب��ع  ال���ذروة. وي��رب��ط اخل��ط  �صاعات 
 »8« يبلغ  تقاطر  بزمن  العاملية  باملدينة  الرا�صدية  وح��اف��الت 
دقائق خالل �صاعات الذروة كما يربط اخلط اخلام�ص »320« 
واملدينة  ال�صليكون  بواحة  الرا�صدية  وحافالت  م��رتو  حمطة 
الذروة.   �صاعات  يف  دقائق   »8« يبلغ  تقاطر  وبزمن  الأكادميية 

اأم���ا اخل��ط��ان ال�����ص��اد���ص وال�����ص��اب��ع فهما م��ن اخل��ط��وط املغذية 
مل��ح��ط��ات امل���رتو وه��م��ا اخل���ط »F34« وي��رب��ط حم��ط��ة مرتو 
مدينة دبي لالإنرتنت مبدينة دبي لالإنتاج عرب املنطقة العاملية 
دقيقة يف   »20« يبلغ  تقاطر  وبزمن  الإعالمي  احلرة لالإنتاج 
�صاعات الذروة. اأما اخلط ال�صابع فهو »F37« ويربط حمطة 
الريا�صية. وينطلق اخلط  دب��ي  الإم���ارات مبدينة  م��ول  م��رتو 
اإىل حمطة  ات�����ص��الت  م���رتو  م��ن حم��ط��ة   »E315« ال�����ص��اب��ع 
 »E316« حافالت مويلح يف ال�صارقة فيما يتجه اخلط التا�صع
من حمطة مرتو الرا�صدية اإىل جامعة ال�صارقة »تقاطع �صارع 
اجلاري  اأب��ري��ل  7 من  اب��ت��داًء من  املوؤ�ص�صة  و�َصُتجري  امل��ط��ار«. 

تغيرات على عدد من اخلطوط الأخرى للحافالت .

موؤ�ص�صة حميد بن را�صد اخلريية تدعم الأطفال 
الأيتام بربامج علمية �صمن برنامج الربيع

•• عجمان- الفجر: 

والج��ت��م��اع��ي��ة جتاه  الإن�����ص��ان��ي��ة  ر�صالتها  م��ن  ان��ط��الق��اً 
عززت  الأي���ت���ام،  ف��ئ��ة  وم��ن��ه��م  امل�صتحقني  املجتمع  ف��ئ��ات 
عجمان  يف  اخلرية  النعيمي  را�صد  بن  حميد  موؤ�ص�صة 
من براجمها املجتمعية والإن�صانية بهدف دعم وت�صجيع 
تنفيذ  خ��الل  واملعرفة من  العلم  على  الأي��ت��ام  الأط��ف��ال 
ال�صيخة  قالت  ال�صدد  وبهذا  و�صاملة.  متكاملة  برامج 
عزة بنت عبداهلل النعيمي املدير العام ملوؤ�ص�صة حميد بن 
را�صد النعيمي اخلرية يف عجمان اإنه مت تنفيذ م�صروع 
برنامج الربيع الذي ي�صتهدف الأطفال الأيتام املكفولني 
لدى املوؤ�ص�صة واملمتد مابني 3 مار�ص ولغاية 4 اأبريل من 

دعمهم  يف  امل�صروع  لي�صهم  الت�صامح«  »عام  احلايل  العام 
علمياً وبحثيا ومعرفياً، م�صرة اإىل اأن الربنامج ي�صمن 
للح�صاب  الأذك���ي���اء  ب��رن��ام��ج  منها  رئي�صية  حم���اور  ع��دة 
برنامج  والكمبيوتر،  ال��روب��وت  برنامج  العاملي،  العقلي 
األ��ع��اب ترفيهية  اخل��ط ال��ع��رب��ي، ب��ال���ص��اف��ة اإىل ت��وف��ر 
عجمان  مدر�صة  يف  جميعها  وُت��ق��ام  متكاملة  وريا�صية 
اخلا�صة والتي نثمن دعمها وحر�صها على اإجناح برنامج 
واأكدت  جماناً.  لالأطفال  ا�صت�صافتها  خالل  من  الربيع 
ال�صيخة عزة النعيمي حر�ص جمل�ص اأُمناء املوؤ�ص�صة على 
امل�����ص��اري��ع والربامج  ال��ن��ج��اح لكافة  ت��وف��ر ك��ل مم��ه��دات 
الرامية اإىل ت�صجيع وحث الأطفال الأيتام على البتكار 

والإبداع باعتبارهم نواة امل�صتقبل للوطن.

ات�صيبى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا      ، دولج�����و  ب��ي�����ص��ر 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP4754184( رق��م 
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رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 
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فقدان جواز �صفر
املدعو / مينار مياه  فقد 
بنغالد�ص      ، اهلل  ج���وي���ن 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
من   )0824622( رق��م 
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اأخبـار الإمـارات
انطالق جائزة اأخالقيات الإدارة العامة من دبي اإىل العامل العربي

•• دبي-وام:

العامة  الإدارة  اأخ��الق��ي��ات  ج��ائ��زة  التمّيز  ج��وائ��ز  اأك��ادمي��ي��ة  اطلقت 
على  للحكومات  املتخ�ص�صة  اجل��وائ��ز  اأرق���ى  م��ن  تعد  التي  العربية 
م�صتوى املنطقة العربية . واأكد بيار مكرزل رئي�ص اأكادميية جوائز 
التميز اأن اجلائزة تهدف اىل نقل التجارب الناجحة يف المارات اإىل 
العامل العربي، م�صرا اإىل اأن الدولة تت�صدر حاليا قائمة موؤ�صرات 
�صعادة املتعاملني واأخالقيات الدارة العامة. واأ�صاف اأن اجلائزة تاأتي 
يف  الإدارة  اأخالقيات  تكري�ص  اإىل  ال��دول  من  العديد  احتاج  ظل  يف 
موؤ�ص�صاتها ولت�صليط ال�صوء على املتمّيزين يف الدارة العامة العربية 
واإبراز اأهمية املعاير الأخالقية املعتمدة. واأو�صح اأن اجلائزة تهدف 

اأي�صا اىل تعزيز املبادئ التي حتقق �صعادة الإن�صان واملجتمع وتدعم 
على  املحافظة  لتنظيم  امل�صوؤول  و�صعها  التي  الأخالقية  القوانني 
وامل�صاواة.  العدالة  ثقافة  لن�صر  واجباته  وحتديد  املتعاملني  حقوق 
بها تعترب م�صدرا من  املعمول  القوانني والأنظمة  اأن  وذكر مكرزل 
الدولة  د�صتور  بها  وُيق�صد  والت�صريعات  الأخالقية  املعاير  م�صادر 
التنظيمية  املدنية واللوائح  املنبثقة عنها ونظام اخلدمة  والقوانني 
والتعليمات التي حتتوي على اأخالقياٍت كثرة من حيث الن�صباط 
الإنتاجية  تعزيز  ي�صمن  مبا  العمل  بيئة  وحت�صني  بالوقت  والتقيد 
املح�صوبية  ع��ن  والب��ت��ع��اد  وامل��وردي��ن  املتعاملني  واح���رتام  والب��ت��ك��ار 
اأ�صرار  اإف�صاء  امل�صلحة اخلا�صة وعدم  العامة على  امل�صلحة  وتقدمي 

العمل.

اأحمد بالهول الفال�صي ي�صيد بتاأ�صي�ض املجموعة العربية للتعاون الف�صائي
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صاد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير الدولة 
ل�صوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئي�ص جمل�ص اإدارة وكالة الإمارات 
مبوقف اجلامعة العربية يف ختام قمة تون�ص بتاأ�صي�ص “املجموعة العربية 
للتعاون الف�صائي” وبرتحيب القادة العرب مببادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” بتخ�صي�ص م�صروع قمر �صناعي يعمل عليه العلماء العرب 

كاأول مبادرة تعاون يف نطاق املجموعة العربية للتعاون الف�صائي.
التي متلك  وال��ك��ف��اءات  ب��امل��وؤه��الت  تزخر  العربية  ال���دول  اأن  معاليه  واأك���د 
الدول  م�صتوى  على  متقدم  ف�صائي  قطاع  تطوير  على  والطموح  القدرة 
الدول وينه�ص بواقعها  العربية مبا يعزز م�صتوى رفاهية جمتمعات هذه 

القت�صادي والجتماعي كما يطور التعليم وي�صجع املواهب واملهارات ال�صابة 
على البحث والبتكار.

وا�صتخداماته  الف�صاء  علوم  جمال  يف  العربي  التعاون  تطوير  اإن  واأ�صاف 
ل�صالح تقدم الدول العربية من اأهم ا�صرتاتيجيات قطاع الف�صاء الإماراتي 
لإعادة الريادة العربية لقطاع الف�صاء وفر�صة ثمينة للعلماء العرب ليكونوا 
را�صخة يف  ب�صمة  �صيرتك  وال��ذي  امل�صرتك  العربي  امل�صروع  ج��زءا من هذا 

ف�صاء العامل.
امل�صتقبل  اقت�صادات  رك��ائ��ز  اأه��م  م��ن  يعد  الف�صاء  قطاع  اإن  معاليه  وق��ال 
باأن  ونفخر  والتكنولوجيا  والبتكار  واملعريف  العلمي  التقدم  على  القائمة 
بقدرات  لإميانها  الف�صاء  قطاع  يف  العربي  احل���راك  الإم����ارات  دول��ة  تقود 
العقل العربي واإمكانياته خلو�ص �صباق التطوير والبتكار يف قطاع الف�صاء 

وحتقيق التفوق والريادة.

اأكد يف جمل�ص »وام«: اأولويتنا الإن�سان وهدفنا حياة كرمية للمواطنني واملقيمني

مغري اخلييلي: روؤيتنا ملجتمع اأبوظبي خالل 10 اأو 15 �صنة م�صكن لكل مواطن ومتكني اأ�صحاب الهمم
دور القطاع الثالث غري الربحي لتقدمي خدمات دون انتظار الأرباح لتفعيل  وخطط   .. اأولوياتنا  راأ�ص  على  املواطنني  كبار  • متكني 

•• اأبوظبي-وام:

كجزء من اأولويات اطالقه والهادفة اإىل اإبراز اإجنازات الدولة وموؤ�ص�صاتها 
يف خمتلف القطاعات.. حر�ص “جمل�ص وام” على تخ�صي�ص اأوىل جل�صاته 
لت�صليط ال�صوء على اإحدى املوؤ�ص�صات التي تتداخل اأن�صطتها وتتنوع لتطال 
اأكرث من قطاع خدمي يف الدولة وت�صع يف مقدمة اأولوياتها “توفر حياة 

كرمية لكافة اأفراد املجتمع”.. وهي دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي .
ع��ل��ى م���دى ق��راب��ة ال�����ص��اع��ت��ني ا���ص��ت�����ص��اف املجل�ص م��ع��ايل ال��دك��ت��ور مغر 
ال��ق��ان��ون رقم  وف��ق  اإن�����ص��اوؤه��ا  ال��ت��ي ج��اء  ال��دائ��رة  رئي�ص  خمي�ص اخلييلي 
م�صرة عمل حكومي قوامه  يف  جديداً  ف�صاًل  لت�صطر   2018 لعام   12
اإن�صاء  ما بني  �صهراً   12 ال�  الإن�صان. وخ��الل فرتة وجيزة مل تتجاوز   ...
الدائرة واإطالقها ر�صمياً يف يناير من العام اجلاري جنحت يف تنفيذ حزمة 
“ توفر حياة كرمية  روؤيتها  اإىل  ا�صتنادا  الرائدة  وامل�صاريع  املبادرات  من 
اخلييلي  خمي�ص  مغر  الدكتور  معايل  وتطرق  املجتمع”.  اأف��راد  لكافة 
اإىل ما مت اإجنازه من برامج وروؤية الدائرة للم�صاريع املجتمعية لأبوظبي 
خالل عقدين واآليات التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة لتحقيق الأهداف 

امل�صرتكة .
و�صلط ال�صوء ب�صكل خا�ص على ا�صرتاتيجية الدائرة جتاه اأ�صحاب الهمم 
هذه  ترتكز  حيث  اأبوظبي  يف  العالقة  ذات  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 
ومتابعتهم  املهد  م��ن  لهم  املتكاملة  الرعاية  توفر  على  ال�صرتاتيجية 

املرحلة اجلامعية ثم يف �صوق العمل اإىل تكوين الأ�صرة”. “حتى 
امل��واط��ن��ني وف��ق ه��ذه ال�صرتاتيجية  ك��ب��ار  اأك���د احل��ر���ص على متكني  كما 
لتفعيل  خطط  اإىل  بالإ�صافة  وخرباتهم  بقدراتهم  الإمي��ان  من  انطالقاً 
دور ما و�صفه ب� “القطاع الثالث” وهو القطاع غر الربحي الذي ي�صهم يف 

تقدمي خدمات لأفراد املجتمع دون انتظار الأرباح.
” للم�صاهمات  ً “ م��ع��ا  ع��م��ل هيئة  روؤي����ة  م��ن  ج��ان��ب  ع��ن  وك�����ص��ف معاليه 
املجتمعية التي مت تد�صينها �صمن حمور تنمية املجتمع يف برنامج اأبوظبي 
21 “ .. موؤكداً اأنها �صتكون حا�صنة لالأفكار  للم�صرعات التنموية “ غداً 

التي تعود بالنفع على املجتمع.
واأ�صار اإىل اأن “ هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي “ التي تعمل على تقدمي 
وفق  فقط  اأ�صهر   5 خالل  للنور  خرجت  للم�صتحقني  الجتماعي  الدعم 
اأي�صاً برنامج اأبوظبي للم�صرعات التنموية .. معرباً عن فخره باأن غالبية 

الكوادر العاملة يف هذه املوؤ�ص�صة من ال�صباب املواطن حديث التخرج.
وتف�صياًل .. ا�صتعر�ص معايل رئي�ص دائرة تنمية املجتمع يف بداية حديثه 
كل  تنظيم عمل  ال��دائ��رة هدفها  اأن  اإىل  .. م�صراً  ال��دائ��رة  وروؤي���ة  ر�صالة 
اأنها  بحيث  العالقة  ذات  احلكومي  القطاع  العاملة يف  احلكومية  اجلهات 
تكون امل�صرع الذي ير�صم ال�صيا�صات ويتابع الأداء ويتاأكد من وجود توا�صل 
تعود هذه  اأن  بهدف  اجلهات  ه��ذه  املقدمة يف  اخل��دم��ات  كل  بني  وتالحم 

اخلدمات بالفائدة الكاملة على املواطن واملقيم على حد �صواء.
واأو�صح معاليه اأن روؤية اأبوظبي 2030 وروؤية الإمارات 2021 ومئوية 
مرتكزات  جميعها  �صكلت  للدولة  الوطنية  والأج��ن��دة   2071 الإم����ارات 

لبلورة دور دائرة تنمية املجتمع.

واأ�صاف اأن انطالق الدائرة ر�صمياً يف يناير من العام اجلاري من متحف 
اللوفر اأبوظبي جاء تزامناً مع الإعالن عن نتائج امل�صح الجتماعي الأول 
األ��ف من �صكان   51 اأك��رث من  ال��ذي طورته و���ص��ارك فيه  اأبوظبي  لإم���ارة 
الإم��ارات 60 يف املائة منهم من املقيمني .. م�صراً اإىل اأن هذا امل�صح كان 
اأحد الآليات التي انتهجتها الدائرة بهدف الوقوف على احتياجات املجتمع 

والتعرف على تطلعاته امل�صتقبلية.
الإ�صكان  �صملت  14 موؤ�صراً حيوياً  امل�صح غطى  اأن هذا  اإىل  واأ�صار معاليه 
.. الدخل والرثوة .. الوظائف .. ال�صحة .. التعليم .. الأمن وال�صالمة .. 
العمل   .. الذاتية  الرفاهية   .. امل�صاركة املجتمعية   .. الروابط الجتماعية 
بالإ�صافة   .. املعلومات  .. تقنية  املجتمعية  .. اخلدمة  ال�صخ�صية  واحلياة 

اإىل القيم والثقافة.
وذكر اأن تنفيذ امل�صح مت بناء على منهجيات ومعاير العديد من املوؤ�صرات 
البلدان  يف  وحت�صينها  الجتماعية  الرفاهية  تتبع  يف  املعتمدة  العاملية 

واملجتمعات .. لفتا اإىل اأن املنهجيات ت�صتخدمها 37 دولة يف العامل.
واأ�صاف معاليه اأن مت بناء على نتائج هذه امل�صح واملقاربات التي مت عقدها 
مع العديد من دول العامل عملنا على �صياغة ا�صرتاتيجيتنا التي تعتمد 

بال�صكل الأمثل على احتياجات اجلماهر وتوفر حياة كرمية لهم.
للتاأكد من معاجلة  �صنوي  �صبه  ب�صكل  �صيكون  القيا�ص  هذا  اأن  اإىل  ولفت 
اأن هذا البحث عبارة عن  اإىل  التحديات والقيا�ص ب�صفة دورية .. م�صراً 

راأي املجتمع يف اخلدمات التي تقدم من احلكومة.
وقال معايل الدكتور مغر اخلييلي اإن روؤيتنا ملجتمع اأبوظبي خالل 10 
اأن يكون هناك م�صكن لكل مواطن  املقبلة تتمثل يف �صرورة  15 عاماً  اأو 
من اإمارة اأبوظبي ب�صرائحهم كافة واحلفاظ على حياة كرمية لكل اأفراد 
املجتمع مواطنني ومقيمني واأ�صرة متما�صكة وحا�صنة لأفرادها ودور فعال 
جلميع اأفراد املجتمع واأطفال �صعداء ي�صعرون بالأمان فهم قادة امل�صتقبل 

بالإ�صافة كذلك اإىل متكني اأ�صحاب الهمم.
واأكد اأنه مت اإجناز ا�صرتاتيجية متكاملة لتمكني اأ�صحاب الهمم بالتعاون 
م�صراً   .. ب��الإم��ارة  العالقة  ذات  كافة  احلكومية  اجلهات  مع  وال�صراكة 
يف  لعك�صها  م��ب��ادرات  م��ن  يخ�صها  م��ا  تلقت  موؤ�ص�صة  اأو  دائ���رة  ك��ل  اأن  اإىل 
ا�صرتاتيجيتها ومن املقرر اأن يتم توقيع مذكرات تفاهم بني الدائرة وكل 
اجلهات ذات العالقة يف �صوء هذه ال�صرتاتيجية اإ�صافة اإىل تفعيل نظام 

للحوكمة للتاأكد من اأن كل هذه املبادرات تنفذ يف الوقت املنا�صب.
واأ�صاف معاليه اأنه مت ت�صكيل جلنة رئي�صية ت�صم عددا من ممثلي اجلهات 
بحيث نتاأكد اأن جميع اخلدمات التي تقدم متكاملة فاخلدمات تبداأ من 
العمل  ب�صوق  التحاقه  اإىل  و���ص��وًل  الهمم  ذوي  م��ن  الطفل  ولدة  حلظة 
وبدء تكوين اأ�صرة .. معرباً عن �صعادته بالتعاون الكبر من اأفراد املجتمع 

كافة.
واأ�صار اإىل اأن ا�صرتاتيجية اأ�صحاب الهمم ت�صم 6 حماور رئي�صية منها على 
واللوائح  والقوانني  ال�صيا�صات  مراجعة  بكيفية  يتعلق  حمور  املثال  �صبيل 
التكاملية من  التاأكد من  ال��زواج حيث نريد  ال�صريحة قبل  املنظمة لهذه 
املراحل بني املراحل املختلفة يف حياته وبني اخلدمات حتى ل يكون هناك 
ق�صور يف اأي حلظة من عمره ون�صمن ان�صابية اخلدمات يف املراحل كافة.

“فقد كانوا  اأن ال�صرتاتيجية تت�صمن تفعيل دور كبار املواطنني  واأو�صح 
اأع�صاء فاعلني منتجني يف املجتمع ودورهم مل ينته ببلوغ �صن معني فهناك 

تراكم معريف وخربات كبرة لديهم يجب ال�صتفادة منها”.
وقال معاليه اإننا يف عام الت�صامح ن�صعى اإىل تر�صيخ جمتمع مت�صامح مبني 
على احرتام حقوق الأخر و هذا الأمر لي�ص بجديد علينا بل جزء ل يتجزاأ 
من ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا .. منوها اإىل اأن املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - اأف�صل قدوة ومثل لنا جميعاً يف هذه 

القيم ونحن من جانبنا نعمل على تر�صيخها وتاأ�صيلها يف جمتمعنا.
العامة  ال�صحة  املجتمع حول  عامة يف  ثقافة  تر�صيخ  على  واأك��د احلر�ص 
وكذلك ال�صحة البدنية كما اأن ن�صعى اإىل اإيجاد بيئة حمفزة للمناف�صات 
خر  الدولة  ميثلون  الإم���ارة  من  ريا�صيني  تاأهيل  على  تعمل  الريا�صية 

متثيل يف املحافل العاملية.
ولفت معاليه يف هذا ال�صدد اإىل اأن نتائج امل�صح امليداين الذي مت القيام به 
اأظهرت اأن 40 يف املائة من اأفراد املجتمع ل ميار�صون الريا�صة يف الوقت 
اأن ن�صبة  اأظهر  املائة منهم ر�صاهم عن �صحتهم كما  85 يف  اأب��دى  ال��ذي 
10 يف املائة  اأي �صخ�ص ميار�ص الريا�صة تنخف�ص  ال�صغط النف�صي عند 

مقارنة بال�صخ�ص الذي ل ميار�صها.
وقال اإننا نطمح اإىل تعظيم دور ما نطلق عليه “القطاع الثالث” فهناك 
غر  القطاع  فهو  الثالث  القطاع  اأما  اخلا�ص  والقطاع  احلكومي  القطاع 
بل  للربح  هادفة  للمجتمع غر  اإيجاد خدمات  اإىل  يهدف  ال��ذي  الربحي 
بناء  حتفيز  نريد  فنحن  املجتمع  فئات  خمتلف  خدمة  الأ�صا�صية  غايتها 

اإن�صان قادر على خدمة املجتمع.
اأبوظبي  ات�صاقها مع روؤية  ا�صرتاتيجية دائرة تنمية املجتمع ومدى  وعن 
2030 واأهداف الأجندة الوطنية للدولة .. قال معاليه اإن دور الدائرة هو 
الإ�صراف على املحور الجتماعي الذي ت�صارك 7 جهات حكومية ت�صغيلية 
للرعاية  زايد  ودار  الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  وهي  املحور  هذا  يف  رئي�صية 
لالإ�صكان  اأبوظبي  وهيئة  الهمم  لأ�صحاب  العليا  زايد  وموؤ�ص�صة  الأ�صرية 
اإىل  بالإ�صافة  الريا�صي  اأبوظبي  وجمل�ص  الإ�صالمية  للثقافة  زاي��د  ودار 
معاً  جميعها  تعمل  حيث  الق�صر  و���ص��وؤون  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ص�صة 
اأنه  بهدف �صمان توفر �صبل العي�ص الكرمي ملجتمع الإم��ارة .. لفتا اإىل 

متت اإ�صافة جهتني وهي هيئة الدعم الجتماعي وهيئة “معاً”.
 2030 اأبوظبي  “ روؤي��ة  اأه��داف  اأن هذه القطاعات جميعها تخدم  واأك��د 
�صبكة  مبثابة  الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  هيئة  تعد  املثال  �صبيل  فعلى   “

لتعزيز الأمن الجتماعي لأبناء الوطن.
“ هي مبثابة داعم لروؤية الدائرة بتوفر  واأ�صاف معاليه اأن هيئة “ معاً 
التي  �صتكون اجلهة  اأنها  اإىل  .. م�صراً  كافة  املجتمع  لأف��راد  حياة كرمية 
النا�ص على العطاء الجتماعي وكذلك خلق موؤ�ص�صات اقت�صادية  �صتحفز 
ل ت�صعى اإىل الربح واإمنا ت�صعى اإىل الدعم وامل�صاعدة الجتماعية .. لفتا 
اإىل اأن الكثر من املح�صنني يتمنون اأن ي�صعوا اأموالهم يف خدمات متكاملة 

وتعود بالفائدة على املجتمع.
هذه  فيه  لت�صب  اجتماعيا  �صندوقا  �صتن�صئ   “ معاً   “ هيئة  اأن  واأو���ص��ح 
على  بالفائدة  �صتعود  التي  لالأفكار  حا�صنة  مبثابة  و�صيكون  امل�صاهمات 

الأفكار هذه احلا�صنة ومتنحه كل  ” �صتوفر لأ�صحاب  ً “ معا  ف�  املجتمع 
الدعم الكامل من اأجل بلورة فكرته لتنفيذها على الوجه الأكمل.

وقال معاليه اإن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة كان قد اأعلن عن 4 م�صرعات 
للدعم الجتماعي خالل �صهر رم�صان املا�صي و�صملت الدعم الجتماعي 
املجتمعية  الأح��ي��اء  وك��ذل��ك خدمة  الإ���ص��ك��ان  ب��رام��ج  “ وم�صاعفة  و”معاً 
وفق هذه  العمل  با�صرت  بالدائرة  العمل  اأن فرق  اإىل  .. لفتا  اأبوظبي  يف 

امل�صرعات .
واأ�صار اإىل اأن هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي على �صبيل املثال مت اإن�صاوؤها 
خالل 5 اأ�صهر واأن اأغلب املتواجدين يف هذه املوؤ�ص�صات من ال�صباب حديثي 
التخرج .. معربا عن فخره باأدائهم لأنهم حققوا اأعلى ر�صا على م�صتوى 

كل اجلهات التي تقدم خدماتها يف “مت”.
 2019 يناير   6 م��ن  الجتماعي  ال��دع��م  طلبات  ا�صتقبلنا  معاليه  وق��ال 
وكانت البداية يف منطقة الظفرة وبعد ذلك العني ثم اأبوظبي .. لفتاً اإىل 

اأنه �صيتم ال�صرف للم�صتفيدين الذين تنطبق عليهم ال�صروط.
واأكد اأن عمل الدائرة يرتبط ب�صكل مبا�صر بالتن�صيق مع خمتلف اجلهات 
ذات العالقة يف اأبوظبي فعلى �صبيل املثال تطوير ا�صرتاتيجية ذوي الهمم 
ا�صرتكت فيه كل اجلهات املعنية الذي ميثلون هذه ال�صريحة ب�صكل مبا�صر 
اأو غر مبا�صر. وتوجه معايل الدكتور مغر اخلييلي رئي�ص دائرة تنمية 
املجتمع بال�صكر اإىل وكالة اأنباء الإمارات على تنظيم وتوفر هذه املن�صة 
التي تعد حلقة جديدة من حلقات التوا�صل بني احلكومة وخمتلف فئات 
املجتمع. وكان �صعادة حممد جالل الري�صي املدير التنفيذي لوكالة اأنباء 
الإمارات “وام” قد رحب يف م�صتهل اللقاء مبعايل الدكتور مغر خمي�ص 

اخلييلي والوفد املرافق ملعاليه.
واأو�صح �صعادته روؤية مبادرة “ جمل�ص وام “ والتي تعد منربا ل�صت�صافة 
املختلفة  ال���دول���ة  ق��ط��اع��ات  اإجن�����ازات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط  امل�����ص��وؤول��ني 
اأبوظبي  2021 وروؤية  واخلطط امل�صتقبلية امل�صتمدة من روؤية الإم��ارات 

الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. واأهداف   2030
واأ�صاف اأن الهدف من “جمل�ص وام” هو ا�صت�صافة اأ�صحاب املعايل الوزراء 
وامل�صوؤولني على امل�صتويني الحتادي واملحلي لت�صليط ال�صوء على اإجنازات 
الدولة يف خمتلف القطاعات وروؤيتهم للم�صتقبل .. م�صراً اإىل اأنه �صيتم 
اإع��داد مادة خربية لكل جمل�ص ون�صرها عرب من�صات “ وام “ املختلفة و 

عرب الوكالت العاملية التي ترتبط معها ب�صراكات.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن من بني اأهم اأهداف “وام “ اإبراز اإجنازات الدولة يف 
خمتلف القطاعات و ت�صليط ال�صوء على خطط وبرامج الوزرات املختلفة 

وامل�صاهمة يف توفر حلقة توا�صل بني امل�صوؤولني واأفراد املجتمع.
والوفد  اخلييلي  مغر  الدكتور  معايل  ق��ام  املجل�ص  مناق�صات  ختام  ويف 
�صعادة حممد جالل  املرافق بجولة يف وكالة اأنباء الإمارات “وام” يرافقه 
يف  امل�صوؤولني  من  وع��دد  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�صي 
على اأق�صام وام املختلفة واخلدمات  اجلولة  خالل  معاليه  وتعرف  “وام”. 
روؤية  عن  املنبثقة  التطويرية  خططها  �صمن  ا�صتحدثتها  التي  اجلديدة 

املجل�ص الوطني لالإعالم.

موا�صالت ال�صارقة تنقل 58 مليون راكب خالل 2018 
•• ال�شارقة-وام:

المتياز  بنظام  العاملة  الأج��رة  ملركبات  امل�صتخدمني  الركاب  اإجمايل  بلغ 
عدد  بلغ  فيما  راك���ب  األ���ف  و500  مليونا   43 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  يف  ب���الإم���ارة 
الرحالت املنجزة طوال العام 29 مليون رحلة كما مت ت�صغيل 412 مركبة 
هجينة لي�صبح اإجمايل املركبات الهجينة امل�صغلة يف ال�صارقة 577 مركبة 
تعمل بالوقود والكهرباء كما بلغ م�صتخدمي اأ�صطول النقل اجلماعي للهيئة 
طوال عام 2018 “ 58 مليون راكب” وقالت هيئة الطرق واملوا�صالت يف 
“ اأجرة  بالإمارة هي  الإمتياز  بنظام  العاملة  الأج��رة  اإن مركبات  ال�صارقة 

ال�صارقة واأجرة الإمارات واأجرة الحتاد واملدينة لالأجرة”.
الإجنازات  اأن  املوا�صالت  ل�صوؤون  الهيئة  مدير  اجل��روان  عبدالعزيز  واأك��د 
لروؤية  تنفيذا  تاأتي  ع��ام  تلو  عاما  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  حتققها  التي 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
وال�صالمة  ال�صعادة  بتحقيق  اخلا�صة  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�صو 
�صمو  املتابعة احلثيثة من  وان�صيابية تنقالتهم وبف�صل  وال��زوار  للقاطنني 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
لتطوير  ال��دائ��م��ة  وع��ن��اي��ت��ه  ل���الإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صاملة  التنمية  اىل حتقيق  و�صول  التحتية  والبنية  املوا�صالت  قطاعات 
يف ال�صارقة. وقال اإن الهئية ملتزمة بخطة ا�صرتاتيجية تهدف اإىل تقدمي 
الراحة  �صبل  كافة  وتوفر  اجلمهور  اإىل  اجلماعي  النقل  خدمات  اأف�صل 
يواكب  ومتطور  جديد  هو  ما  بكل  ورفدها  العامة  املوا�صالت  مل�صتخدمي 
حكومة  خطط  م��ع  وي��ت��واف��ق  الإم����ارة  ت�صهدها  ال��ت��ي  احل�����ص��اري��ة  النه�صة 
ال�صارقة التنموية توافقا مع روؤية �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة وتوجيهاته 

حيث  ومتنوعة  خمتلفة  خدمية  م�صروعات  ا�صتحداث  ب�صرورة  اخلا�صة 
اإن�����ص��اء حمطات  م�����ص��روع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  الهيئة  د�صنت 
النتظار املكيفة وال�صديقة للبيئة مل�صتخدمي املوا�صالت العامة يف ال�صارقة 
والتي مت اإجنازها باإ�صراف جمل�ص ال�صارقة للتخطيط العمراين وبالتعاون 

مع هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة بتكلفة اإجمالية بلغت 16 مليون درهم.
واأ�صار اىل اأنه �صيتم الإعالن قريبا عن املرحلة الثانية لتغطية كافة اأنحاء 
ال�صارقة  مطار  “الليموزين” يف  خدمة  الهيئة  اأي�صا  اطلقت  كما  الإم���ارة 
على مدار ال�صاعة وطوال اأيام الأ�صبوع من خالل توفر 10�صيارات فاخرة 
من  حلقة  هو  ما�صبق  كل  اأن  م��وؤك��دا   .. اأوىل  كمرحلة  متميزين  ب�صائقني 
لروؤيتها  وتنفيذا  ال�صاملة  خلطتها  وفقا  الهيئة  حتققها  اإجن���ازات  �صل�صلة 

الرامية لتوفر جتربة تنقل اآمنة ومي�صرة.
واأ�صاف اأنه ا�صتمرارا لدور الهيئة يف دعم ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم 
وتقدمي كافة اخلدمات لهم بكل �صهولة وي�صر فقد طبقت الهيئة منذ اأوائل 
�صهر مايو 2018 تعرفة جديدة ملركبات الأجرة املخ�ص�صة لذوي الإعاقة 
حيث مت اإلغاء تعرفة فتح العداد والتي كانت يف ال�صابق 15 درهما كما مت 
والتي  رحلة  لكل  العداد  لقيمة  امل�صافة  الت�صغيلية  اخلدمات  ر�صوم  اإلغاء 
كانت تبلغ درهما ون�صف اىل جانب خ�صم 50 باملائة على القيمة الإجمالية 

لأجرة الرحلة كاملة.
واأو�صح اأن الهيئة توفر عددا من مركبات الأجرة املجهزة باأحدث املوا�صفات 
الفنية الالزمة لنقل ذوي الإعاقة حيث حتتوي على جتهيزات تتالءم مع 
احتياجاتهم وهي مزودة برافعة هيدروليكية تهبط من خلف املركبة حلمل 
لتثبيت  باأربطة  م��زودة  وي�صر  �صهولة  بكل  املخ�ص�ص  الكر�صي  مع  الراكب 

الكر�صي داخل ال�صيارة كما تتوافر مقاعد تت�صع لعائلة املعاق.

حتويل خدمات مرورية جديدة يف �صرطة دبي اإىل ذكية
•• دبي -وام:

قال العقيد جمعة �صامل بن �صويدان 
للمرور  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
بالوكالة اإنه اعتبارا من الأول من 
اأبريل اجلاري �صيتم تطبيق املرحلة 
الثانية من خطة التحول الذكي يف 
تقدمي اخلدمات ووقف ت�صلم »8« 
لفتاً  ح�صورياً..  جديدة  خدمات 
اأن��ه مت اإي��ق��اف اخل��دم��ات يف مراكز 
العامة  الإدارة  املتعاملني يف  اإ�صعاد 
للمرور ومراكز ال�صرطة والكتفاء 

بتقدميها اإلكرتونياً.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية على 
اإ�صعاد املتعاملني يف كل من  مراكز 
اإدارة حت�صيل املخالفات واخلدمات 
املخالفات  متابعة  واإدارة  امل��روري��ة 
اإبراهيم  رافقه فيها العقيد ع�صام 
املروي  امل��ع��ه��د  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ور 
�صويدان  بن  جمعة  العقيد  .واأ�صار 
اإىل اأن اخلدمات التي �صيتم اإيقافها 

تقرير حادث مروري �صد جمهول 
و ���ص��ه��ادة ب���راءة ال��ذم��ة امل��روري��ة و 
ك�صف باملخالفات املرورية.. موؤكداً 
متوفرة  اخل��دم��ات  تلك  جميع  اأن 
الذكية  القنوات  م��ن  العديد  على 
وت�صمل  دب��ي  �صرطة  توفرها  التي 
الهاتف  ع���ل���ى  ال�������ص���رط���ة  ت��ط��ب��ي��ق 

ت��ت��م��ث��ل يف: ط��ل��ب ت��ق��ري��ر ح���ادث 
م���روري م��ن دون اإ���ص��اب��ات و طلب 
و تقرير حادث  ب��دل فاقد  اإ���ص��دار 
املرورية  املخالفات  دف��ع  و  م��روري 
املخالفات  مبلغ  تق�صيط  ط��ل��ب  و 
�صهادة  و  ائتمان«  »بطاقة  املرورية 
و طلب  امل�����روري�����ة  احل����ال����ة  ب���ح���ث 

الذكي وموقع ال�صرطة الإلكرتوين 
ومراكز ال�صرطة الذكية.

�صويدان  ب��ن  جمعة  العقيد  وذك���ر 
تنفيذها  �صيتم  الثالثة  املرحلة  اأن 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  يونيو  �صهر  يف 
اإجمايل  بواقع »4« خدمات لي�صل 

اخلدمات اإىل »25« خدمة.
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الداخلية تطلق خدمة التوعية املجتمعية  عرب تطبيقها الذكي
•• اأبوظبي - وام:

تطبيقها  ع��رب   “ املجتمعية  التوعية   “ خدمة  الداخلية  وزارة  اأطلقت 
“ والتي تت�صمن جمموعة من الربامج التوعوية   moiuae“ الذكي 
بالتعاون مع جمموعة  القانون  وذلك مببادرة من مكتب ثقافة احرتام 
املجالت  يف  ه��ام��ة  بيانات  ق��اع��دة  ب��ذل��ك  لتتيح  ال����وزارة  يف  الإدارات  م��ن 

الأمنية واملجتمعية والقانونية مل�صتخدمي التطبيق كافة.
وقال العقيد الدكتور عبداهلل را�صد ال�صام�صي مدير مكتب احرتام القانون 
يف وزارة الداخلية اإن الوزارة اأتاحت كتيبات وبرو�صورات توعوية متنوعة 
تقدمها اإدارات الوزارة والقطاعات الرئي�صية التابعة لها يف املجالت الأمنية 
واملجتمعية والقانونية وقد بداأت احلزمة الذكية من التثقيف مبعلومات 
حلماية  الداخلية  وزارة  ومركز  القانون،  اح��رتام  ثقافة  مكتب  يقدمها 

واأ�صاف  الحتادية.  املجتمعية  وال�صرطة  الإن�صان  حقوق  واإدارة  الطفل، 
ال�صام�صي اأن خدمة التوعية املجتمعية - التي مت اإطالقها ب�صت لغات هي 
الإجنليزية والعربية وال�صينية والفليبنية والأردو واملاليالمية - ت�صمل 
امل�صاندة،  والعمالة  وامل��وظ��ف��ني  العمال  وواج��ب��ات  حقوق  مثل  موا�صيع 
و”اخلط  “حمايتي”  بتطبيق  والتعريف  والأط��ف��ال،  الهمم  واأ���ص��ح��اب 
قانون  اإنفاد  على  للقائمني  ال�صرت�صادي  والدليل  والتنمر   “ ال�صاخن 
الإن�صان و”ممتلكاتنا  ال��وزارة يف جمالت حقوق  الب�صر وجهود  مكافحة 
اأن  اإىل  م�صراً  وغرها،  ال�صكنية  الأحياء  باأمن  م�صوؤوليتنا” والتعريف 
الوزارة �صتعمل على تو�صيع عمل هذه التوعية الذكية بالتن�صيق مع باقي 
الإدارات والقطاعات ال�صرطية بحيث ت�صبح كل كتيباتها التوعوية متاحة 
مدير  نائب  احلفيتي  �صهيل  حمدان  الرائد  اأو�صح  جهته  من  للجميع. 
مكتب ثقافة احرتام القانون - �صاحب املبادرة - اأن املبادرة تتيح الفر�صة 

جلميع اأفراد املجتمع للو�صول اإىل هذه املعلومات التوعوية عرب و�صائل 
ذكية وب�صورة م�صتحدثة تخدم التوجه ال�صرتاتيجي لوزارة الداخلية يف 
تقدمي خدمات ذكية �صل�صة و�صهلة ومتاحة لكل اأفراد اجلمهور مما يعزز 
جهود الوزارة يف التحول الذكي وتقدمي خدماتها كافة مبا فيها التوعوية 
عرب طرق ذكية توافقاً مع توجهات حكومة دولة الإمارات. واأكد احلفيتي 
اأهمية ال�صتخدام الأمثل للو�صائل التقنية والطرق التكنولوجية للو�صول 
لأكرب �صريحة من اأفراد املجتمع الإماراتي .. لفتا اإىل اأنه �صي�صتفيد منها 
اأفراد املجتمعات الأخرى يف خمتلف دول العامل من خالل الو�صول اإليها 
اإلكرتونيا والطالع عليها وم�صاركتها مع الآخرين عرب و�صائل التوا�صل 
الجتماعي، اإ�صافة اإيل حتميلها على الهواتف الذكية لال�صتفادة منها من 
خالل اإي�صال خمتلف الر�صائل التوعوية الأمنية والقانونية واملجتمعية 

التي تهم افراد املجتمع.

واأ�صاف اأن جميع امل�صوؤولني يف الوزارة بالتن�صيق مع ق�صم التحول الذكي 
يدعمون كل الإدارات ال�صرطية يف ا�صتخدام هذه الأدوات الذكية للتوا�صل 

املجتمعي والتي تعمل على تعزيز الأمن والأمان يف الدولة.

الزيودي ي�صهد تخريج الدفعة احلادية ع�صرة من منت�صبي اخلدمة الوطنية الفئة اخلام�صة

الأر�صيف الوطني والتنمية الأ�صرية يبحثان التعاون وال�صراكة يف الفعاليات املقررة يف عام الت�صامح

موارد ال�صارقة تختتم فعاليات وفر ل�صهر مار�ض وتنظم يومًا تثقيفيًا مع القافلة الوردية   

•• العني-وام:

اأحمد الزيودي وزير التغر املناخي والبيئة  �صهد معايل الدكتور ثاين بن 
وذلك  الوطنية  اخلدمة  منت�صبي  من  ع�صرة  احلادية  الدفعة  تخريج  حفل 
بعد انتهاء فرتة التدريب الأ�صا�ص التي ا�صتمرت 10 اأ�صابيع يف مع�صكر �صيح 
اللحمة. وبداأ الحتفال بال�صالم الوطني، ثم تالوة اآيات عطرة من القراآن 
الكرمي، فيما قدم اخلريجون ا�صتعرا�صات ع�صكرية ملختلف املهارات، موؤدين 
الق�صم والهتاف بحياة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة “حفظه اهلل”.
واألقى قائد مركز تدريب امل�صتجدين كلمة رحب فيها براعي احلفل.. وقال 
نداء  لبوا  الذين  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  من  كوكبة  تخريج  ن�صهد  اليوم  “اإننا 
الوطنية  اخل��دم��ة  دورات  م��ن  ع�صرة  احل��ادي��ة  بالدفعة  والتحقوا  ال��واج��ب 

والحتياطية.
واأ�صاف “ اأم�صى اخلريجون فرتة 10 اأ�صابيع وهي الفرتة املقررة لهم يف 
منهاج تدريب الدرجة الطبية اخلام�صة حيث مت خاللها تدريبهم وتاأهيلهم 
اأ�صا�ص اأدت اإىل �صقل وتهيئة املتدرب  وفقا ملنهاج تدريبي حمدد مبعلومات 

ج�صديا وعقليا ومعنويا و�صاهمت يف حتويل حياته املدنية اإىل حياة ع�صكرية 
واثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم على حتمل م�صاق التدريب والتي �صاركوا 

خاللها يف بع�ص التمارين املقررة لهم.
باأنهم  اأدرك اخلريجون منذ اليوم الأول للتحاقهم يف املركز  “ لقد  وقال 
اأم����ام حت���دي ك��ب��ر واث��ب��ت��وا م��ن خ��الل��ه م���دى ق��درت��ه��م ع��ل��ى حت��م��ل م�صاق 
واأنهم  الأ�صيل  معدنهم  واثبتوا  والتعليمات  لالأوامر  والن�صياع  التدريب 
فعال من اأبناء خليفة العطاء فكانوا عند ح�صن الظن وبذلوا جهدا مقدرا 
اأو�صلهم اليوم لهذا امليدان ميدان ال�صرف والرجولة.. فهنيئا لهم وللوطن 

بهذا اجليل املقدر للم�صوؤولية والدفاع عن وطنه”.
الوطن  لهذا  املنيع  احل�صن  “ اأنتم  قائال  اخلريجني  املركز  قائد  وخاطب 
اأو�صيكم به هو التم�صك بكتاب اهلل وب�صنة  حا�صره وم�صتقبله واإن خر ما 
اهلل  طاعة  على  احلر�ص  كل  حتر�صوا  وان  وال�صالم  ال�صالة  عليه  ر�صوله 
والدفاع عن  الع�صكرية فخركم  احلياة  ولتكن  الأم��ر  اأويل  وطاعة  ور�صوله 
هذا الوطن اأملكم والت�صحية بالنف�ص فداء للوطن ولقائد م�صرته وليكن 

الحرتاف الع�صكري �صعاركم”.
ووزارة  امل�صلحة  للقوات  العامة  للقيادة  والتقدير  ال�صكر  بجزيل  وت��وج��ه 

�صاهم يف تقدمي  العني ولكل من  املدنية مبدينة  الداخلية ولكافة اجلهات 
الدعم الالزم لهذا املركز والو�صول به اإىل الأهداف املحددة كما تعهد باأن 
يكونوا اجلنود الأوفياء للوطن ولقائد امل�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة القائد الأعلى للقوات امل�صلحة “حفظه اهلل” 

والقيادة احلكيمة.
ويف نهاية احلفل قام معايل الوزير بتكرمي الأوائل اأ�صحاب املراكز الأوىل.

اأمور  اأولياء  وجموع  امل�صلحة  القوات  �صباط  من  عدد  التخرج  حفل  ح�صر 
الطالب.. ومت خالل احلفل تكرمي الأوائل الذين التقطت لهم ال�صور مع 
راعي احلفل. وعرب عدد من ذوي جمندي اخلدمة الوطنية عن �صعادتهم 
ب��ت��خ��رج اأب��ن��ائ��ه��م م��ن ال��دف��ع��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة ل��ي��ك��ون��وا ج��ن��ودا اأوف���ي���اء يف خدمة 
عن  الدفاع  مهارات  واكت�صاب  مكت�صباته  عن  وال��دف��اع  ووطنهم  جمتمعهم 

النف�ص والن�صباط وحتمل امل�صوؤولية.
واأ�صاروا اإىل اأن اللتحاق باخلدمة الوطنية �صرف يعتزون به للذود عن تراب 
هذا الوطن الغايل اإذ يعزز النتماء والولء لقيادتنا الر�صيدة ، موؤكدين اأن 
اأبناوؤنا �صيء ب�صيط لقاء ما قدمته لنا الدولة واأن هذه اخلدمة  ما يقدمه 

تعزز الثقة بالنف�ص.

•• ابوظبي-الفجر:

اإمكانية  اأبوظبي  بحث الأر�صيف الوطني مع موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية يف 
تعزيز التعاون يف الربامج والفعاليات والن�صاطات املقررة يف عام الت�صامح، 
وتبادل اخلربات وال�صتفادة من التجارب يف املجالت التي تخدم اأهدافهما 
وجت�صد روؤيتيهما ور�صالتيهما، وانطلق اجلانبان من اأهمية تفعيل ال�صراكة 
والوطنية  التن�صئة الجتماعية  بها  التي يدعمان  الأن�صطة واخلدمات  يف 
لالأطفال والنا�صئة مبا ير�صخ لديهم الهوية الوطنية، ويعزز يف نفو�صهم 

النتماء للوطن والولء لقيادته احلكيمة. 
واأكدت ال�صيدات من�صقات الربامج والفعاليات من موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية 
مركز مدينة بوابة اأبوظبي لدى زيارتهن مقر الأر�صيف الوطني ولقائهن 
التعاون يف  اأهمية  التعليمية  العلي رئي�صة ق�صم الربامج  بال�صيدة ح�صنية 
اأو  لالأ�صر،  �صواء  الت�صامح  ع��ام  يف  املوؤ�ص�صة  تنظمها  التي  الربامج  جم��ال 

الربامج التي تنظمها يف الإجازات املدر�صية الف�صلية، والإجازة ال�صيفية، 
التدريب والتاأهيل، وتوعية  الوطني يف  الأر�صيف  وال�صتفادة من خدمات 
واملبادئ  الت�صامح،  ف�صيلة  مقدمتها  ويف  الأخ��الق��ي��ة  القيم  ب��زرع  اجليل 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  القائد  عن  اخلالدة  وامل��اآث��ر  الوطنية 
نهيان –طيب اهلل ثراه- والتي حتر�ص عليها القيادة احلكيمة، وحتّث على 

التحلي بها ملا لها من اأهمية يف بناء الإن�صان.
وناق�صت ال�صيدات من�صقات الربامج والفعاليات جتربة الأر�صيف الوطني 
امللهمة”،  “حكاياتنا  وم��ب��ادرة  حكاية”،   100 “زايد  م��ب��ادرة  يف  ال��رائ��دة 
وال����دور ال���ذي ي��وؤدي��ه ع��رب م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات يف ت��ع��زي��ز ال��وع��ي بتاريخ 
دولة الإم��ارات وبالقيم الوطنية اخلالدة التي ت�صهم يف خلق جيل يتمتع 
الوطن  مكت�صبات  على  احلري�صة  ال�صاحلة  واملواطنة  بالتالحم،  اأف��راده 

ومقدراته.
الأر�صيف  ق��رائ��ي��ة مب��ق��ر  ور���ص��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  وت��اب��ع��ت من�صقات 

الوطني -قدمتها ال�صيدة عائ�صة الزعابي �صابط برامج تعليمية اأول- يف 
كتاب )خليفة .. رحلة اإىل امل�صتقبل( بهدف اإطالعهن على الأ�صلوب الذي 
ينظمها  التي  القرائية  الور�ص  يف  الوطني  الأر�صيف  يف  املخت�صون  يتبعه 
واأ�صادت  واإقباًل مميزاً،  الإم��ارات، وتالقي جناحاً  دولة  اأنحاء  يف خمتلف 
من�صقات الربامج والفعاليات من موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية بالأ�صلوب املتبع 
يف الور�ص القرائية، وبرثاء الور�صة التي تابعنها باملعلومات، والتي عرفْت 
اآل نهيان رئي�ص  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  بجوانب من حياة �صاحب 
الدولة – حفظه اهلل- مثل: مولد �صموه، والتعليم والن�صاأة، وجهود �صموه 
يف التطوير والتمكني والبناء، و�صطوع جنم �صموه كقائد ع�صري ا�صتطاع 
منذ بدايات ت�صّلمه – حفظه اهلل- مقاليد احلكم اأن مي�صي قدماً يف جمال 
التنمية يف جميع اأنحاء الدولة، فعززت احلكومة البنية التحتية، واهتمت 
بتنويع القت�صاد، واأكدت دولة الإمارات جمدداً مكانتها ك�صوت دبلوما�صي 

مرموق ي�صعى لتحقيق التوافق وال�صالم. 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  متمثلة  بال�صارقة  الب�صرية  امل����وارد  دائ���رة  اختتمت 
ال�صارقة؛  حكومة  موظفي  برنامج “وفر” خل�صومات 
التي  اجل����اري   2019 ل��ل��ع��ام  م��ار���ص  ل�صهر  فعالياتها 

ا�صتهدفت اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية بال�صارقة.  
ترويجية  وفعاليات  مبعار�ص  م��ار���ص  اأن�صطة  ومتثلت 
نفذت يف مقار املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية، للتعريف 
حيث  ال��ربن��ام��ج.  اإىل  املن�صمة  واجل��ه��ات  باخل�صومات 
ا�صت�صافت الفعاليات عدد من اجلهات هي: هيئة البيئة 
واملحميات الطبيعية، وهيئة الطرق واملوا�صالت ، ودائرة 
ال�صارقة،  وم��ي��اه  كهرباء  وهيئة  وامل�صاحة،  التخطيط 
ودائرة الأ�صغال العامة، واملجل�ص الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة 

، ومقر دائرة املوارد الب�صرية الرئي�صي باللية. 
وا�صتعر�صت ال�صركات خالل الفعاليات خدماتها املتنوعة 
للموظفني، ون�صب اخل�صومات، وكيفية ال�صتفادة منها 
املوظف.  ل��دى  امليزانية  وتنظيم  الدخ���ار  فكرة  لتعزيز 
ال�صرتاتيجية  للخطة  تنفيذاً  الفعاليات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
لدائرة املوارد الب�صرية بتقدمي خدمات مميزة وح�صرية 
ملوظفي احلكومة لال�صتفادة الق�صوى من اخل�صومات 

التي تقدمها املوؤ�ص�صات امل�صاركة يف برنامج وفر . 
وحظيت فعاليات �صهر مار�ص بتفاعل واهتمام كبر من 

جانب اجلهات وموظفيها واإداراتها التي دعت اإىل اأهمية 
ا�صتمرار مثل هذه الفعاليات الرتويجية ب�صكل دوري ، 
لتحقيق م�صتوًى منا�صب من الوعي حول ال�صتفادة من 
العرو�ص وتعزيز ثقافة التوفر والدخار التي يتبناها 

الربنامج. 
ويهدف برنامج وفر اإىل رفع م�صتوى الر�صا الوظيفي 
وحتقيق الرفاهية الجتماعية وتقدمي اأف�صل املميزات 
حكومة  مل��وظ��ف��ي  التناف�صية  والأ����ص���ع���ار  واخل�����ص��وم��ات 

ال�صارقة . اإىل جانب الرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة 
لهم ، لينعك�ص اإيجاباً على اإنتاجيتهم يف العمل وبالتايل 

دفع عجلة القت�صاد على م�صتوى الدولة . 
متمثلة  الدائرة  نظمت  كذلك  الفعاليات  �صعيد  وعلى 
ملوظفاتها  تثقيفياً  يوماً  والأن�صطة  الفعاليات  مبكتب 
ال��ث��دي وطرق  ���ص��رط��ان  ب��ه��دف توعيتهن ح��ول م��ر���ص 
الوقاية منه، مبقر فرعها الرئي�ص باللية. بالتعاون مع 
اأ�صدقاء  جمعية  مبادرات  “ اإحدى  الوردية  “ القافلة 
مر�صى ال�صرطان املعنية بتعزيز الوعي ب�صرطان الثدي، 

واأهمية الك�صف املبكر عنه.
على  رك��زت  متنوعة  وفحو�صات  اأن�صطة  ال��ي��وم  ت�صمن 
، واأهمية الفح�ص املبكر  ن�صر التوعية مبخاطر املر�ص 
بن�صبة   منه  ال�صفاء  واإمكانية  وعالجه  وت�صخي�صه  ل��ه، 

حال اكت�صافه مبكراً.    90%
وكان الهدف من الفعالية رفع م�صتوى الثقافة ال�صحية 
ال�صحية . حيث  امل��م��ار���ص��ات  ، وت��ع��زي��ز  امل��وظ��ف��ات  ل��دى 
لعتباره  اأولوية  ال�صحي  اجلانب  على  الرتكيز  ي�صكل 
اأ�صا�صاً يف ال�صتثمار وازده��ار الوطن ، و ركيزة هامة يف 
التنمية. وياأتي هذا التعاون مع جمعية اأ�صدقاء مر�صى 
بني  املتوا�صل  الدعم  و  ال�صراكة  اإط��ار  �صمن  ال�صرطان 
املوؤ�ص�صات احلكومية وخمتلف املراكز الفاعلة يف املجتمع 

وتعزيزاً للم�صاهمات املجتمعية بني الطرفني.  

 

ل �صك اأن من اأهم معاين الت�صامح ال�صتجابة لتحديات التنوع الثقايف 
التحديات  اأكانت هذه  املتح�صر�صواء  املجتمع  لكافة مكونات  والفكري 
اجتماعية اأو �صيا�صية اأواقت�صادية، ويف ال�صياق القت�صادي ومع توجه 
التوريد يف  �صال�صل  اأك��رب يف  ب�صكل  الإن��دم��اج  نحو  الناجحة  ال�صركات 
لتحديات  ال�صتجابة  على  ال�صركات  ق��درة  اأ�صبحت  العاملية  الأ���ص��واق 
التنوع الثقايف والفكري بح�صد املوارد املتاحة لديها عاماًل اأ�صا�صياً من 
عوامل النجاح القت�صادي، كما اأ�صبح من ال�صروري عند احلديث عن 
الت�صويق  وا�صرتاتيجيات  التجارية  العالقات  وهند�صة  املفاهيم  و�صع 
يوؤخذ  اأن  موظفيها  وم��ه��ارات  مواهب  وتنوع  ال�صركات  هياكل  وحتى 
التجارية وعلى  العمليات  بالعتبار يف جميع  والفكري  الثقايف  التنوع 
كافة ال�صعد، وقد تزايد موؤخراً اإدراك ال�صركات لفوائد تنوع منتجاتها 
الذي  الأم��ر  املتباينة  الزبائن  فئات  متطلبات  وفق  ثقافاتها  وبالتايل 
هذه  امل�صتهلكني يف  توقعات  وتلبية  اأ���ص��واق جديدة  دخ��ول  ميكنها من 

الأ�صواق.
وتعترب املواهب واملهارات من اأهم املوارد التي تعنى ال�صركات املتقدمة يف 
تطويرها، ومن اأهم جوانب هذا التطوير الأ�صاليب الإدارية احلديثة 
يف اإدارة التنوع الثقايف والفكري يف مكان العمل وكيفية ال�صتفادة من 
اأف�صل  لفهم  املوظفني  الثقافية من  اخللفيات  متنوعة من  جمموعة 
الطرق التي تقبل بها املجتمعات الأخرى منتجاتها وخدماتها وما تقوم  
به هذه ال�صركات من اأعمال جتارية من خالل القدرة على تكوين فرق 
اأف�صل اخلربات  عمل حيوية تتميز بالتنوع والإبداع واملبادرة وتكوين 
ا�صتهداف جميع  ذل��ك من خ��الل  يتم  العمل، حيث  العملية يف جم��ال 
كانت وظائفهم بربامج تعمل على تطوير  اأي��اً  العمل  املوظفني وفرق 
مهاراتهم وقدراتهم يف اإدارة وتفهم التنوع الثقايف والتعددية الثقافية 
املهارات  ال��دورات  هذه  وتتناول  العاملني،  لالأفراد  املختلفة  باأنواعها 
الإدارية من اجلانب املعريف والتطبيقي فتوفر جميع املعارف واملفاهيم 
احلديثة وال�صحيحة حول الت�صامح يف بيئة العمل والذي ميكن تعريفة 
العاملني  الأخ��رى لالأفراد  الثقافات  ب� كيفية بذل جهود واعية لفهم 

واخللفيات الجتماعيه واحلياة اليومية اخلا�صة بهم.
اإك�صاب  اإىل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  امل��ت��ط��ورة م��ن خ��الل  ال�����ص��رك��ات  وت�صعى 
موظفيها مهارات الإدارة احلديثة يف  كيفية التعامل مع التنوع الثقايف 
للقوى العاملة والتي بدورها تعمل على تطوير مدخل خالق ومبتكر 
وعملي يف اإدارة التعددية الثقافية للعاملني والتوجه للعمل بروح الفريق 
واجل�صدية  النف�صية  ال�صغوط  تخفيف  على  املوظفني  ق��درات  وزي��ادة 
الناجتة عن اإختالف اخللفيات الثقافية وخا�صة لدى الأقليات لرفع 
م�صتوى الأداء والإنتاجية ومتكينهم من القدرة على خلق �صبكة وا�صعة 
يتيح  مما  وخارجها،  املوؤ�ص�صة  داخ��ل  املتنوعة  الثقافية  العالقات  من 
نتيجة  املتنوعة  املكت�صبة  واخل���ربة  واملعلومات  ال��دع��م  م��ن  ال�صتفادة 
لذلك، وبالتايل فهم وتطبيق ا�صرتاتيجيات عملية وتطبيقية يف كيفية 
حل الإ�صكاليات الثقافية يف مكان العمل وخارجه، هذا بدروه يوؤدي اإىل 
اإك�صاب املوظفني مهارات واأ�صاليب حديثة يف كيفية حتفيز ال�صخ�صيات 
ال�صركة بكفاءة  اأه��داف  املختلفة يف مكان العمل مما ي�صهم يف حتقيق 
ذلك  عن  وينتج  الثقايف.   والتنوع  الختالف  هذا  خالل  من  وفاعلية 
اأي�صاً حت�صني مهارات الإت�صال والتوا�صل لدى املوظفني مع اخللفيات 
الثقافية املختلفة يف مكان العمل وخارجه، واكت�صاب القدرة على روؤية 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى، وتهيئة امل��وظ��ف��ني لفهم  ال��ع��امل م��ن وج��ه��ة نظر 
الدولية  الأعمال  �صركات  اإدارة  يف  العاملي  املوظف  ومهارات  خ�صائ�ص 
من خالل درا�صة الثقافات املتباينة واأ�صاليب احلياة املختلفة، كما تعمل 
على تنمية الفكر البداعي الإيجابي يف كيفية توظيف التنوع الثقايف 

يف تعزيز طاقات الأفراد نحو التغير والتطوير والتح�صني امل�صتمر.
ت�صعى املجتمعات املت�صاحمة واملنفتحة اإىل احلفاظ على جمموعة من 
الأ�صخا�ص املوهوبني وجتنب ما ي�صمى ب� >هجرة العقول< من خالل 
اجتذاب ال�صركات اإىل املجتمعات التي تهتم بالتنوع الثقايف الأمر الذي 
يوؤدي اإىل اأداء اقت�صادي اأف�صل حيث تتمتع املجتمعات  واملدن املتنوعة 
ثقافياً برتكيزات اأعلى من الأ�صخا�ص املوهوبني، فالأفراد ذوي الأداء 
والتناغم  الرتياح  من  متزايدة  م�صتويات  لديهم  الذين  هم  الأف�صل 
واملجتمعات  امل��دن  وفرته  ما  وه��ذا  فيها  يعي�صون  التي  املجتمعات  مع 
املت�صاحمة واملتنوعة، وقد اأكدت على ذلك تقارير البنك الدويل والتي 
تفيد باأن اأعلى معدلت هجرة للعمالة من ذوي املهارات العالية هي من 
مناطق غالباً ما ترتبط بعدم وجود دمج لالأقليات والثقافات املختلفة 
وقد بدا ذلك وا�صحا من خالل اأعداد اخلريجني املهاجرين من املدن 
واملجتمعات التي ل تويل اهتماماً كبرا للتنوع الثقايف، وهذا ما اأكدت 
 OECD والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  بيانات  اأي�صاً  عليه 
حيث و�صحت هذه التقارير على اأن العناية بحقوق الأقليات الثقافية 
يف ال�صوق العاملية يحد من التحدي الذي تفر�صه القوانني التمييزية 
على ال�صركات، ويف الوقت الذي  ت�صع العديد من ال�صركات �صيا�صات 
التمييزية  القوانني  مع  تتعار�ص  ما  غالباً  فاإنها  موظفيها،  حلماية 
املحلية وهذا ميكن اأن ي�صع قيوًدا على القدرة على احلفاظ على قوى 
عاملة من الأفراد املوهوبني اإذا كان هناك خطر باأن ل ي�صعر املوظفون 
من الأقليات والثقافات املختلفة بالتناغم مع املجتمعات التي يعي�صون 
فيها وبالتايل ولن يكونوا قادرين تطوير ذاتهم وتلبية طموحاتهم يف 
مدن وجمتمعات  يتعر�صون فيها للتمييز، وبالتايل ي�صطرون للهجرة 

اإىل بيئات اأكرث ت�صاحماً وتنوعاأ من الناحية الثقافية.
 عا�سم بني فار�ص 
باحث اقت�سادي اأول – غرفة جتارة راأ�ص اخليمة 

الت�سامح ينمي املواهب ويبني 
املهارات والقدرات املهنية

فقد املدعو / ار�صاد نهرو 
جنار عبدالرحمن ، الهند    
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
من   )0634283( رق��م 
ي���ج���ده ت�����ص��ل��ي��م��ة لأق����رب 
ال�صفارة  اأو  �صرطة  مركز 

الهندية.

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د امل����دع����و / م���اردي���ل 
فلبيني      ، منالو  روم���رو 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
من   )4410861( رق��م 
ي���ج���ده ت�����ص��ل��ي��م��ة لأق����رب 
ال�صفارة  اأو  �صرطة  مركز 

الفلبينية.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ن���اق�������ص جم���ل�������ص امل��������رور الحت�������ادي 
برئا�صة  ال���ث���ال���ث  اج��ت��م��اع��ه  خ����الل 
ال���ل���واء امل��ه��ن��د���ص امل�����ص��ت�����ص��ار حممد 
العام  القائد  م�صاعد  ال��زف��ني،  �صيف 
ل�������ص���وؤون ال��ع��م��ل��ي��ات ب�����ص��رط��ة دب���ي، 
واآليات  اإج�����راءات   .. املجل�ص  رئي�ص 
اتخاذها  ال��ت��ي مت  ال��ع��م��ل واخل��ط��ط 
ان���خ���ف���ا����ص ح������وادث  و����ص���اه���م���ت يف 
م�صتوى  على   2018 ع��ام  الوفيات 
الدولة، وموؤ�صرات ال�صالمة املرورية 
واأب�����رز امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي ���ص��اه��م��ت يف 
انخفا�ص الوفيات يف اإمارة اأبوظبي. 
ح�صر الجتماع - الذي عقد يف مقر 
الإدارة العامة للمرور بدبي - اأع�صاء 
امل����رور الحت�����ادي، يف وزارة  جم��ل�����ص 
املرور  اإدارات  مديري  من  الداخلية 
ب��ال��دول��ة، وممثلني عن  وال���دوري���ات 
ال���دوائ���ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 
والطرق.  امل�����رور  جم����ال  يف  ال�����ص��ل��ة 
 - الجتماع  خ��الل   - املجل�ص  واطلع 
على عر�ص قدمته جمعية الإح�صان 
اخل����ري����ة يف دب�����ي ب�������ص���اأن ح��م��ل��ة “ 
رم�����ص��ان اأم����ان “ وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
وامل���رور خالل  ال�صر  تقليل ح��وادث 
����ص���ه���ر رم���������ص����ان امل�����ب�����ارك وت����وزي����ع 

ال�صائقني،  على  الغذائية  ال��وج��ب��ات 
ون�صرات  واإر���ص��ادات  ن�صائح  وتقدمي 
ت����وع����وي����ة، وت���وح���ي���د احل���م���ل���ة على 
املوافقة  ومت����ت  ال����دول����ة،  م�����ص��ت��وى 
و�صراكة  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  على 
ال�صاأن.  بهذا  واجلمعية  املجل�ص  بني 
 “ برنامج  بتعميم  املجل�ص  واأو���ص��ى 
يف  خا�صة  وت��وح��ي��ده   “ �صرطة  كلنا 
ما يتعلق باملرور على م�صتوى اإمارات 
القيادات  جمل�ص  وخماطبة  الدولة، 
اأو�صى  كما  ال�����ص��اأن،  ب��ه��ذا  ال�صرطية 
ب��ت��ع��م��ي��م دوري������ة ال�����ص��ع��ادة امل���روري���ة 
املطبقة يف اأبوظبي ودبي على اإمارات 
ال�صلوكيات  لتحفيز  ك��اف��ة  ال���دول���ة 
ال�صر  بقواعد  والل��ت��زام  الإيجابية 
اأمنا  اأك����رث  ال���ط���رق  وامل������رور وج��ع��ل 

و�صالمة وذلك من خالل ن�صر ثقافة 
الل���ت���زام ب��ق��واع��د ال�����ص��ر وامل�����رور . 
تركيب  مو�صوع  املجتمعون  وناق�ص 
املتجاوزة  امل��رك��ب��ات  ل�صبط  اأج���ه���زة 
لذراع التوقف “ قف “ يف احلافالت 
موا�صالت  خ�����الل  م����ن  امل���در����ص���ي���ة 
وزارة  م����ع  وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  الإم����������ارات 
بتطبيق  املجل�ص  واأو���ص��ى  الداخلية، 
احلافالت  على جميع  التجربة  هذه 
وخماطبة هيئة املوا�صفات واملقايي�ص 
الدولة.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  لتطبيقها 
امل�صت�صار  امل��ه��ن��د���ص  ال���ل���واء  واأ�����ص����اد 
باجلهود  ال�����زف�����ني،  ����ص���ي���ف  حم���م���د 
الكبرة واملتميزة التي تبذلها اإدارات 
امل���رور وال���دوري���ات ب��ال��دول��ة وجميع 
القطاعات ذات الخت�صا�ص يف املجال 

الطرق  وف����ي����ات  ل��ت��ق��ل��ي��ل  امل���������روري، 
و���ص��ب��ط اأم���ن ال��ط��ري��ق ال���ذي يعترب 
امل����رور  لإدارات  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ه���دف 
هذه  تكثيف  اإىل  داع��ي��ا  وال���دوري���ات، 
النخفا�ص  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  اجل��ه��ود 
املرورية  احل���وادث  وف��ي��ات  موؤ�صر  يف 
الوفيات  موؤ�صر  حتقيق  على  والعمل 
امل�صتهدف وهو 3.60 لكل مائة األف 

من ال�صكان عام 2019.
توفر  يف  التوعية  دور  اأهمية  واأك���د 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل��روري��ة  ال�صالمة 
وحتقيق  الطريق  م�صتخدمي  اأرواح 
لإدارات  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه������داف 
املرور والدوريات بالدولة املتمثلة يف 
تقليل احل��وادث املرورية واحل��د من 

الوفيات الناجتة عنها.

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي اتفاقية �صراكة مع 
بنك اأبوظبي الأول »FAB« ب�صان تقدمي الدفعات املالية 
لالأ�صر امل�صتفيدة من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي، 

والتي انطبقت عليها �صروط ومعاير الربنامج.
ياأتي ذلك يف اإطار جهود الهيئة املتوا�صلة لتقدمي الدعم 

لالأ�صر املواطنة ذات الدخل املحدود يف اإمارة اأبوظبي.
الظاهري،  علي  حمد  املهند�ص  �صعادة  الت��ف��اق��ي��ة،  ووق���ع 
وال�صيدة  الج��ت��م��اع��ي،  للدعم  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 

امل�صرفية  اخل��دم��ات  جمموعة  رئي�ص  الر�صتماين،  هناء 
الدكتور  معايل  بح�صور  الأول،  اأبوظبي  بنك  يف  لالأفراد 
و  املجتمع،  تنمية  دائ���رة  رئي�ص  اخلييلي،  خمي�ص  مغر 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  �صعيد،  عبداحلميد 
امل�صوؤولني من اجلانبني مبقر  وع��دد من  الأول،  اأبوظبي 

هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي.
اإ�صدار  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  م��ن  الهيئة  وت��ه��دف 
مبا  الأول  اأبوظبي  بنك  مع  بالتعاون  م�صرفية  بطاقات 
�صهولة  بكل  للم�صتفيدين  امل��ايل  الدعم  ميكن من �صرف 

وي�صر.

البطاقات بكافة طرق ال�صتخدام  ا�صتخدام هذه  و ميكن 
مثل �صحب الأم��وال، وال�صراء من خاللها ودفع الفواتر 

مبختلف الطرق.
وقال �صعادة املهند�ص حمد علي الظاهري اإن “هيئة اأبوظبي 
للدعم الجتماعي حري�صة، على ا�صتكمال اإجراءات �صرف 
التي  الدفعات بالوقت املحدد لالأ�صر ذات الدخل املحدود 

انطبقت عليها �صروط ومعاير الربنامج«.
اأب��وظ��ب��ي للدعم  ب��رن��ام��ج  اإن  ���ص��ع��ي��د  وق����ال ع��ب��داحل��م��ي��د 
الج��ت��م��اع��ي ه���و م���ن اأه����م امل����ب����ادرات يف الإم�������ارة، ونحن 

فخورون جداً اأن نكون �صركاء يف هذا الربنامج .

•• دبي -وام:

اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  زار 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�ص 
والحتياطية  الوطنية  هيئة اخلدمة 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ال��ق��ي��ادة العامة 
ا�صتقبالهم  يف  وك����ان  دب����ي  ل�����ص��رط��ة 
املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �صعادة 
ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ص��رط��ة دب����ي وذل���ك 
�صمن زيارة تهدف اإىل تعزيز التعاون 

والتن�صيق امل�صرتك بني الطرفني.
اللواء  املري  اللواء  �صعادة  وا�صطحب 
الركن طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون 
اآل نهيان اىل مركز القيادة وال�صيطرة 
اإبراهيم  خليل  خبر  اللواء  بح�صور 
املن�صوري م�صاعد القائد العام ل�صوؤون 
البحث اجلنائي واللواء حممد �صعيد 
ل�صوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�صاعد  بخيت 
واللواء  والتجهيزات  املجتمع  ا�صعاد 
هويدي  ب��ن  �صعيد  ال�صالل  ال��دك��ت��ور 
الفال�صي م�صاعد القائد العام ل�صوؤون 
الغيثي  علي  عبداهلل  وال��ل��واء  الإدارة 

الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  مدير 
واملن�صاآت والطوارئ وعدد من مديري 

الإدارة العامة.
وق����دم ال���ل���واء امل��ه��ن��د���ص ك��ام��ل بطي 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال�������ص���وي���دي 
للعمليات �صرحا عن اأحدث اخلدمات 
تعزيز  ت�����ص��اه��م يف  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
الأم����ن والأم�����ان وت�����ص��اه��م يف حتقيق 
م�صتعر�صا  املجتمع  لأف���راد  ال�صعادة 
اآخر التطورات التي حققها املركز يف 
جمال خدمة املجتمع وطبيعة العمل 
ال����دوري����ات وحركة  م��راق��ب��ة  ون���ظ���ام 
اإم����ارة دبي  ���ص��وارع  ال�صر وامل����رور يف 
ال��ت��ي يتم  و���ص��ر العمل والإج�����راءات 
ات���خ���اذه���ا م��ن��ذ ت��ل��ق��ي ال���ب���الغ وحتى 
اإىل م��وق��ع احلادث  ال��دوري��ة  و���ص��ول 
با�صتخدام  ال��دوري��ات  مراقبة  ونظام 
الطرق  ومراقبة  ال�صناعية  الأق��م��ار 
اخلارجية بوا�صطة الكامرات الثابتة 
واملحمولة جوا وخدمة الإنذار املبكر 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ���ص��رط��ة دب����ي ملحالت 
اإىل  والبنوك  وامل��ج��وه��رات  ال�صرافة 

جانب ال�صتماع ل�صرح حول اخلدمات 
بعدة  اجل��م��ه��ور  اأف�����راد  اإىل  امل��ق��دم��ة 
لأ�صحاب  خ����دم����ات  وت�����ص��م��ل  ل���غ���ات 
وكبار  القلب  ملر�صى  وخدمات  الهمم 

املواطنني.
نظام” التنبوؤ  ع��ن  ���ص��رح��ا  ق���دم  ك��م��ا 
ال��ت��ي قد  الأم��ن��ي الذكي” ل��ل��ج��رائ��م 
ي��ع��د الأول  ت��ق��ع م�����ص��ت��ق��ب��ال وال������ذي 
املنطقة..  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  النظام  اأن  اإىل  م�صرا 
للم�صتقبل  دب���ي  ���ص��رط��ة  ا���ص��ت�����ص��راف 
واحل������د م����ن اجل����رمي����ة ع����رب توفر 
التي  الأماكن  عن  ومعلومات  بيانات 

من املتوقع اأن حتدث فيها.
وي��ع��ت��م��د ن��ظ��ام ال��ت��ن��ب��وؤ ال���ذك���ي على 
داتا”  “بيج  ال�����ص��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
العمليات  غ����رف����ة  ل�����دى  امل�����وج�����ودة 
تخزين  يتم  حيث  اجلنائي  وال��ن��ظ��ام 
ونوعها  اجلرائم  حول  البيانات  كافة 
التي  والت�صالت  اجلغرايف  وموقعها 
ب��ن��اء على  اأن���ه  اإل��ي��ه��ا.. مو�صحا  ت���رد 
ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات امل��خ��زن��ة ي��ق��وم نظام 

كافة  بتحليل  ال��ذك��ي  الأم��ن��ي  التنبوؤ 
امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��ط��ي��ات ب�����ص��ك��ل دقيق 
ويعطي لل�صرطة اإحداثيات عن مكان 
اجلرمية املقبلة ويحدد الزمن الذي 
ت��ك��رث اجل���رمي���ة ف��ي��ه يف م��ن��ط��ق��ة ما 
�صرورة  واإىل  اإل��ي��ه��ا  ال�صرطة  وينبه 
اأو  دوري����ات  اأو  اأم��ن��ي��ة  تغطية  ت��وف��ر 
امل�صاهمة يف  اأو  ملنع وقوعها  كامرات 

القب�ص على مرتكبيها.
الركن  ال�����ل�����واء  ت����وج����ه  ذل�����ك  ع���ق���ب 
اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون  اأح��م��د  ال�صيخ  ط��ي��ار 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�ص  نهيان 
اللواء عبد اهلل  و�صعادة  والحتياطية 
ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة 
دبي اإىل مركز �صرطة املرقبات واطلع 
“املنطقة الذكية” التي  على م�صروع 
انخفا�ص  يف  ك��ب��ر  ب�����ص��ك��ل  ���ص��اه��م��ت 
م��ع��دل اجل���رائ���م وخ��ا���ص��ة اجلرمية 
اإلقاء  يف  ك��ب��را  دورا  ول��ع��ب  امل��ق��ل��ق��ة 
وم�صبوهني  مطلوبني  على  القب�ص 
ع����رب ال����ت����ع����رف ع��ل��ي��ه��م م����ن خ���الل 
كامرات واأنظمة الذكاء ال�صطناعي 

احلديثة.
التوجهات  ���ص��م��ن  امل�����ص��روع  وي���ن���درج 
املتمثل  دب��ي  ل�صرطة  ال�صرتاتيجية 
خالل  م����ن  الآمنة”  “املدينة  يف 
ال���ص��ت��خ��دام الأم��ث��ل لأن��ظ��م��ة الذكاء 
ال�صطناعي يف تعزيز الأمن والأمان 
وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة 
كل  تر�صد  حديثة  م��راق��ب��ة  واأج��ه��زة 

مناطق اخت�صا�ص املراكز.
ال�صيخ  ط��ي��ار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�صتمع 
اأحمد بن طحنون اآل نهيان اإىل �صرح 
املزودة  الذكية  املنطقة  م�صروع  حول 
باأحدث الأجهزة املعتمدة على الذكاء 
توظيفها  ي��ت��م  وال���ت���ي  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
للم�صاهمة يف خف�ص معدل اجلرائم 
للنا�ص  والأم����������ان  الأم��������ن  وت���ع���زي���ز 
التطوير  م�صرة  م��ع  متا�صيا  وذل���ك 
تبني  نحو  والتوجه  دب��ي  يف  ال�صاملة 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي التي 
اخلدمات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ي��ه��ا  �صتعتمد 
امل�صتقبلي  ع��م��ل��ه��ا  يف  وال���ق���ط���اع���ات 
ت��ن��ف��ي��ذا ل����ص���رتات���ي���ج���ي���ة الإم��������ارات 

ل���ل���ذك���اء ال����ص���ط���ن���اع���ي وذل������ك عرب 
وتطبيق  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  تطويع 
اأف�صل املمار�صات ل�صيما يف خ�صو�ص 
ال�صتجابة الفورية وو�صع الت�صورات 
الذكاء  اأنظمة  با�صتخدام  ال�صتباقية 

ال�صطناعي.
وت���ع���رف ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن طحنون 
التي يقدمها  املتنوعة  على اخلدمات 
م��رك��ز ال�����ص��رط��ة ال��ذك��ي ح��ي��ث يوفر 
اجلمهور  لأف������راد  اخل���دم���ات  امل���رك���ز 
على مدار 24 �صاعة يف اليوم ويقدم 

27 خدمة من بينها خدمات جنائية 
اإىل جانب نحو  ومرورية وجمتمعية 
تدخل  اأي  دون  فرعية  خ��دم��ة   33
ب�������ص���ري يف ت���ق���دمي ه�����ذه اخل���دم���ات 
وت�صاريح  �صهادات  واإ�صدار  لطالبيها 
ت�صجيل  للمتعاملني  امل��رك��ز  وي��ت��ي��ح 
بالغ جنائي دون احلاجة اإىل مقابلة 
�صابط  م����ع  وال���ت���وا����ص���ل  م���وظ���ف���ني 

التحقيق عن بعد.
الركن  اللواء  اأ�صاد  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
ب����ن طحنون  اأح����م����د  ال�����ص��ي��خ  ط���ي���ار 

القيادة  ال��ي��ه  و���ص��ل��ت  مب��ا  ن��ه��ي��ان  اآل 
وم��ا حققته من  دب��ي  ل�صرطة  العامة 
للتقنيات وت�صخر  اإجن��ازات وتطويع 
ملنع  براجمها  يف  ال�صطناعي  الذكاء 
اجلرمية واملحافظة على اأمن املجتمع 
لأن الأمن م�صوؤولية جماعية تتطلب 
الكامل  وال�صتعداد  اجل��ه��ود  ت�صافر 
ال�صرطية  ال���ق���ي���ادات  ك���اف���ة  ل��ت��ع��اون 
اأج��ل جمتمع  وعلى م��دار الوقت من 
خ���ال م��ن اجل��رمي��ة وت��ع��زي��ز م�صرة 

الأمن على م�صتوى الدولة.

» اأبوظبي للدعم الجتماعي« توقع اتفاقية �صراكة مع بنك اأبوظبي الأول

اأحمد بن طحنون يطلع على اأحدث تطورات �صرطة دبي التقنية

•• دبي-الفجر:

اإدارة  م����دي����ر  ال����رح����م����ن  ع���ب���د  حم���م���د  ال���ت���ق���ى 
بح�صور  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وفدا  دب��ي  حماكم  يف  الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  مدير 
�صبل  ملناق�صة  للتكنولوجيا  رو�ص�صرت  جامعة  من 
اأو���ص��ح مدير  امل�����ص��رتك��ة. حيث  ال��ع��الق��ات  تطوير 
مت  امل�صتقبل،  وا���ص��ت�����ص��راف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
التبادل  ت��ط��وي��ر  �صبل  مناق�صة  الج��ت��م��اع  خ���الل 
وتعزيز  دب����ي،  ع��م��ل حم��اك��م  اأداء  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ريف 
ق��درات الطلبة من خالل توفر فر�ص التدريب، 
التنموية،  واخلطط  العمل  �صر  على  واطالعهم 
اإ�صافة اإىل تعزيز التعاون يف جمال البحث العلمي 

ا�صت�صراف  ودرا���ص��ات  واملعلومات  البحوث  وت��ب��ادل 
امل�صتقبل، والعمل على اإعداد دورات متخ�ص�صة يف 
املبادرات  وتنفيذ  املحاكم،  ملوظفي  البتكار  جمال 
والأن�صطة امل�صرتكة، وامل�صاركة يف خطط التطوير 
ال��ت��ي حت��ق��ق روؤي����ة حم��اك��م دب���ي. ك��م��ا ع��ر���ص وفد 
اجل��ام��ع��ة ع��ر���ص ف��ن��ي ع��ن اإجن�����ازات اجل��ام��ع��ة يف 
امل�����ص��اري��ع وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات احلكومية، بهدف تطبيق اأف�صل املمار�صات 
ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا م��ن ���ص��اأن��ه رف���ع م�����ص��ت��وى تناف�صية 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف ام�����ارة دب���ي ع��ل��ى خمتلف 
ال�����ص��ع��د وامل���ج���الت ال��ت��ن��م��وي��ة. وق���د اأث��ن��ى الوفد 
واأه��م��ي��ت��ه��ا يف حتقيق روؤية  ال���زي���ارة،  ال��زائ��ر ع��ل��ى 
جامعة رو�ص�صرت يف التفاعل مع املجتمع اخلارجي 

ب�صكل فعال، م�صراً اإىل اأن اجلامعة حري�صة على 
املحلية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع  عالقاتها  توطيد 
وال��دول��ي��ة وب�����ص��ك��ل خ��ا���ص ت��ل��ك ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
اأن حت��ق��ق ال��ف��ائ��دة ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة وت���ع���زز من 
للحياة  يوؤهلهم  لهم مبا  الدعم  وتقدم  مهاراتهم، 
من  امل�����ص��ارك  ال��وف��د  واط��ل��ع  م�صتقباًل.  العملية 
حماكم دبي على مراحل تاأ�صي�ص جامعة رو�ص�صرت 
التطورات والإجنازات  واآخر  والتكنولوجيا  للعلوم 
التي طراأت على اجلامعة واخلطط ال�صرتاتيجية 
امل�صتقبلية لتطويرها. والدور الذي تقوم به اإدارة 
اجلامعة للم�صاهمة يف م�صرة التنمية يف الدولة. 
مثمناً جهود جامعة رو�ص�صرت وم�صيداً بالإجنازات 

التي حققتها يف وقت ق�صر. 

•• دبي - وام:

للت�صجيل  املركزية  اخلليجية  اللجنة  ا�صتعر�صت 
الدوائي حتديث لئحة الت�صجيل املركزي الدوائي 
الثباتية  ل���درا����ص���ة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���دل���ي���ل  وحت���دي���ت 
يتما�صى  مبا  احليوي  للتكافوؤ  اخلليجي  والدليل 
 ICH« و   »USADA WH« دل���ي���ل���ي  م����ع 
»ب��الإ���ص��اف��ة اإىل حت��دي��ث دل��ي��ل ال��ت��غ��رات. وكلفت 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء ل��ت��ح��دي��ث دليل 
التكافوؤ احليوي كال من الإم��ارات و �صلطنة عمان 
الثنائية مع مراعاة  دليل  لتحديث  الكويت  ودول��ة 
الأولوية  دليل  اإىل  بالإ�صافة   »ICH متطلبات« 
 Guidance for امل�صتح�صرات«  ت�صجيل  يف 
 Priority Review of Product
اللقاحات  ت�����ص��م  »وال���ت���ي   Registration
وامل�صجلة  اخلليجية  والأدوي����ة  ال�صرطان  واأدوي����ة 
الت�صجيل  م��دي��ر  ي���راه  وم��ا  دول��ت��ني مرجعيتني  يف 
املركزي من �صرورة لعر�صه على اللجنة، خ�صو�صا 

املوحد.  ال�����ص��راء  مناق�صات  يف  امل�صاركة  ال�صركات 
جاء ذلك خالل الجتماع اللجنة ال�91 “�صيا�صات 
ووقاية املجتمع  ال�صحة  وزارة  ا�صت�صافته  “ الذي 
اأم���ني ح�صني  ال��دك��ت��ور  دب��ي بح�صور  الج��ت��م��اع يف 
العامة  ال�صحة  ل�صيا�صة  امل�صاعد  الوكيل  الأم��ري 
املركزية  اخلليجية  اللجنة  واأع�صاء  والرتاخي�ص 
للت�صجيل الدوائي. واأو�صح الدكتور اأمني الأمري 
الدوائية  ال�صالمة  ل�صمان  اأ�صا�صية  حم��اور  ع��دة 
منها اأهمية دعم الأدوية املعتمدة عامليا من الهيئات 
ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���دواء ل���ص��ي��م��ا ه��ي��ئ��ة ال���غ���ذاء وال�����دواء 
لالأدوية«  الأورب��ي��ة  »والهيئة   FDA»الأمريكية
�صناعة  معاير  رف��ع  على  وال��رتك��ي��ز   «  EMA
الأدوية املثيلة على م�صتوى الدول العربية والعامل 
بالإ�صافة اإىل �صرعة اإجناز الت�صجيل الدوائي بني 
واملثيلة،  املبتكرة  ل��الأدوي��ة  بالن�صبة  املنطقة  دول 
عن  ال�صادرة  والتوجهات  القرارات  تنفيذ  و�صرعة 
اخلليجي  التعاون  ملجل�ص  ال���وزراء  معايل  اجتماع 
توحيد اجلهود اخلليجية يف �صناعة الدواء . وركز 

الجتماع على املبادرات والأنظمة التي ت�صجع دعم 
على  والعمل  املجل�ص  دول  يف  الدوائية  ال�صناعات 
ال�صتثمار  ت�صجع  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ر  الأن��ظ��م��ة  و���ص��ع 
الدوائية  ال�����ص��ن��اع��ات  وال��ع��امل��ي يف جم���ال  امل��ح��ل��ي 
م��ن خ��الل من���وذج ن��اج��ح جت�صده دول���ة الإم����ارات. 
الت�صجيل  تطبيق  اآل��ي��ة  الإج��ت��م��اع  ا�صتعر�ص  كما 
»Verification«والت�صجيل  ب���ال���ت���وث���ي���ق 
املتبعة  »Abridged«والآلية  ب��ال��ت��ج�����ص��ر 
بالدول الأع�صاء فيما يخ�ص تعليق و�صحب واإلغاء 
امل�صتح�صرات  ت�صجيل  جتديد  واآلية  امل�صتح�صرات 
ملراكز  التوا�صل  معلومات  ومراجعة  ال�صيدلنية 
 »NPC« ال��ت��ي��ق��ظ ال���دوائ���ي ب���ال���دول الأع�������ص���اء
الداخلية  الإر�صادي للن�صرة  الدليل  لتحديث دليل 
اللجنة.  ق��رار  على  بناء  ال�صركات  على  والتعميم 
 Guidance for دل��ي��ل«  اع��ت��م��اد  يف  وال��ن��ظ��ر 
 Graphic Design of Medication
الربنامج اخلليجي  وا�صتعرا�ص   »Packaging

املركزي الإلكرتوين للت�صجيل املركزي .

حماكم دبي تعقد اجتماعًا مع جامعة رو�ص�صرت 
للتكنولوجيا ملناق�صة �صبل التعاون ما بني اجلهتني

» ال�صحة « ت�صت�صيف اجتماع اللجنة اخلليجية املركزية للت�صجيل الدوائي 

»املرور الحتادي« يناق�ض موؤ�صرات ال�صالمة املرورية

بو  دوجن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اجلن�صية  ����ص���ي���ن���ي      ، وو 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )3 9 2 5 6 2 1 9 G (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0544521109

فقدان جواز �صفر
جان�صي   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
فلبيني      ، ان�����ص��ي��ت��ه  لروت�����ه 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6335175EC( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0506889203

فقدان جواز �صفر
جهاجنر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
خان جبار خان ، باك�صتاين    
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4126381HP( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0543337026

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د امل����دع����و / واري�������ص���را 
فرال ، تايالند    اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )A A 7 3 1 9 2 4 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0502334219

فقدان جواز �صفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفنان 

CN 1012749:للعطور رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

حكـــومــة دبـــــي- �سلطـة واحـة دبـي لل�سيليكـون
اإع��الن رق��م 2019/12(

تعلن �صلطة واحة دبي لل�صيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�ص بيانات الرخ�ص ح�صبما هو حمدد بكل اإعالن ، 
فعلى كل �صخ�ص اأو جهة اأي حق اأو اإعرتا�ص مراجعة املحكمة املخت�صة خالل اأ�صبوعني من تاريخ الإعالن 

دون حتمل ال�صلطة  اأدنى م�صئولية جتاه حقوق الغر.
اإلغــاء الرخ�سـة:

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �سلطة واحـة دبــي لل�سيليكــون

تغيري الأ�سم التجاري /ال�سكل القانوين:

رقم الرخ�صة
241

2668
1913
880

3133
2630
1741
2050

Company Name صاحب الرخ�صة�
Waterworld Investment FZE                   وات�روارل�د انف�صتمنت�ص م م ح
 WANI TECH - FZE                                      واين تك - م م ح
SMART LEADS - FZCO                       صمارت ليدز - �ص م ح�
Collonil Verwaltungsgsellschaft Mbh )branch( كولونيل فرول توجن�صج�صيل�ص�صافت ام بي ات�ص
POLYMATH TECHNOLOGIES - FZCO بويل ماث تكنولوجيز - �ص م ح 
FSA CONNECT TECHNOLOGIES - FZE اف ا�ص اي كونكت تكنولوجيز - م م ح
 Advance Technology FZE                    ادفان�ص تيكنولوجي - م م ح
KBL Consultancy FZCO                       كي بي ال كون�صالتن�صي �ص م ح

رقم الرخ�صة

2689

1641

To                        ال�صم التجاري اجلديد
RAINMAKING INNOVATION – FZE

راين ماكينج انوفي�صن - م م ح
Gepaco Bakery FZE

جيباكو بيكري م م ح

From                   ال�صم التجاري القدمي
SBC SMART CITY – FZE

ا�ص بي �صي املدينة الذكية - م م ح
Gepaco Bakery FZCO

جيباكو بيكري �ص م ح
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نتيجة  باك�صتان  يف  اجل���وي  امل��ج��ال  على  املفرو�صة  القيود  ت�صببت 
للتوتر مع الهند يف رفع اأ�صعار تذاكر الطران على الأفغان الذين 

ي�صافرون جوا للعالج اأو للتعليم اأو للتجارة.
�صن  اأن  بعد  �صباط  ف��رباي��ر  يف  اجل���وي  جمالها  باك�صتان  واأغ��ل��ق��ت 
تتمركز  التي  املت�صددة  حممد  جي�ص  جماعة  من  انتحاري  مهاجم 
يف باك�صتان هجوما على قافلة يف ال�صطر الذي ت�صيطر عليه الهند 
الق�صف اجلوي وخا�صت  البلدان  الهجوم تبادل  من ك�صمر. وبعد 

طائراتهما احلربية قتال فوق ك�صمر.
الركاب  التجارية ورح��الت  القيود رح��الت الطران  ه��ذه  واأج��ربت 
بني اأفغان�صتان والهند، وهي �صريك جتاري رئي�صي، على املرور غربا 

عرب املجال اجلوي الإيراين ثم املرور جنوبي باك�صتان اإىل الهند.
ون�صف من  �صاعتني  عادة  ت�صتغرق  التي  الرحلة  زمن  امتد  وبذلك 
كابول اإىل نيودلهي اإىل خم�ص �صاعات مما يزيد تكلفة الوقود على 

�صركات الطران ويرفع اأ�صعار التذاكر على الركاب.
خدمات  يعتربونها  ما  على  للح�صول  الأف��غ��ان  من  العديد  وي�صعى 
متميزة مثل الرعاية ال�صحية والتعليم اجلامعي يف الهند. وُفر�صت 
يف  ج��اه��دة  اأفغان�صتان  عملت  اأن  بعد  باك�صتان  يف  ال��ط��ران  ق��ي��ود 
اقت�صادها  التجارية لدعم  الروابط  الأخرة على حت�صني  ال�صنوات 

اله�ص.

 
وا�صنطن  ب��اأن  ال�صحفيني  الأمريكية  ب����الإدارة  كبر  م�صوؤول  اأب��ل��غ 
القت�صاد  اإ�صافية على قطاعات جديدة من  تدر�ص فر�ص عقوبات 

الإيراين. 
وقال امل�صوؤول اإن “الإدارة ت�صتهدف فر�ص تلك العقوبات مع اقرتاب 
مرور عام على ان�صحاب الرئي�ص دونالد ترامب يف مايو)اأيار( املا�صي، 

من اتفاق نووي بني اإيران وعدد من الدول الكربى«. 
يذكر اأنه يف 5 نوفمرب)ت�صرين الثاين( 2018، بداأ �صريان احلزمة 
الثانية من العقوبات الأمريكية على اإيران، واأعادت فر�ص عقوبات 
والبنوك  النفط  قطاعات  على  اأخ��رى  عقوبات  و���ص��ددت  اقت�صادية 

والنقل الإيرانية.
وكما تلقى القت�صاد الإي��راين احلزمة الأوىل من العقوبات مطلع 
العملة  ودفعت  اأزم��ات��ه  من  فاقمت  والتي   ،2018 اأغ�صط�ص)اآب( 

املحلية “الريال” اإىل هبوط عنيف مقابل الدولر. 

و�صل رئي�ص الوزراء اليوناين األيك�صي�ص ت�صيربا�ص اأم�ص اىل �صكوبيي 
يف زيارة “تاريخية” جلمهورية مقدونيا ال�صمالية التي تغر ا�صمها 
بعد اتفاق مع اثينا اأنهى عقودا من النزاع الدبلوما�صي بني البلدين. 
وتاأتي الزيارة التي ت�صتمر يوما واحدا بعد �صهر من اإنهاء ت�صيربا�ص 
ا�صم  اإىل  “ال�صمالية”  كلمة  اأ���ص��اف  ات��ف��اق  زاي��ي��ف  زوران  ون��ظ��ره 
مقدونيا لتمييزها عن اقليم حدودي يحمل ال�صم نف�صه يف �صمال 
اأعلنت  ر�صمية لرئي�ص وزراء يوناين منذ  زي��ارة  اأول  اليونان. وهذه 
اجلمهورية اليوغو�صالفية ال�صابقة ا�صتقاللها يف العام 1991، ما 

ينهي ثالثة عقود من اخلالف حول هوية ا�صم مقدونيا.
ومنذ ا�صتقالل جارتها ال�صغرة عام 1991، تعترب اليونان اأن ا�صم 
مقدونيا يجب األ يطلق �صوى على اإقليمها ال�صمايل حول �صالونيكي. 
وهي تعطل ان�صمام هذا البلد ال�صغر الواقع يف البلقان اإىل حلف 

�صمال الأطل�صي ومفاو�صاته لالن�صمام اإىل الحتاد الأوروبي.
ويف النهاية، ر�صخت مقدونيا ووّقعت مع اليونان يف حزيران/يونيو 
ا�صم اجلمهورية  بينهما حول  نزاع  اإنهاء  اإىل  اتفاقا يهدف   2018
“جمهورية  البلقاين  البلد  هذا  ت�صمية  على  ين�ص  وهو  ال�صغرة. 

مقدونيا ال�صمالية«.
ي��زور مقدونيا  يوناين  وزراء  رئي�ص  “اأول  تويرت  زاييف على  وكتب 
مرفقا �صورة الزعيمني يتعانقان  ال�صمالية. يوم تاريخي حقيقة”، 

خارج مقر احلكومة وهم يلتقطان �صورة �صيلفي.
القت�صادية  ال��رواب��ط  لتعزيز  ال��ب��ل��دان  يتطلع  ال��ن��زاع،  اإن��ه��اء  وم��ع 
بينهما، وهو ما جعل ت�صيربا�ص ي�صطحب 10 وزراء واأكرث من 20 

رجل اأعمال يوناين يف زيارته ل�صكوبيي.

عوا�شم

كابول

وا�شنطن

�شكوبيي

الحتالل يعتقل قياديا فل�صطينيًا يف ال�صفة 
 •• رام اهلل-اأ ف ب:

الغربية  ال�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  القيادي  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  اعتقل 
وع�صو املجل�ص الت�صريعي ح�صن يو�صف، وفق ما اأفادت املتحدثة با�صم نادي 

الأ�صر الفل�صطيني اأماين �صراحنة وكالة فران�ص بر�ص.
اأنحاء متفرقة  اعتقالت يف  الثالثاء حملة  ليل  الإ�صرائيلي  ونفذ اجلي�ص 
من ال�صفة الغربية املحتلة طالت ع�صرة فل�صطينيني، بح�صب النادي الذي 

يتابع اأو�صاع الأ�صرى يف ال�صجون الإ�صرائيلية.
املرات،  ع�صرات  اعُتقل  اأن  �صبق  ع��ام��ا(   64  ( يو�صف  اإن  �صراحنة  وق��ال��ت 

واأم�صى ما جمموعه 20 عاما تقريبا يف ال�صجون الإ�صرائيلية.
واأطلق �صراحه يف املرة الأخرة يف اأواخر العام 2018 بعد اأن اأم�صى ع�صرة 

اأ�صهر يف العتقال الإداري.
ويعترب يو�صف من املعتدلني يف حركة حما�ص، و�صغل اأكرث من مرة من�صب 
القيادة  مع  لقاءات  يف  و�صارك  الغربية،  ال�صفة  يف  احلركة  با�صم  الناطق 

الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية ممثال عن حركة حما�ص.
الزهور  مرج  اإىل  اإ�صرائيل  اأبعدتهم  الذين  احلركة  قادة  بني  يو�صف  وكان 

على احلدود اللبنانية عام 1992، فاأم�صى هناك عاما كامال.
وغر  امل�صيحية،  ال��دي��ان��ة  اعتنق  م�صعب  يدعى  ل�صاب  وال��د  ه��و  ويو�صف 
واعرتف يف مقابالت �صحافية اأجراها من الوليات  ا�صمه اإىل “جوزيف”، 
املخابرات  ل���دى  “جا�صو�صا”  ع��م��ل  اأن���ه   2010 يف  الأم��رك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

الإ�صرائيلية منذ العام 1996.
واأعلن وال��ده ح�صن يو�صف على الأث��ر يف ر�صالة بعثها من داخل ال�صجون 

الإ�صرائيلية براءته من ولده م�صعب.
 

برقيات دبلوما�سية اأمريكية م�سربة قالت اإنه م�ساب بال�سرطان

بوتفليقة.. من ن�صال الثورة اإىل اعتكاف املر�ض

كيف جنح خ�سوم اأردوغان يف الإطاحة به ؟

بعد خ�صارته.. هل هذه بداية نهاية الرئي�ض الرتكي؟
•• عوا�شم-وكاالت:

“حريت”  �صحيفة  لدى  راأي  كاتب  �صلفي،  القادر  عبد  يرى 
فيها  تناف�ص  التي  الأخ��رة  املحلية  النتخابات  اأن  الرتكية، 
الرتكية  للحكومة  ه��ام��ة  بر�صائل  بعثت  ك��ب��ران،  حت��ال��ف��ان 
واإن  اإىل احلكومة،  الناخبون حتذيراً  وللمعار�صة. فقد وجه 
مل ترتافق با�صطراب كبر.  وح�صب �صلفي، كانت املفاجاأة يف 
ا�صطنبول.  يف  متقاربًة  النتيجة  تبدو  فيما  اأنقره،  العا�صمة 
ودعم حتالف احلكومة مر�صحي حزب العدالة والتنمية، فيما 
ولكن  اجل��م��ه��وري.   ال�صعب  ح��زب  مر�صحي  املعار�صة  دعمت 
اأكرب امل�صتفيدين من النتخابات هو حزب احلركة القومية. 
فمن جهة، �صاعف هذا احلزب عدد بلدياته، ومن جهة اأخرى 
كان له التاأثر الأكرب على اخلطاب ال�صيا�صي حلزب اأردوغان.  
واختار كمال كليت�صدار اأوغلو، زعيم حزب ال�صعب اجلمهوري، 
مر�صحني قادرين على احل�صول على اأ�صوات فئات حمافظة 
ح�صاب  على  ال�صعب  م��ع  مبا�صر  ح���وار  واإج����راء  املجتمع،  يف 

ا�صطراب داخل حزبه. 
اأوغلو.  كليت�صدار  م��وق��ف  �صحة  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  واأث��ب��ت��ت 
ويرتكز ال�صوؤال التايل عما اإذا كان خليارات كليت�صدار اأوغلو 

انعكا�صاتها على زعامة احلزب، وخطوطه ال�صيا�صية.

مناف�سة حادة
حملة  بني  ح��ادة  مناف�صة  النتخابات  �صهدت  الكاتب،  ووف��ق 
بالقت�صاد  �صلة  ذات  وق�صايا  ال�صلطة،  يف  للبقاء  احلكومة 
النتائج،  اإع���الن  بعد  ل��ه  خ��ط��اب  اأول  ويف  امل��ع��ار���ص��ة.   تبنتها 
“يبدو اأن �صعبنا  قال الرئي�ص الرتكي رجب طيب اإردوغ��ان: 

ا�صتوعب جيداً ر�صالتنا حول البقاء الوطني”.
اأي�صاً  ال�ص������عب  ر�صالة  �صملت  املق�����ال،  كاتب  ح�ص����ب  لكن،   
مب��صاكل  الإق���رار  م��ع  متده�������ورة،  اقت�صادي��������ة  اأو�صاع���������اً 

و�صاهد بوتفليقة من من�صة الرئا�صة عرفات يخطب يف 
اجلمعية العامة يف نيويورك متمنطقاً بجراب م�صد�ص. 
اإل��ي��ت�����ص رام���ري���ز ���ص��ان�����ص��ي��ز املعروف  وع��ن��دم��ا خ��ط��ف 
الفل�صطينية،  للق�صية  وامل��وؤي��د  الثعلب”  “بكارلو�ص 
وزراء نفط من اجتماع لأوبك بفيينا يف 1975 طالب 

بنقله جواً مع الرهائن اإىل مدينة اجلزائر.
والتقطت الكامرات لقطات لبوتفليقة، يعانق كارلو�ص 
يف املطار قبل اأن يجل�ص الثنان للتفاو�ص على اإطالق 

�صراح الرهائن.

العودة من املنفى
عندما تويف بومدين يف 1978، فقد بوتفليقة مر�صده، 
وُعزل من من�صب وزير اخلارجية وبداأ التحقيق معه يف 
يف  ملفقة  التهم  اإن   بوتفليقة  وق��ال  مالية.  خمالفات 

اإطار موؤامرة �صيا�صية.
للبالد  رئي�صاً  بوتفليقة  انتخب  اجلي�ص  م��ن  وب��دع��م 
مواجهة  ويف  القتال.  بوقف  تعهد  اأن  بعد   1999 يف 
عن  عفواً  اأ�صدر  احلكم  موؤ�ص�صة  من  �صارية  معار�صة 
املت�صددين الذين األقوا ال�صالح. وانح�صر العنف ب�صورة 

كبرة.

اأقوى رئي�ص
اأن  رغ���م   2009 يف  ث���م   2004 يف  ان��ت��خ��اب��ه  واأع���ي���د 
خ�����ص��وم��ه ق��ال��وا اإن الن��ت��خ��اب��ات م�����زورة. وم���ن خالل 

•• اجلزئار-رويرتز:

نف�صه  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�ص  ر�ّصخ 
تغر  الو�صع  لكن  م��دم��رة،  اأهلية  حل��رب  نهاية  بو�صع 
املتوقع  وم���ن  الق��ت�����ص��ادي،  وال���رك���ود  ال��ف�����ص��اد،  ب�صبب 
م�صتمرة  احتجاجات  بعد  ال�صهر  هذا  ي�صتقيل  اأن  الآن 
حرب  اأب��ط��ال  اأح��د  بوتفليقة،  يظهر  ومل  اأ�صابيع.  منذ 
اأ�صيب  منذ  ن��در  فيما  اإل  علنية  منا�صبة  يف  التحرير، 
الحتجاجات  رغ���م  ���ص��م��د  ل��ك��ن��ه   2013 يف  ب��ج��ل��ط��ة 

احلا�صدة على حكمه امل�صتمر منذ 20 عاماً.
ب���داأت يف  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص��ة  ح���اول بوتفليقة �صد م��وج��ة 
22 فرباير )�صباط( بالرتاجع عن ال�صعي لنيل ولية 
�صيرتك  متى  يقل  مل  لكنه  ال��ب��الد.  رئا�صة  يف  خام�صة 

احلكم، ما اأثار غ�صب املحتجني.
ويف تقرير يوم الإثنني، جتنبت وكالة الأنباء اجلزائرية 
حتديد تاريخ، و لكنها قالت اإن بوتفليقة �صي�صتقيل قبل 
انتهاء فرتته الرئا�صية يف 28 اأبريل )ني�صان(. وذكرت 
قد  اأن���ه  الأح����د،  ي��وم  خا�صتان  تلفزيونيتان  حمطتان 

يتنحى هذا الأ�صبوع.

تاريخ ن�سايل
 1962-1954 ح���رب  منا�صلي  م��ن  بوتفليقة  ك���ان 
ثم  الفرن�صي  ال�صتعماري  للحكم  نهاية  و�صعت  التي 
واأحد  ال���ص��ت��ق��الل،  عقب  للخارجية  وزي���ر  اأول  اأ�صبح 
الوجوه الرئي�صية التي وقفت وراء حركة عدم النحياز، 
اأفريقيا، واآ�صيا، واأمريكا الالتينية �صوتاً على  ومنحت 

ال�صاحة العاملية.
الع�صر  اأعقاب  يف  ظهرت  التي  ال��دول  بوتفليقة  نا�صر 
الوليات  هيمنة  اع��ت��ربه��ا  م��ا  وحت���دى  ال���ص��ت��ع��م��اري، 
املثالية  للتوجهات  بلده مهداً  و�صاعد يف جعل  املتحدة، 

يف �صتينيات القرن ال�20.
وا�صتقبل بوتفليقة ت�صي غيفارا، وتلقى نل�صون مانديال 

يف �صبابه اأول تدريب ع�صكري له يف اجلزائر.
ومنحت البالد حق اللجوء للنا�صط والكاتب الأمريكي 
اإلدريدج كليفر، الذي كان من اأوائل قادة حزب “الفهود 
كان  ال��ذي  الآم���ن  البيت  يف  كليفر  وا�صتقبل  ال�صود”. 
الأمريكي  النا�صط  اجلزائرية  العا�صمة  يف  فيه  يقيم 
املدافع عن تعاطي املخدرات يف العالج  تيموثي لري، 
ال��ن��ف�����ص��ي، واأح�����د ق���ي���ادات ح��رك��ة ال��ث��ق��اف��ة امل�����ص��ادة يف 

الوليات املتحدة.
لالأمم  العامة  للجمعية  رئي�صاً  ب�صفته  بوتفليقة  ودعا 
امل��ت��ح��دة، ي��ا���ص��ر ع��رف��ات لإل���ق���اء خ��ط��اب اأم����ام املنظمة 
الدولية يف 1974 يف خطوة تاريخية �صوب العرتاف 

الدويل بالق�صية الفل�صطينية.

اإل اأنه وبنهاية ال�صبعينيات انقلبت الأمور على بوتفليقة 
يف الداخل، و�صافر اإىل خارج البالد. ثم عاد اإىل احلياة 
ال�����ص��راع م��ع الإره��اب��ي��ني الإ�صالميني،  ال��ع��ام��ة خ��الل 

الذي �صقط فيه ما يقدر نحو 200 األف قتيل.
 1999 يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  رئ��ي�����ص��اً  بوتفليقة  وان��ت��خ��ب 
وت��ف��او���ص على ه��دن��ة لإن��ه��اء ال��ق��ت��ال، وان��ت��زع ال�صلطة 
وترتكز  ال�صرية،  تكتنفها  التي  احلاكمة  املوؤ�ص�صة  من 
حت�صنت  والغاز  النفط  اإي���رادات  وبف�صل  اجلي�ص.  على 
الأو����ص���اع يف اجل��زائ��ر وع��م��ه��ا ق���در اأك���رب م��ن ال�صالم، 
والركود  الف�صاد  ي��زال  ل  ولكن  ث���راًء.  اأك��رث  واأ�صبحت 
اأدت  منطقة  يف  فيها  متف�صياً  والق��ت�����ص��ادي  ال�صيا�صي 
النتفا�صات ال�صعبية بها اإىل تغير نظم احلكم يف دول 

جماورة.
وبف�صل احلماية التي وفرتها احتياطيات النقد الأجنبي 
ال�صديدة  ال�صطرابات  من  �صعبها  وتخوف  ال�صخمة، 
التي  النتفا�صات  الأهلية جتنبت اجلزائر  بعد احلرب 

اأطاحت بقادة دول اأخرى يف املنطقة يف 2011.
املعي�صة،  م�صتويات  ���ص��وء  ع��ل��ى  الح��ت��ج��اج��ات  اأن  غ��ر 
ون��ق�����ص ف��ر���ص ال��ع��م��ل، واخل���دم���ات اأ���ص��ب��ح��ت �صائعة، 
اإ�صالحات  لتطبيق  الأج���ان���ب  امل�����ص��ت��ث��م��رون  وي��ت��ط��ل��ع 
اق��ت�����ص��ادي��ة ت��ق�����ص��ي ع��ل��ى ال��ب��روق��راط��ي��ة ال��ت��ي تعوق 

الن�صاط يف كثر من الأحيان.

متحدث با�سم العامل الثالث
يقول بع�ص املوؤرخني اإن بوتفليقة ولد يف تلم�صان بغرب 
اجلزائر، غر اأن اآخرين يقولون اإن وجدة الواقعة على 

احلدود املغربية، هي م�صقط راأ�صه.
ويف ال�19 ان�صم بوتفليقة للثورة على احلكم الفرن�صي 
حت��ت ح��م��اي��ة ال��ق��ائ��د ال��ث��وري ه����واري ب��وم��دي��ن، الذي 

اأ�صبح رئي�صاً للجزائر فيما بعد.
لل�صباب  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة وزي������راً  اأ���ص��ب��ح  وب��ع��د ال���ص��ت��ق��الل 
ُعني  التايل  العام  ويف  عمره.  من  ال�25  يف  وال�صياحة 

وزيراً للخارجية.
واأ�صبح بوتفليقة مبالب�صه الأنيقة، والنظارات ال�صم�صية 
التي  ال��دول  با�صم  متحدثاً  ال�صتينيات،  يف  راج��ت  التي 
خرجت للنور بعد انتهاء احلكم ال�صتعماري. ومنحته 

�صمعة اجلزائر بعد هزمية فرن�صا �صلطة اإ�صافية.
على  ال�صيوعية  ال�����ص��ني  ب��ح�����ص��ول  بوتفليقة  وط��ال��ب 
مقعد يف الأمم املتحدة. وندد بنظام الف�صل العن�صري 

يف جنوب اأفريقيا.
واأثارت دعوة عرفات لإلقاء كلمة اأمام اجلمعية العامة 
عا�صفة. فقبل عامني فقط من ذلك، احتجز م�صلحون 
دورة  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ف��ري��ق  فل�صطينيون 

الألعاب الأوملبية يف ميونيخ رهائن، وقتلوهم.

اأردوغ��ان �صكره اإىل الإخ��وة الأك��راد يف خطابه بعد انتخابات 
رئي�صياً  دوراً  لعبوا  الأك��راد  اأن  اإل   ،2018 يونيو )حزيران( 
يف النتخابات الأخ��رة، وثبت اأن معظم اأ�صوات هذا احلزب، 

حتولت اإىل حزب ال�صعب.

تقييم اأردوغان
نتائج  ع��ن  اأردوغ����ان  ال��رتك��ي  للرئي�ص  ت�صريح  اأول  ويعك�ص 
�صناديق  ع��رب  ال�صعب  بعثها  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ال��ة  اأن  الن��ت��خ��اب��ات 
كانت   اإذا  عما  الرئي�صي  ال�����ص��وؤال  ويبقى  و���ص��ل��ت.  الق����رتاع، 

البقاء الوطني ب�صكل �صديد التوازن.

نظام ثنائي
جديداً  عهداً  الرتكية  ال�صيا�صات  دخ��ول  اإىل  الكاتب  ويلفت 
ظهر فيها نظام �صيا�صي ثنائي مبوازاة نظام رئا�صي تنفيذي. 
على  الأح��زاب  �صُتجرب   ،50% ال�  نظام حاجز  تطبيق  وعند 
للتناف�ص  ف��ر���ص��ة  اأم��ام��ه��ا  لي�ص  لأن���ه  ال��رت���ص��ح يف حت��ال��ف��ات 
اأخ�����رى يف النتخابات  م��ف��اج��اأة  ال��ك��ات��ب  ال����ف����ردي.  ور����ص���د 
توجيه  فرغم  الكردي.  الديوقراطي  ال�صعوب  حزب  اأحدثها 

�صل�صلة من املعارك ال�صارية على النفوذ مع قوى الأمن 
خلف الكوالي�ص، اأ�صبح بوتفليقة مع بداية فرتة وليته 
 30 م��دار  على  اجل��زائ��ر  ت�صهده  رئي�ص  اأق���وى  الثالثة 

عاماً.
ويف العام املا�صي �صدد قب�صته على ال�صلطة بعزل اأكرث 

من 10 من كبار قيادات اجلي�ص.
تذكر  فال  اخلا�صة.  حياته  عن  يذكر  �صيء  ُيعرف  ول 
ال�صجالت الر�صمية له زوجة، رغم اأن البع�ص يقولون 
والدته  م��ع  بوتفليقة  وع��ا���ص   .1990 يف  ت����زوج  اإن����ه 
اإعداد  اأين اعتادت  من�صورية يف �صقة مبدينة اجلزائر، 

طعامه.
فرن�صيون  اأطباء  واأج��رى  واملر�ص.  ال�صن  به كرب  وحل 
م�صوؤولون  و���ص��ف��ه  م��ا  ل��ع��الج   2005 يف  ل��ه  ج��راح��ة 

بقرحة يف املعدة. 
وجاء يف برقيات دبلوما�صية اأمريكية م�صربة اأنه م�صاب 
وال��دت��ه يف  م��وت  بعد  ال�صعف  ون���ال منه  ب��ال�����ص��رط��ان. 

.2009
يف  اجل��زائ��ر  ب�صرق  ب�صطيف  بوتفليقة يف خطاب  وق��ال 
ي�صلم جيله  لأن  الوقت، حان  اإن   ،2012 )اأي��ار(  مايو 

الراية، لقيادات جديدة.
وبعد اأ�صهر ويف اأوائل 2013 اأ�صيب بجلطة دخل على 
ي�صاهد  ومل  اأ�صهر.   3 مدة  باري�ص  يف  م�صت�صفى  اإثرها 
عالنية اإل قلياًل منذ ذلك احلني، بعد عودته للجزائر 

للنقاهة.

حزب  خطاب  وعلى  ال�صيا�صي  اخلط  على  �صتنعك�ص  الر�صالة 
هويته  اإىل  احل���زب  ع���ودة  اح��ت��م��ال  وع��ن  والتنمية،  ال��ع��دال��ة 
اأردوغان  الإ�صالحية التحررية؟. ويف راأي كاتب املقال، ر�صم 
يف خ��ط��اب��ه خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ال��ع��ه��د اجل��دي��د. وه���و يعتقد اأن 
النتخابات اأعادت تاأكيد الثقة يف حزبه، وقال: “خرجنا حزباً 

منت�صراً يف هذه النتخابات«. 
وبعد حملة انتخابية حادة، رحب اأردوغان بنتيجة النتخابات، 
قائاًل اإن “كل مك�صب وكل خ�صارة يعودان لتقييم �صعبنا. وتلك 
اأنه لن تكون هناك انتخابات  اإىل  ولفت  حالة دميقراطية”. 
نكون  لن  “اأننا  اأوغ��ل��و  كليت�صدار  واأك��د   .2023 قبل  اأخ��رى 
تركيا  تعبت  لقد  مبكرة.  لنتخابات  الدعوة  عرب  انتهازيني 

من النتخابات«. 
وحتى موعد انتخابات 2023، يرى الكاتب اأن تركيا حتتاج 
اإىل جهود كربى يف جمال القت�صاد اأو الدميقراطية. ويختم 
بالإ�صارة ملا مل�صه من حتولت يف ت�صريحات املعار�صة منذ ليلة 
ون�صف  اأع��وام  اأربعة  �صن�صهد  “هل  وت�صاءل:  النتائج.  اإع��الن 

دون انتخابات؟«.
واعترب �صاميون تي�صدال يف �صحيفة “غارديان” الربيطانية 
اأن خ�صارة حزب العدالة والتنمية �صربة ل �صابق لها للرئي�ص 
الرتكي رجب طيب اأردوغان، م�صيفاً اأن ثمة خماوف من رد 
املحلية  النتخابات  ح��ّول  اأردوغ���ان  اأن  ال�صحايف  وكتب  فعل. 
ا�صتفتاء على قيادته. وقد تعترب النتائج التي اأظهرت تراجع 
�صبع  على  ال�صيطرة  وخ�صارته  الوطني  ال�صعيد  على  حزبه 
�صربة  ا�صطنبول،  بال  تركيا،  يف  الرئي�صية  ال12  امل��دن  من 
�صخ�صية  ولكن ال�صوؤال الآن هو كيف �صرّد اأردوغان. فالرجل 
يتقبل  ل   2003 منذ  ال�صي�صية  احل��ي��اة  على  �صيطر  ال���ذي 
اخل�صارة وغر معتاد على الهزمية. هو ل يتحمل النقد من 
اأحد، وعلى رغم ادعائه العك�ص، يعتر الت�صويت الكثيف �صد 

حزبه على ال�صعيد الوطني انتكا�صة ل �صابق لها.

اتهامات للرئي�ض الأوكراين بتزوير النتخابات
•• كييف-رويرتز:

بورو�صينكو  ب��رتو  احل��ايل  البالد  رئي�ص  تيمو�صينكو،  يوليا  املعار�صة  الأوكرانية  ال�صيا�صية  اتهمت 
بتزوير اجلولة الأوىل من النتخابات الرئا�صية.

ويف موؤمتر �صحفي عقد بعد يومني من النتخابات، التي احتلت فيها املركز الثالث، قالت تيمو�صينكو 
اإنها �صرتكز على النتخابات الربملانية املقبلة واملقرر اإجراوؤها يف خريف 2019.

ووفقاً لنتائج مفو�صية النتخابات الوطنية، فاز املمثل الكوميدي فولودمير زيلين�صكي )41 عاماً(، 
الذي يلعب دور رئي�ص خيايل يف م�صل�صل تلفزيوين �صهر، فوزاً مريحاً على برتو بورو�صينكو الذي 

احتل املركز الثاين. 
ومل ترتك هذه النتيجة فر�صة لتيمو�صينكو لتويل املن�صب. 

وتقل�ص عدد املر�صحني الآن من 39 اإىل اثنني فقط ويخو�ص زيلين�صكي وبورو�صينكو �صوياً جولة 
الإعادة يف 21 اأبريل )ني�صان(.

الفل�صطيني ما خفي اأعظم«.
و�صدد هنية “نعمل لإنهاء معاناة �صعبنا وجتنيبه 

اأي حرب«.
وهذه املرة الأوىل التي تعلق فيها حما�ص ر�صميا 
قبل  غ��زة  قطاع  من  اأطلق  ب�صاروخ  الهجوم  على 

اأ�صبوع واأ�صفر عن مواجهة ع�صكرية.
الحتالل  ال��ت��زام  م��دى  “نراقب  هنية  واأ���ص��اف 
بتنفيذ التفاهمات وروؤيتنا اأن يرى �صعبنا اإجنازاً 
موؤكدا اأن الوفد الأمني  عملياً اأكرث مما ي�صمع”، 
امل�صري “�صلمنا الليلة قبل املا�صية جدول زمنيا 
بتفاهمات  املتعلقة  الق�صايا  من  العديد  لتنفيذ 

•• غزة-اأ ف ب:

اأك�����د رئ��ي�����ص امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي حل���رك���ة حما�ص 
اأن ال�صاروخ الذي �صقط يف  اأم�ص  اإ�صماعيل هنية 
“خلل فني”،  املا�صي جنم عن  الأ�صبوع  اأبيب  تل 
حال  يف  ل��ل��رد  م�صغراً”  “منوذجاً  اع��ت��ربه  لكنه 

“فكر الحتالل باأي حماقة«.
�صيا�صيني  ل��ق��ائ��ه حم��ل��ل��ني  خ����الل  ه��ن��ي��ة  وق�����ال 
على  �صقط  ال���ذي  “ال�صاروخ  اإن  غ��زة  يف  وك��ت��اب��اً 
لو  فيما  م�صغر  من��وذج  لكنه  فني  خلل  ه�صارون 
ف��ك��ر الح���ت���الل يف ارت���ك���اب ح��م��اق��ة ���ص��د �صعبنا 

التهدئة«.
عبد  اأحمد  ال��ل��واء  برئا�صة  امل�صري  الوفد  وعقد 
املخابرات  يف  فل�صطني  م��ل��ف  م�����ص��وؤول  اخل���ال���ق 
يف  هنية  مع  لقاء  الثنني  م�صاء  العامة  امل�صرية 

مكتبه بغزة، قبل اأن يغادر ليال.
ثالثة  “حمل  امل�����ص��ري  ال���وف���د  اأن  ه��ن��ي��ة  وب����ني 
الحتالل  ���ص��ج��ون  يف  ب��الأ���ص��رى  تتعلق  م��ط��ال��ب 
وهي: رفع اأجهزة الت�صوي�ص )يف ال�صجون( واإلغاء 
الأ�صرى  على  الح��ت��الل  فر�صها  التي  العقوبات 
وا�صتئناف  لأ�صرانا  كرمية  حياة  وتاأمني  موؤخراً 

الزيارات” من قبل ذوي الأ�صرى.

هنية: »خلل فني« وراء �صقوط ال�صاروخ يف تل اأبيب 

الأمم املتحدة: 113 مليون �صخ�ض يعانون من »جوع حاد« 
•• باري�س-اأ ف ب:

اأكرث  اأّن  اأم�ص  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
 53 ���ص��خ�����ص يف  م��ل��ي��ون   113 م���ن 
جراء  “جوع حاد”  دولة يعانون من 
املناخية، م�صرة  وال��ك��وارث  احل��روب 
اإىل اأّن اإفريقيا اأكرث القارات ت�صررا.

الدميوقراطية  وال��ك��ون��غ��و  وال��ي��م��ن 
و����ص���وري���ا م���ن �صمن  واأف���غ���ان�������ص���ت���ان 
اإجمايل  ث��ل��ث��ي  ���ص��ج��ل��ت  دول  ث��م��اين 

ع���دد ال���ص��خ��ا���ص امل��ع��ر���ص��ني خلطر 
ال��ع��امل، ح�صب م��ا ذكرت  امل��ج��اع��ة يف 
منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة )ف��او( يف 
الغذاء  اأزم��ات  حول  العاملي  تقريرها 

للعام 2019.
اأطلقت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة،  وت�صتعر�ص 
قبل ثالث �صنوات، الدول التي تواجه 

اأكرب امل�صاعب.
وقال مدير ق�صم الطوارئ يف املنظمة 
فران�ص  لوكالة  بورغيون  دومينيك 

ت�صررت  الإفريقية  ال��دول  اإّن  بر�ص 
اأّن  اإذ  متنا�صب”  غ��ر  �صكل  “على 
من  ع��ان��وا  �صخ�ص  مليون   72 نحو 
اأّن الأزمات  جوع حاد. وذكر التقرير 
يف  رئي�صيان  �صببان  الأم���ن  وان��ع��دام 
ال�صطرابات  اإىل  بالإ�صافة  الأزم��ة، 
املفاجئة  وال�����ص��دم��ات  الق��ت�����ص��ادي��ة 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����امل����ن����اخ م����ث����ل اجل����ف����اف 
اإّن��ه يف  بورغيون  وق��ال  والفي�صانات. 
ال��دول التي تقف على حافة املجاعة 

“ما ي�صل اإىل 80 باملئة من ال�صكان 
بحاجة  هم  ال��زراع��ة.  على  يعتمدون 
اإىل كل من م�صاعدة غذائية اإن�صانية 

عاجلة واإجراءات لتعزيز الزراعة«.
واأبرز التقرير ال�صغوطات املفرو�صة 
لالجئني،  امل�صت�صيفة  ال����دول  ع��ل��ى 
ل�صوريا  امل��ج��اورة  ال���دول  بينها  وم��ن 
ا�صتقبلت  ال��ت��ي  ب��ن��غ��الد���ص  وك���ذل���ك 
امل�صلمني  اأكرث من مليون لجئ من 

الروهينغا الفارين من بورما.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة البي�صان ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2455403 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ح�صني حم�صن عبيد حم�صن العريفي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ح�صني حم�صن عبيد حم�صن العريفي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�صرف ثا�صابارامبان

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ بقالة البي�صان ذ.م.م

ALPISAN BAQALA LLC
اىل/بقالة البي�صان- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ALPISAN BAQALA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ابوظبي للتوظيف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1034037 
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 200000

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ابوظبي للتوظيف
ABU DHABI MANPOWERSUPPLY EST

اىل/�صركة ابوظبي للتوظيف- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
ABU DHABI MANPOWERSUPPLY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/توب تات�ص لل�صيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:1742155 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عائ�صه حممد �صليم %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف م�صطفى حمي الدين عبدال�صتار عاي�ص الن�صاري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  ون  ال�ص�����ادة/توب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:2545088 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عائ�صه حممد �صليم %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف م�صطفى حمي الدين عبدال�صتار عاي�ص الن�صاري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بي فيت جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2035096 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ا�صرف عبدالرحمن نا�صر مبارك الدرمكي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صن عبداهلل ال�صيد ح�صن الها�صمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صند�ص خلدمات التوظيف 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1178131 
تعديل ن�صب ال�صركاء

عايده احمد عيا�ص من 40% اىل %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ا�صماء عمر حممد �صامل الكثري %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل عمر حممد �صامل الكثري %25
تعديل ن�صب ال�صركاء

عمر حممد �صامل بامدهف الكثري من 60% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ال�صعار الهند�صي 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالن�صاءات رخ�صة رقم:1066318 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد علي يا�صر معيوف الهطايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد م�صلم �صامل املنهايل

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايليج للعقارات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2153690 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

REPORTAGE PROPERTIES LLC ا�صافة ريبورتاج العقارية ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 ARCHITECTURAL ARTS ذ.م.م  للمقاولت  املعمارية  الفنون  �صركة  ا�صافة 
CONTRACTING COMPANY WLL

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
REPORTAGE PROPERTIES LLC حذف ريبورتاج العقارية ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 ARCHITECTURAL ARTS ذ.م.م  للمقاولت  املعمارية  الفنون  �صركة  حذف 

CONTRACTING COMPANY WLL
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جموهرات اجلابر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1022828 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد عبيد خليفه اجلابر املري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد عبيد خليفه اجلابر املري من 100% اىل %99
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبيد حممد عبيد اجلابر املري %1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ جموهرات اجلابر

AL JABER JEWELLERY

اىل/جموهرات اجلابر ذ.م.م
AL JABER JEWELLERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجلابر لل�صفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2239912 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد عبيد خليفه اجلابر املري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد عبيد خليفه اجلابر املري من 100% اىل %99
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبيد حممد عبيد اجلابر املري %1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ اجلابر لل�صفر

AL JABER TRAVEL

اىل/اجلابر لل�صفر ذ.م.م
AL JABER TRAVEL LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/زهرة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1137630:وع�صة لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نات�صو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1876337:لالغذية رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية 

CN 1120960:مزيد رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مكتبة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات للخدمات الثقافية والفنية
 رخ�صة رقم:CN 1104512 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/برايت  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2069170:ليت لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

ا�صكابيد الرتفيهية- ذ م م
اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  احل�صابات  لتدقيق  �صارتفورد  مكتب/  يعلن 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2019/03/28  

بالرقم  68484/1/2019 يف اأبوظبي بحل وت�صفية �صركة:
)ا�سكابيد الرتفيهية - ذ م م(

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي
CN-2146758 بالرقم 

فعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى املعني 
هاتف رقم  024414382 فاك�ص 024414381 �ص ب 7644 ابوظبي 
�صارع ال�صتقالل  بناية /بنك ال�صتثمار الطابق 6 مكتب رقم  2 واإح�صار 
45 يوما من تاريخ ن�صر  اأق�صاها  الثبوتية وذلك خالل مدة  امل�صتندات 

هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ماب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدولية لالن�صاء والتعمر 
رخ�صة رقم:CN 1121266 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بل�ص  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلول الرقمية والت�صميم اجلرافيكي 
رخ�صة رقم:CN 2519719 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

�صعاع البحر لالعمال ال�صحية 
رخ�صة رقم:CN 1142500 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12596 بتاريخ 2019/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا قرم�ص تو

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2142601 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 3.50*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ كافتريا قرم�ص تو
QARMACHTO CAFETERIA

اىل/فايف توتني ايت برجر
FIVE TWINTY EAT BURGAR

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

حاجة  هناك  تكون  اأن  دون  وم��ن 
بانتظام،  املرا�صيم  تعتمد  ملحة، 
دون ت�صاور، ودون �صفافية، ودون 
ال���ت���ع���اون ا بني  اح�������رتام م����ب����داأ 

املوؤ�ص�صات.
على  ل��ي�����ص  “الرومك�صيت”  ان 
اأع�صاء  ان  ال  الأع���م���ال،  ج���دول 
�صرورة  على  ي�صددون  احلكومة 
ال��ب��الد يف  بقاء  ���ص��روط  مراجعة 
بروك�صل،  ان  الأوروب����ي.  الحت���اد 
امل�صاكل  جلميع  ف���داء  كب�ص  ه��ي 
احلكومات  ت�����ص��ت��ط��ع  مل  ال���ت���ي 
قبل  حلها  اليمينية  اأو  الي�صارية 

الن�صمام اأو بعده.
ال�صيا�صية  النخب  ت�صهم  وبينما 
ن�صر  يف  روم���ان���ي���ا  يف  احل���اك���م���ة 
املناه�ص  ال����ق����وم����ي  اخل�����ط�����اب 
ف��اإن املجتمع  الأوروب���ي،  لالحتاد 
و�صائل  لق�صف  تعر�صه  رغ���م   -
 - ال�صلطة  من  القريبة  الإع���الم 
اأوروبا  دق��ة:  اأك��رث  ُيبدي مواقف 
منقو�صة، لكن م�صتقبل البالد ل 

ُيت�صّور خارج الحتاد الأوروبي.
اخلانق  ال�صيا�صي  ال�����ص��ي��اق  رغ���م 
ال�صيا�صي  واخل���ط���اب  ���ام،  وال�������صّ
امل���ت���ن���ام���ي امل���ن���اه�������ص ل���الحت���اد 
الرومانيات  ي���زال  ل  الأوروب������ي، 
باملائة(   65( وال����روم����ان����ي����ون 
ب�صاأن  ال����غ����ال����ب  يف  م���ت���ف���ائ���ل���ني 

م�صتقبل الحتاد الأوروبي.
*اأ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية، 

جامعة بروك�سل احلرة

 وتظل ثقتهم يف الحتاد اأعلى من 
الوطنية.  موؤ�ص�صاتهم  يف  ثقتهم 
ورغم ما يعرتيه من نق�ص وعدم 
اكتمال وغياب الغائّية )املوؤكدة(، 
ف�������اإّن ال���ت���ك���ام���ل الأوروب�����������ي، هو 
القت�صادي   - ال��وح��ي��د  امل�����ص��روع 
الذي   - والجتماعي  وال�صيا�صي 
�صقوط  منذ  عليهم  اقرتاحه  مت 

ال�صيوعية.
من  لب������د  ك������ان   ،1989 ع������ام 
ال�صيا�صي  النظام  اخ���رتاع  اإع���ادة 
ال�صعوب  عك�ص  وعلى  الروماين. 
اأو ال��دامن��ارك��ي��ة، مل  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
اأب��������ًدا اإىل  ي��ن��ظ��ر ال���روم���ان���ي���ون 
باعتباره  الأوروب������������ي  الحت��������اد 
القت�صادي  لنموذجهم  تهديًدا 
ذلك،  عك�ص  وعلى  والجتماعي. 
ال�����ذي اعتاد  ال�����ص��ع��ب  ف�����اإن ه����ذا 
على �صّد اأحزمته خالل ال�صنوات 
املظلمة لل�صيوعية، قبل التكاليف 
الق����ت���������ص����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
لالنتقال اإىل اقت�صاد ال�صوق لكي 

ت�صبح الدولة ع�صًوا يف الحتاد.

مناخ �سيا�سي ملّوث
ال��ي��وم، اأ���ص��ب��ح الن��ت��م��اء لالحتاد 
ي�صافر  قائمة.  حقيقة  الأوروب���ي 
اأو  ي���در����ص���ون  اأو  ال���روم���ان���ي���ون 
يعملون اأو يعي�صون يف دول اأع�صاء 
لالإح�صائيات  ووف����ًق����ا  اأخ�������رى. 
يكون  ذكرها،  يتم  ما  غالًبا  التي 
عرب  مليون   5 فا�صل   3 عددهم 
فوائد  ك��ان��ت  اإذا  ول��ك��ن  الحت����اد. 
ال��ع�����ص��وي��ة م��ل��م��و���ص��ة م���ن حيث 
ح��ري��ة احل���رك���ة، ف����اإن ال��ب��الد مل 
ال�صيا�صية  ال����ت����ط����ورات  ت�����ص��ه��د 
والجتماعية  والق���ت�������ص���ادي���ة 

املتوقعة.
ل يزال العمل يف اخلارج لإطعام 
عائلة يف رومانيا منوذًجا منت�صرا 
ع���ل���ى ن����ط����اق وا������ص�����ع، وي���ت���زاي���د 
الذين  الأط��ف��ال  ع��دد  با�صتمرار 
كليهما  اأو  والديهما  اأح��د  يعمل 
الرومانيون  ويبحث  اخل���ارج،  يف 
يف اأم��اك��ن اأخ��رى عما ل ميكنهم 
اأنظمة  ب��ل��ده��م:  يف  عليه  ال��ع��ث��ور 
تعليمية و�صحية جيدة، وظروف 

معي�صية لئقة.
لال�صتفادة  البالد  يغادر  بع�صهم 
من ظروف عمل اأف�صل، وهذا هو 
اإح�صاءات  فح�صب  الأطباء.  حال 
26 باملائة  البنك ال��دويل، يعمل 
م����ن الأط�����ب�����اء ال���روم���ان���ي���ني يف 

طبيب  اأي   ،2013 ع��ام  اخل���ارج 
م���ن ب���ني اأرب���ع���ة اأط����ب����اء. وغ����ادر 
املناخ  ب�����ص��ب��ب  ال����ب����الد  اآخ���������رون 
خانقا.  اأ���ص��ب��ح  ال���ذي  ال�صيا�صي، 
وتلك هي احلال بالن�صبة لل�صباب 
الذين يدر�صون يف اخلارج. ويبدو 
وع���دم  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  ال�����ص��ي��اق  اأن 
العرتاف بالديبلومات، من بني 
عودتهم  اأم��ام  الرئي�صية  العقبات 

اإىل البالد.
يحكمها  ال����ت����ي  روم�����ان�����ي�����ا،  اإن 
ال�صرتاكي  احل�����زب  ب���ال���ت���ن���اوب 
الدميقراطي )الذي ورث هياكل 
ال�صابق(،  ال�������ص���ي���وع���ي  احل������زب 
اليمينية  الأح���زاب  م��ن  و�صل�صلة 
ائتالف، جتد نف�صها يف و�صع  يف 

ال�صادرة  ال�صلبية  الآراء  و���ص��د 
من موؤ�ص�صات مثل جلنة فيني�صيا 
وغرها  اأوروب�����ا  ملجل�ص  ال��ت��اب��ع��ة 

من املنظمات.

ل م�ستقبل بدون اأوروبا
ال���ت���داب���ر قوية  م��ع��ار���ص��ة ه����ذه 
اأ�صابيع،  ع��دة  ومنذ  روم��ان��ي��ا.  يف 
ي�صن الق�صاة ا�صرابا، واجلامعات 
اإيا�صي  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ك��ل��ي��ات 
وب���وخ���ار����ص���ت، ت���دي���ن اإج�������راءات 
الق�صاء  جم������ال  يف  احل���ك���وم���ة 

والعدالة.
النا�ص  ي�����زال  ل  ال��ع��ا���ص��م��ة،  يف   
احلكومة،  مقر  اأم��ام  يتظاهرون 
م�صممة.  الخ�����رة  ه���ذه  ول��ك��ن 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة حل��ك��وم��ة ت�����ص��ع��ى منذ 
جميئها اإىل ال�صلطة عام 2017 
ال��ع��دال��ة من  ق��وان��ني  تغير  اإىل 
اأجل الغاء جترمي بع�ص الف�صاد، 
وت����ط����ه����ر ال�������ص���ج���ل اجل���ن���ائ���ي 
لزعيمها ليفيو دراغنيا، اأ�صبحت 
م�صدر  الأوروب������ي������ة  امل��ف��و���ص��ي��ة 

ازعاج.
ال�������ص���رع���ي���ة  اىل  وم���������ص����ت����ن����دة 
الدميقراطية، ت�صتنكر ال�صلطات 
ت����دخ����ل الحت��������اد الأوروب������������ي يف 
جم��الت هي يف ال�صل يف �صلب 
وت�صعى  ال���وط���ن���ي���ة.  ال�������ص���ي���ادة 
ق���وان���ني  ت���ب���ن���ي  اإىل  احل����ك����وم����ة 
تعرقل مكافحة الف�صاد، وتخ�صع 
ال�صيا�صية،  ل��ل�����ص��ل��ط��ة  ال��ق�����ص��اة 

متناق�ص. ت�صهد البالد �صكاًل من 
لكن  الق��ت�����ص��ادي،  النمو  اأ���ص��ك��ال 
�صوًء،  ي���زداد  الجتماعي  الو�صع 
والتعليم يهتز بانتظام من خالل 
اإ�صالحات مرجتلة ولي�صت حمل 
وا�صع،  واجماع على نطاق  توافق 

والنظام الطبي يتدهور.
النمو  م��وؤ���ص��رات  ت��ت��ط��ور  وبينما 
القت�صادي، ويبلغ �صقف البطالة 
3 فا�صل 9 باملائة من النا�صطني، 
للتهديد  ال�����ص��ك��ان  ث��ل��ث  ت��ع��ّر���ص 
الجتماعي  ال�صتبعاد  اأو  بالفقر 

عام 2017.
 ورغ���م اأن ال��ب��الد ا���ص��ت��ف��ادت من 
بجميع  الأوروب�������ي�������ة  الأم�����������وال 
ل  روم����ان����ي����ا  اأن  اإل  اأن�����واع�����ه�����ا، 

ت���زال، م��ن ب��ني ال���دول الأع�صاء، 
الوحيدة التي ل توجد بها طريق 
يف  وينت�صر  الفقر  ي�صود  �صريعة. 
كل مكان، وحتى يف املدن الكربى، 
حُتيط باملراكز الفائقة احلداثة، 
بوؤر �صكانية بائ�صة، وهذا جت�صيد 
امل�صكالت  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  ق������امت 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي مل ي��ت��م حلها 

منذ عقود.
ونتيجة لذلك، يغادر الرومانيون 
البالد بكثافة، ومل يرتدد ال�صتات 
م���ن ال��ت��ظ��اه��ر يف ب��وخ��ار���ص��ت يف 
الف�صاد  �صد   2018 اأغ�صط�ص 
ال�صرتاكيني  حكومة  و�صيا�صات 
توجد  ول  ال����دمي����ق����راط����ي����ني. 
اأو مدن  ب��وخ��ار���ص��ت  م��ظ��اه��رة يف 

ع��ل��م كبر  ع��ر���ص  دون  اأخ������رى، 
لالحتاد الأوروب��ي، رمز التم�صك 

بالحتاد.

ممار�سة يومية للحكومة
موؤيدون  ال��غ��ال��ب،  يف  امل��واط��ن��ون 
يتعّر�صون  ل��ك��ن��ه��م  لأوروب������������ا، 
�صيا�صي  خل��ط��اب  م��ت��زاي��د  ب�صكل 
التعريف  ي���ت���ج���اوز  واإع�����الم�����ي 
اوروب����ا.  يف  للم�صككني  الب�صيط 
ال�صرتاكية  احلكومة  تبنت  فقد 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة احل����اك����م����ة يف 
ب����وخ����ار�����ص����ت، خ����ط����اًب����ا ق���وم���ًي���ا 
الحتاد  انتقاد  واأ�صبح  متزايًدا، 
ممار�صة  وامل��ف��و���ص��ي��ة،  الأوروب�����ي 

يومية يف اأروقة ال�صلطة.

تظل ثقة الرومانيني يف الحتاد 
اأعلى من ثقتهم يف موؤ�ص�صاتهم الوطنية

ل تزال رومانيا من بني الدول الأع�ساء 
الوحيدة التي ل توجد بها طريق �سريعة

تبنت احلكومة ال�سرتاكية الدميقراطية 
احلاكمة يف بوخار�ست خطاًبا قومًيا 

انتقاد الحتاد الأوروبي ريا�سة حكومية:

رومانيا: ال�صعب يوؤيد اأوروبا والنخب تعار�ض...!
•• الفجر - رامونا كومان 

 ترجمة خرية ال�شيباين

وفًقا لـ “الورو بارومرت” لعام 2018، فاإن 50 باملائة 
اإيجابية  �سورة  ميلكون  والرومانيني  الرومانيات  من 
حمايدة،  �سورة  باملائة  و33  الأوروبي،  الحتاد  عن 

و15 باملائة �سورة �سلبية للغاية. املواطنون موالون 
لأوروبا، بينما تروج النخب ال�سيا�سية خلطاب قومي 

يت�ساعد، ومناه�ص لالحتاد الأوروبي.
تاأييد دائم لأوروبا

البلد الذي كانت فيه  مّر زمن كانت فيه رومانيا هي 
مل�سروع  حما�سة  الأكــرث  بني  من  واملواطنون  النخب 

التكامل الأوروبي. وكان الدعم لأوروبا مرتفعا اىل 
درجة اأنه كان يتم ال�ستنجاد يف الغالب بال�سخرية 
لتف�سريه يف الدول الأع�ساء القدمية، والتي تواجه 

اأ�سكاًل من املقاومة لأوروبا اأكرث تنوًعا. 
م�سروع  لتطور  الغرب،  يف  ال�ستياء  ي�سود  فبينما 
فــــان  ال�سعوب”،  بــــدون  “لل�ســـــــعوب،  �سيا�سي 

كانت م�سدر  ال�سرقية،  بالن�ســــبة لأوروبا  الع�سوية 
واجتماعــي  و�سـيا�سي  اقت�ســـادي،  مل�ســـــتقبل  اأمل 

اأف�سل.
منذ عام 2007، عندما ان�سمت بالدهم اإىل الحتاد 
الأوروبي، ظل الرومانيون موؤيدين لأوروبا كما كانوا 

دائًما،

ال�صارع �صد الف�صاد

عالقات متوترة بني املفو�صية وبوخاري�صت غليان �صيا�صي واجتماعي يف رومانيا

حياة �صيا�صية م�صحونة

مل ينظر الرومانيون اأبًدا اإىل الحتاد الأوروبي باعتباره تهديًدا لنموذجهم القت�سادي والجتماعي

بروك�صل هي كب�ض فداء جلميع امل�صاكل التي مل 
ت�صتطع احلكومات حلها قبل الن�صمام اأو بعده

اإذا كانت فوائد الع�صوية ملمو�صة من حيث حرية 
احلركة، فاإن البالد مل ت�صهد التطورات املتوقعة

العلم الوروبي حا�صر يف كل املظاهرات

ان�صار اوروبا يف �صوارع بوخاري�صت
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عربي ودويل
الإجراءات التي تتخذها ل�صتعادة �صيادتها عليها، ودعوة اإيران اإىل ال�صتجابة 
ملبادرة الإمارات لإيجاد حل �صلمي لق�صية اجلزر الثالث من خالل املفاو�صات 
وذلك يف تاأكيد وا�صح على  املبا�صرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية”، 
الدعم العربي الثابت لالإمارات يف هذه الق�صية، والتاأييد لإدارتها احلكيمة 

لها يف مواجهة مناورات اإيران لتمييع هذه الق�صية.
امل�صرتك لأهمية احلفاظ على  الإدراك  الرابعة، هي  الر�صالة  اأن  اإىل  ولفتت 
اأزم����ات ونزاعات،  ت��واج��ه  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي  ال���دول  الوطنية، خا�صة يف  ال��دول��ة 
�صوريا وليبيا،  ت�صويات يف  اإىل  التو�صل  العمل على  البيان �صرورة  اأكد  حيث 
اأرا�صي العراق، وا�صتقرار لبنان وتنمية ال�صومال. ويف  واحلفاظ على وحدة 
الوقت ذاته اأ�صار البيان اإىل اأهمية العمل على تعزيز العمل العربي امل�صرتك 
املبني على منهجية وا�صحة واأ�ص�ص متينة تت�صدى لالأخطار املحدقة بالأمة 
يحمل  واع��داً  م�صرقاً  م�صتقباًل  وتوؤمن  وال�صتقرار،  الأم��ن  وت�صون  العربية 
الأمل والرخاء لالأجيال القادمة وت�صهم يف اإعادة الأمل لل�صعوب العربية التي 
عانت ويالت واأحداث وحتولت كان لها الأثر البالغ يف اإنهاك ج�صد هذه الأمة 

خالل ال�صنوات املا�صية.

التدخل الأجنبي، وذلك وفقاً لإعالن جنيف 1، وقرار جمل�ص الأمن 2254، 
وذلك يف معار�صة �صريحة لعرتاف اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
الأ�صبوع املا�صي ب�صيادة اإ�صرائيل على مرتفعات اجلولن ال�صورية. وقالت اإن 
الدول العربية جمتمعة تدرك اأن اخلطوة الأمريكية التي تتجاوز مرجعيات 
املنطقة  اإىل  ج��دي��دة  ت��وت��رات  ت�صيف  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف  ال�����ص��الم  عملية 
والعامل، وحتول دون حتقيق اأي تقدم يف م�صار ال�صالم، وخا�صة اأنها تتزامن 
مع موا�صلة اإ�صرائيل �صيا�صاتها العدوانية جتاه ال�صعب الفل�صطيني الأعزل، 
ولهذا اأكد البيان بطالن كافة الإجراءات الإ�صرائيلية الرامية لتغير معامل 
العامل  دول  وطالب  احلقيقية،  العربية  هويتها  وم�صادرة  ال�صرقية  القد�ص 
بعدم نقل �صفاراتها اإىل القد�ص اأو العرتاف بها عا�صمة لإ�صرائيل. واأ�صافت 
املتحدة على  العربية  الإم��ارات  دول��ة  “�صيادة  تاأكيد  الثالثة، هي  الر�صالة  اإن 
جزرها الثالث - طنب الكربى وطنب ال�صغرى، واأبو مو�صى - وتاأييد جميع 

كافة  من  لها  التابعة  امل�صلحة  وعنا�صرها  ميلي�صياتها  ب�صحب  اإي��ران  البيان 
الدول العربية.

واأو�صحت اأن القمة العربية يف تون�ص بعثت ر�صالة وا�صحة اإىل اإيران باأن عليها 
اأن تكف عن تدخالتها يف ال�صوؤون العربية، واأن تتوقف عن توظيف الأزمات 
مبادئ  مع  يتعار�ص  ه��ذا  لأن  فقط  لي�ص  املنطقة،  دول  بع�ص  ت�صهدها  التي 
مع  يتوافق  ل  لأن��ه  اأي�صاً  واإمن��ا  للدول،  الوطنية  وال�صيادة  ال��دويل  القانون 
مبادئ ح�صن اجلوار والتعاي�ص ال�صلمي بني الدول، والتي تقوم على الحرتام 
املتبادل والتعاون الإيجابي مبا يكفل اإر�صاء دعائم الأمن وال�صالم وال�صتقرار 

يف املنطقة.
من  اإج����راءات  لأي  ال��ق��اط��ع  ال��رف�����ص  ه��ي  الثانية،  الر�صالة  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 
اإىل  التو�صل  اأهمية  وتاأكيد  اجل��ولن،  على  ال�صورية  بال�صيادة  امل�صا�ص  �صاأنها 
ومنع  و�صيادتها  ووحدتها  �صوريا  اأم��ن  ي�صمن  ال�صورية  لالأزمة  �صيا�صي  حل 

•• اأبوظبي -وام:

العربية  القمة  ع��ن  ال�صادر  اخلتامي  البيان  اإن  ال�صاعة  اأخ��ب��ار  ن�صرة  قالت 
الثالثني التي انعقدت يف تون�ص، اأول من اأم�ص الأول الأحد، ت�صمن العديد 
ملواجهة  امل�����ص��رتك  الإدراك  تنامي  اإىل  ت�صر  ال��ت��ي  احلا�صمة  ال��ر���ص��ائ��ل  م��ن 
التحديات واملخاطر التي تنال من اأمن وا�صتقرار الدول العربية على ال�صعد 
العربية،  ال��دول  �صوؤون  الإيرانية يف  للتدخالت  املطلق  الرف�ص  اأولها،  كافة: 

والتي تقف وراء حالة الفو�صى وعدم ال�صتقرار يف العديد من دول املنطقة.
والبحوث  ل��ل��درا���ص��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ع��ن  ال��ت��ي ت�صدر   - الن�صرة  واأ���ص��اف��ت 
ال�صرتاتيجية يف افتتاحيتها اأم�ص حتت عنوان “ قمة تون�ص.. ر�صائل عربية 
حا�صمة “ - ولهذا جاءت لغة البيان قوية يف اإدانة �صيا�صات طهران العدوانية 
الرامية اإىل زعزعة الأمن وما تقوم به من تاأجيج مذهبي وطائفي يف الدول 
من  ع��دد  يف  الإرهابية  للميلي�صيات  وت�صليحها  دعمها  ذل��ك  يف  مبا  العربية، 
العالقات  انتهاك ملبادئ ح�صن اجلوار ولقواعد  ملا متثله من  العربية  الدول 
طالب  كما  املتحدة،  الأمم  منظمة  ومليثاق  ال��دويل  القانون  وملبادئ  الدولية 

اأخبار ال�صاعة: قمة تون�ض.. ر�صائل عربية حا�صمة

لع�صرات اجلنود من خالل قذفهم 
مزيفة  ل�����ص��خ�����ص��ي��ات  ب�����ص��ف��ح��ات 
الديانة  ي��ع��ت��ن��ق��ن  ���ص��اب��ات  ل��ن�����ص��اء 
القرا�صنة  وي���ق���رتح  ال���ي���ه���ودي���ة. 
تطبيق  بتنزيل  اجل��ن��ود  ي��ق��وم  اأن 
ي�صمح لهم بالتحدث مع الأطراف 

املعنية.
ميكنهم  احل��������ني،  ذل������ك  وم����ن����ذ   
وبيانات  م��ل��ف��ات��ه��م  اىل  ال���دخ���ول 
ج��ي ب��ي ا����ص. ح��ادث��ة مل ت��ك��ن لها 
ُي�صمح  ي��زال  ول  اجرائية،  عواقب 
اأجهزة  با�صتخدام  لالإ�صرائيليني 
ه���وات���ف���ه���م امل���ح���م���ول���ة يف امل���واق���ع 

الع�صكرية.
امل��ف��رو���ص يف  �صيمنع احل��ظ��ر  ه��ل 
بيلينغ  موقع  الن��زلق��ات؟  رو�صيا 
“مبجرد  ذل�������ك.  يف  ي�������ص���ك  ك�����ات 
ال��وط��ن، يريد اجلنود  اإىل  ال��ع��ودة 
اأ�صدقائهم،  غ��رة  اث���ارة  ال�صباب 
التي  مغامراتهم  يعر�صون  لذلك 
يف  اأو  قاعدتهم  يف  ���ص��واء  عا�صوها 
الكبرة  مو�صكو  لأذرع  اخل�����ارج.. 
اأر���ص��ل��ت اإىل ك���اراك���ا����ص، من  ال��ت��ي 

اأنذر فقد اعذر.
عن لوبوان

•• الفجر – خرية ال�شيباين
م���ن  ال������ع�������������ص������رات  حت�������ذي�������ر  مت 
املوجودين  ال���رو����ص  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
القانون  ب���ان  ف��ن��زوي��ال،  ح��ال��ًي��ا يف 
يحظر الآن على اجلنود ا�صتخدام 
م�صارح  يف  امل���ح���م���ول���ة  ال���ه���وات���ف 
العمليات. والويل للذين ي�صاركون 
ي�صجلون  او  النقا�ص،  منتديات  يف 
فيديوهات، اذ �صيتعّر�صون لغ�صب 

روؤ�صائهم.
لقد �صّوت النواب الرو�ص على هذا 
املواقف  م��ن  �صل�صلة  بعد  الج���راء 
ولعل  لل�صلطة،  املحرجة  واملطّبات 
اأك���رثه���ا دوّي�����ا م���ا ارت���ب���ط بحادث 
بوينغ  املاليزية  اجلوية  اخلطوط 
777، التي اأ�صقطت يف 17 يوليو 
الأوكرانية  ال�����ص��م��اء  يف   2014

وعلى متنها 298 راكبا. 
وي�صر حتقيق دويل اإىل م�صوؤولية 
رو���ص��ي��ا ب��ع��د ع��م��ل ط��وي��ل لتعقب 
ال�صاروخ بوك، وهو ال�صالح املتهم. 
 53 وياأتي هذا الخر من اللواء 
ال��رو���ص��ي ومقره  ل��ل��دف��اع اجل����وي 
يف ك���ور����ص���ك، ح��ي��ث ع���رب احل����دود 

ر�صائل  اأ�صارت  ذلك،  بعد   .2015
جديدة اىل اأول القتلى يف �صفوف 
كانت  انها  رغ��م  الرو�صية،  ال��ق��وات 
قبل  من  �صرّية  م�صّنفة  معلومات 

ال�صلطات.
ان اجلي�ص الرو�صي، لي�ص الوحيد 
الويب.  �صفافية  من  يعاين  ال��ذي 
يف بع�ص الأحيان، ك�صف ع�صكريون 
النيجر  يف  واأم��ري��ك��ان،  فرن�صيون 
رغما  اأفغان�صتان، عن مواقعهم  اأو 

ب��ا���ص��ت��خ��دام تطبيق  ع��ن��ه��م وذل����ك 
الأداء  لقيا�ص  املخ�ص�ص  �صرتافا، 
تن�صيطه  فبمجرد  الرك�ص.  اأثناء 
ميكن  ال�صباحي،  ال��ت��دري��ب  اأث��ن��اء 
على  التدريبية  ال���دورة  تظهر  اأن 

خريطة املوقع.
اجلي�ص  ع�����ان�����ى   ،2017 ع�������ام 
نوع  م��ن  اخ���رتاق  م��ن  الإ�صرائيلي 
اآخ�����ر. ك���ان���ت ح��م��ا���ص ق�����ادرة على 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  التج�ص�ص 

بالقوى  وال���ت���ح���ق  الأوك�����ران�����ي�����ة، 
لرو�صيا.  امل���وال���ي���ة  الن��ف�����ص��ال��ي��ة 
الأدل�����������ة؟ ج�������اءت م����ن ال���ه���وات���ف 
املكلفني  ل��ل��ع�����ص��ك��ري��ني  امل��ح��م��ول��ة 

بنقل بطارية ال�صواريخ اأنف�صهم.

�سور تورط
�صاعدت  الأح����ي����ان،  م���ن  ك��ث��ر  يف 
من�صورة  ف��ي��دي��و  واأ����ص���رط���ة  ���ص��ور 
على ال�صبكة الجتماعية الرو�صية 

واودنوكال�صنيكي  ف��ك��ون��ت��اك��ت��ي، 
�صاعدت  الدرا�صة”(،  )“زمالء 

على اإعادة ر�صم تلك الرحلة. 
يقول  »لقد كانت مفيدة للغاية”، 
موقع التحقيق الربيطاين بيلينغ 
�صّور  فقد  الك�صف.  م�صدر  ك���ات، 
البع�ص  بع�صهم  ال��رو���ص  اجل��ن��ود 
اأم������ام ع���الم���ات امل������دن، وك�����ان من 
م�صاهد  على  العثور  ا  اأي�صً املمكن 
م���اأخ���وذة م���ن زواي�����ا خم��ت��ل��ف��ة من 

اأع�����ص��اء اللواء.  ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن 
للمحققني.  م��ن��ج��م  ب��اخ��ت�����ص��ار، 
وهذا يقو�ص الرواية التي ل تزال 
اليوم،  اىل  م��و���ص��ك��و  ع��ن��ه��ا  ت��داف��ع 
والتي تقول بعدم متركز اأي ممثل 
للقوات النظامية الرو�صية يف �صرق 

اأوكرانيا.
مع  ال�������ص���راع  ذروة  يف  واأخ���������را، 
دبالت�صيفي  م��ع��رك��ة  ويف  ك��ي��ي��ف، 
ال�صور  ن�صر  �صمح   ،2015 ع���ام 

اللواء  رجال  جميع  على  بالّتعّرف 
ال��رو���ص��ي الذين  امل����درع  ال�����ص��اد���ص 
اإىل جنب  ا�صرتاحة جنبا  كانوا يف 

مع النا�صطني النف�صاليني.
التكنولوجيا  خ��ان��ت  ���ص��وري��ا،  يف   
اخلطاب الر�صمي ملو�صكو. وك�صفت 
وجود  ع��ن  اجل��ن��ود  “من�صورات” 
ع�����ص��ك��ري ق��ب��ل ع����دة اأ���ص��اب��ي��ع من 
ال��ن�����ص��ر ال��ر���ص��م��ي ل���ل���ق���وات ال���ذي 
قرره فالدمير بوتني يف �صبتمرب 

كثريا ما ك�سفت �سوره امل�ستور:

القانون، يحرم اجلنود الرو�ض من املحمول...!
اجلي�ص الرو�سي لي�ص الوحيد الذي يعاين من �سفافية الويب

اجلنود الرو�ص ممنوعون من ا�صتخدام الرقمياجلي�ص الرو�صي.. التحفظ مطلوب

ك�صفت ال�صور ح�صور رجال اللواء ال�صاد�ض املدرع 
الرو�صي اإىل جانب النف�صاليني يف اوكرانيا

�صاعدت �صور واأ�صرطة فيديو من�صورة يف اإعادة 
ر�صم حادث طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية 

•• الفجر - تون�س - خا�س
املرتبة  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة  اح��ت��ل��ت 
الت�صويت  ن������واي������ا  يف  الأوىل 
ل����الن����ت����خ����اب����ات ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة يف 
موؤ�ص�صة  اأج��رت��ه  ل��ل��راأي  ا�صتطالع 

بن�صبة 5 فا�صل 7 باملائة فمن�صف 
املرزوقي ب� 2 فا�صل 7 باملائة.  

 وجاء را�صد الغنو�صي و�صامية عّبو 
�صفر  بن�صبة  اخلام�صة  املرتبة  يف 
قائد  الباجي  ث��ّم  باملائة   8 فا�صل 
ال�صب�صي ب� �صفر فا�صل 5 باملائة. 

نيويورك تاميز تنتقد 
ارتفاع �صحايا غارات الدرونز

•• وا�شنطن-وكاالت:

انتقدت �صحيفة “نيويورك تاميز” بيانات البنتاغون عن اأن الغارات اجلوية 
الرئي�ص  اأم��ر  منذ  مدنيني  اأي  مبقتل  تت�صبب  مل  ال�صومال  على  الأمريكية 
دونالد ترامب بت�صعيد الهجمات على مت�صددي حركة ال�صباب املتطرفة قبل 
حول  حتقيقات  اأج��رت  التي  الدولية  العفو  منظمة  اأح�صت  وق��ت  يف  عامني، 
 2017 ال�صومال منذ  100 غ��ارة على  اأك��رث م��ن  اأ���ص��ل  خم�ص غ���ارات م��ن 
بطائرات مقاتلة وبطائرات من دون طيار، مقتل 14 مدنياً على الأقل. ويقول 
البنتاغون اإن الغارات اجلوية التي �صنها التحالف الدويل بقيادة وا�صنطن �صد 
تنظيم داع�ص، قتلت 1257 مدنياً يف العراق و�صوريا حتى نهاية يناير )كانون 
الثاين( املا�صي. لكن منظمة “اإيروايز” تقدر اأن عدد القتلى املدنيني يف غارات 
التحالف ي�صل اإىل 7500 يف هذين البلدين.  وتقول ال�صحيفة الأمريكية 
ب�صكل جيد  الأمريكي ل يفهم  العام  ال��راأي  اأن  التباينات تظهر كيف  اإن هذه 
من  ط��ائ��رات  كبر  حد  اإىل  خا�صتها  التي  اجلوية  للحرب  الب�صرية  التكلفة 
دون طيار يتم التحكم بها عن بعد. وكان هذا النوع من الطائرات هو ال�صالح 
اأكرث من عقد من الزمن. يقتلون  الرئي�صي يف مكافحة الإره��اب على مدى 
الذين  املدنيني  اأع��داد  لكن  الأمريكيني.  بحياة  املجازفة  دون  من  املتطرفني 
قتلوا يف هذه الهجمات يبقى �صراً.  واأ�صارت اإىل اأن ترامب جعل من ال�صعب 
التو�صل اإىل احلقيقة يف هذا املجال، بعدما �صمح لوكالة ال�صتخبارات املركزية 
ت�صنها  التي  اجلوية  ال��غ��ارات  يف  قتلوا  الذين  املدنيني  بعدد  �صراً  الحتفاظ 
الوكالة خارج مناطق احلروب الأفغانية والعراقية وال�صورية- يف اأماكن مثل 
اليمن واملنطقة احلدودية اخلارجة عن القانون يف باك�صتان و�صمال اأفريقيا. 

وكان الرئي�ص الأمريكي ال�صابق باراك اأوباما تو�صع بقوة يف ا�صتخدام الطائرات 
ال�صفافية  من  مزيد  اإىل  احلاجة  فهم  املطاف  نهاية  يف  لكنه  طيار،  دون  من 
�صدر  اأمر  بينها  املعقولة،  ال�صمانات  بع�ص  و�صع  ال�صغط،  وحتت  وامل�صاءلة، 
2016 يطالب احلكومة باإ�صدار تقارير عامة �صنوية عن  يف يوليو )متوز( 
هذا  الأم��ر  ه��ذا  األغى  ترامب  لكن  املناطق.  تلك  يف  املدنيني  القتلى  ح�صيلة 
ال�صهر. وقال جمل�ص الأمن القومي اأن ل لزوم له لأن الكونغر�ص اأ�صدر يف ما 
بعد قانوناً يفر�ص على البنتاغون الإبالغ عن اأي مدنيني يقتلون يف عملياته. 
التي  اجلوية  للحملة  ولي�ص  فقط  للبنتاغون  غطاًء  �صكل  القانون  هذا  لكن 

ت�صنها وكالة ال�صتخبارات املركزية، والتي ات�صع نطاقها يف عهد ترامب. 

اأبريل  ل�صهر  كون�صلتينغ  اإم����رود 
 2 ف���ا����ص���ل   21 ب��ن�����ص��ب��ة   2019
باملائة تليها حركة ‘’حتيا تون�ص’’ 
بن�صبة 7 فا�صل 1 باملائة ثّم نداء 

تون�ص ب� 6 فا�صل 5 باملائة.
وج��اء احل��زب احل��ر الد�صتوري يف 

فا�صل   4 بن�صبة  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
املرتبة اخلام�صة  4 باملائة يليه يف 
التيار الدميقراطي ب� 1 فا�صل 9 
باملائة ثّم اجلبهة ال�صعبية ب� �صفر 

فا�صل 5 باملائة.
 5 ف���ا����ص���ل  فاّن41  ول����الإ�����ص����ارة 

باملائة من امل�صتجوبني ل يعرفون 
النتخابات  يف  ���ص��ي�����ص��وت��ون  مل���ن 
اآراء  ����ص���رب  ح�����ص��ب  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، 
اأّن  ال�صتطالع  اأظهر  كما  اإم���رود. 
56 ب��امل��ائ��ة م���ن امل�����ص��ت��ج��وب��ني ل 
ي��ع��رف��ون ب��ع��د مل���ن ���ص��ي�����ص��وت��ون يف 

القادمة.  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
باملائة   6 14 فا�صل  اأّك��د  يف حني 
�صي�صوتون  اأّن��ه��م  التون�صيني  م��ن 
ليو�صف ال�صاهد، يليه قي�ص �صعّيد 
ثّم  ب��امل��ائ��ة   3 ف��ا���ص��ل   13 بن�صبة 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  م��و���ص��ي  ع��ب��ر 

ال�ساهد يت�سدر نوايا الت�سويت يف الرئا�سية

�صرب اآراء: النه�صة وحتيا تون�ض يت�صدران يف الت�صريعية
 احلزب الد�ستوري رابعا يف الت�سريعية وزعيمته الثالثة يف الرئا�سية

ال�صاهد يت�صدر يف الرئا�صية حتيا تون�ص يزحف يف الت�صريعية الد�صتوري احلر وعبر مو�صي يف �صعود

قرار ترامب حول اجلولن.. انعكا�صات من تايوان اإىل القرم وك�صمري •• وا�شنطن-وكاالت:

اعتمدتها  �صيا�صة  ع��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ت��راج��ع  اأ���ص��ب��وع،  قبل 
مرتفعات  على  اإ�صرائيل  ب�صيادة  معرتفاً  عاماً،  خم�صني  طيلة  املتحدة  الوليات 

اجلولن ال�صرتاتيجية التي ا�صتولت عليها من �صوريا يف حرب 1967. 
اإىل  ويلفت هوارد ل فران�صي، حمرر لدى موقع “كري�صتيان �صاين�ص مونيتور”، 
اأن بع�ص اأ�صد موؤيدي اإ�صرائيل هللوا للخطوة، مذكرين بوجود اإيران يف �صوريا، 
واملخاطر الأمنية الناجمة عنه.  ولكن منتقدي القرار يقولون اإن ترامب �صيقلل 
من احتمال ح�صد العرب على طاولة مفاو�صات من اأجل خطة لل�صالم يف ال�صرق 

الأو�صط طال انتظارها، ومن املتوقع اأن يك�صفها، يف الأ�صابيع املقبلة. 
دولية،  ل�صرعية  تفتقر  �صيا�صية  م��ب��ادرة  اإن��ه��ا جم��رد  اآخ���رون  يقول  ذل��ك،  ورغ��م 
طرحت لتعزيز فر�ص رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو، الدي يواجه 

ملرتفعات اجل��ولن، فما الذي مينع ال�صني من ال�صتيالء ذات يوم على تايوان، 
اأو باك�صتان على ك�صمر املتنازع عليها، والتي كانت اأخراً  اأر�صها،  التي تعتربها 
�صاحة توترات متجددة بني باك�صتان والهند؟  ويقول كاتب املقال اإن تلك جمرد 
وا�صحة حول  فكرة  على  اأج��ل احل�صول  اأن��ه من  ي��رى  بع�صهم  لكن  افرتا�صات، 
التقليدي ما بعد  اأمريكا  ق��رار ترامب حول اجل��ولن، مع موقف  مدى تناف�ص 
احلرب العاملية الثانية، ل بد من العودة اإىل قرار الرئي�ص جورج دبليو بو�ص من 

احلرب �صد قوات �صدام ح�صني، بعد غزوها واحتاللها للكويت يف 1990.
وحظيت حرب اخلليج التي قادتها الوليات املتحدة بدعم عدد من قرارات الأمم 
ال�صتيالء  رف�ص  فكرة  جميعها  اأي��دت  بلداً،   35 عن  يزيد  ما  وحتالف  املتحدة، 
بالقوة على اأرا�صي الغر.  ويقول برنز، وكان ديبلوما�صياً خالل حرب اخلليج، 
اإن اإدارة بو�ص كانت تدرك النتائج املحتملة لل�صماح للعراق ب�صم الكويت، ومعها 

اأوروبا، وحيث انهار الحتاد ال�صوفييتي يف حينه. 

بالعمل نف�صه«.  واأ�صاف: “قد تبدو مرتفعات اجلولن مبثابة اأمر �صغر، ولكننا 
قد نعتربها لحقاً مبثابة ق�صة تاريخية ق�صمت ظهر البعر«.  وما يقلق البع�ص 
اأن تتخذ تلك اخلطوة منوذجاً. ويقول ويليام برنز، نائب �صابق لوزير اخلارجية 
بع�صهم  ي�صخر  الأح��ي��ان،  بع�ص  “يف  رو�صيا:  ل��دى  الأ�صبق  وال�صفر  الأمريكي، 
يق�صي  مماثلة  اإقليمية  ق�صايا  ب�صاأن  هاماً  مبداأً  لكن   000 ال��دويل  القانون  من 
هذا  مثل  ق��راراً  بوتني  فالدمير  و�صي�صتخدم  مفاو�صات.  عرب  �صلمياً  حتل  ب��اأن 
ليقول للعامل: ما اخلطاأ يف �صم اإقليم القرم، بعد العرتاف ب�صم اإ�صرائيل من 
جانب واحد ملرتفعات اجلولن؟«. ويقول عدد من اخلرباء، اإذا ُقبل �صم اإ�صرائيل 

اخلطوة  فاجاأت  الكاتب،  ح�صب  ولكن،  ني�صان(.   اإب��ري��ل)   9 يف  قا�صية  انتخابات 
العالقات  يف  وخ����رباء  خم�����ص��رم��ني،  وديبلوما�صيني  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  ح��ل��ف��اء 
الوليات  تقوده  دولياً  نظاماً  اأك��رث  �صُي�صعف  ترامب  ق��رار  اأن  يعتقدون  الدولية 

املتحدة، وكان اأ�صا�ص ا�صتقرار العامل منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية. 
ال�صوؤون  م��رك��ز  ل��دى  م�صاعد  اأ���ص��ت��اذ  غ��ول��دب��رغ،  اإدوارد  ي��ق��ول  ال�صياق،  ه��ذا  يف 
ن�صتخدم  لن  اإننا  ليربالية  اأق��وى  قالت  “اإذا  نيويورك:  جلامعة  التابع  الدولية 
القانون الذي  واأننا �صنتجاهل حكم  املعنوية ملنع بع�ص الأم��ور،  اليوم قوتنا  بعد 
قدناه ودافعنا عنه منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، فنحن جنيز لآخرين القيام 
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الفجر الريا�ضي

ف���از ف��ري��ق م��دي��ن��ة دب���ي ال��ري��ا���ص��ي��ة ببطولة 
للمجتمعات  القدم”  لكرة  الت�صامح  “كاأ�ص 
جمموعة  بعد  وذلك  احلر،  للتملك  العقارية 
ع�صرة  خا�صها  التي  احلما�صية  املباريات  من 
وال�صركات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ف����رق 
اأقيمت  ال���ذه���ب���ي،  ب��ال��ك��اأ���ص  ل��ل��ف��وز  اخل��ا���ص��ة 
دبي  مبدينة  القدم  ك��رة  اأكادميية  اأر���ص  على 

الريا�صية.
وجاء فريق “داماك العقارية” باملركز الثاين 
لينال الكاأ�ص الف�صي، يف حني حاز فريق دائرة 
الأرا���ص��ي والأم���الك يف دب��ي يف املركز الثالث 
بعد تغلبه على �صركة ديار للتطوير العقاري 

بفارق �صربات اجلزاء. 
خالد  قال  املو�صوع،  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
الريا�صية:  دب���ي  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال���زرع���وين 
با�صت�صافة  الريا�صية  دبي  مدينة  “ت�صّرفت 
�صهدت  ح��ي��ث  الت�صامح”،  “كاأ�ص  ب��ط��ول��ة 

الفعالية الأوىل م�صاركة واإقباًل كبرين من 
اإىل  بالإ�صافة  اخلا�صة  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

الهيئات احلكومية«. 
وتوجه الزرعوين بالتهنئة لكافة الفرق التي 
برت�صيخ  و�صاهمت  الفعالية  ه��ذه  يف  �صاركت 
قيم الت�صامح يف جمتمعاتها املزدهرة، م�صراً 
اإىل اأن البطولة تاأتي يف اإطار جهودنا الرامية 
اإىل ن�صر قيم الت�صامح �صمن املجتمعات، كما 
اأخرى م�صابهة  ا�صت�صافة فعاليات  اإىل  ن�صعى 

وخم�ص�صة للمجتمع يف امل�صتقبل«.
بن  م���روان  املهند�ص  ���ص��ع��ادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  غليطة، 
لبطولة  تنظيمنا  “كان  “ريرا”:  ال��ع��ق��اري 
مع  بال�صراكة  القدم  لكرة  الت�صامح  “كاأ�ص 
العقارية  للمجتمعات  الريا�صية  دب��ي  مدينة 
للتملك احلر” مهمة جًدا، فمن جهة اأظهرنا 
حر�صنا على ت�صجيع ممار�صة الريا�صة وتوفر 

بالأن�صطة  حافل  ي��وم  خ��الل  حما�صية  اأج���واء 
دبي  م��دي��ن��ة  ا�صت�صافتها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفئات  خمتلف  ا�صتقطاب  بهدف  الريا�صية 
م���ن ال��الع��ب��ني وامل��ت��اب��ع��ني، مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
لأهمية  واإدراكها  الر�صيدة،  القيادة  توجيهات 
���ص��ح��ي و�صعيد.  خ��ل��ق جم��ت��م��ع  ال��ري��ا���ص��ة يف 
اأخ��رى، كان ارتباط هذه البطولة  ومن جهة 
التحديد  وج����ه  وع���ل���ى  ال���ع���ق���اري،  ب��ال��ق��ط��اع 
ال��ت��م��ل��ك احل����ر، ع��ام��اًل للرتويج  جم��م��ت��ع��ات 
تتيح  مثالية،  ا�صتثمارية  كوجهة  دب��ي  ملكانة 
بالتملك  للراغبني  الت�صهيالت  م��ن  الكثر 
احلر، وال�صتثمار يف هذه املجّمعات وامل�صاريع 
اأع���ل���ى م�����ص��ت��وى م���ن اخلدمات  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
م�صاركة  بف�صل  عاملية،  مب�صتويات  وامل��راف��ق 

نخبة املطورين العقاريني يف الإمارة«.
تقدمي  على  الريا�صية  دبي  مدينة  وحر�صت 
جتربة مميزة للجماهر، حيث نظمت العديد 

واملخ�ص�صة  للبطولة  امل�صاحبة  الأن�صطة  من 
من�صة  �صمت  وال��ت��ي  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأف����راد  جلميع 
اإىل  القدم احلرة  اأغ��اين وعرو�ص كرة  من�صق 
بالإ�صافة  الت�صامح”،  “عام  ع��رو���ص  ج��ان��ب 
اإىل تقدمي الكثر من اجلوائز القّيمة، ومنها 
القدم،  لكرة  الإ�صبانية  املدر�صة  يف  التدريب 
وتدريبات قدمتها اأكادميية جمل�ص الكريكيت 
ال���������دويل، ودرو����������ص اجل����ول����ف يف اأك���ادمي���ي���ة 
اإ�صافًة  للجولف،  الثالث”  ه��ارم��ون  “كلود 
الذي  الربيع”  “مع�صكر  يف  ا���ص��رتاك��ات  اإىل 
“كاأ�ص  و�صكل  الريا�صية.  دبي  مدينة  تنظمه 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمه  مت  ال���ذي  الت�صامح” 
دائ��رة الأرا���ص��ي والأم���الك يف دب��ي من خالل 
العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  التنظيمية  ذراعها 
الهيئات  ج��م��ع��ت  مم��ي��زة  ب��ط��ول��ة  “ريرا”، 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات اخلا�صة 

واملجتمع لالحتفاء ب�”عام الت�صامح«.

•• اأبوظبي- الفجر:

املناف�صة احلامية  اآخ��ر من  ي��وم  بعد   
عرب كثبان الربع اخلايل التي اأحبطت 
يف  املناف�صني  اأب���رز  م��ن  العديد  اآم���ال 
الفرن�صي  ال�����ص��ائ��ق  ح��اف��ظ  ال���ع���امل، 
����ص���ت���ي���ف���ان ب��ي��رته��ان�����ص��ي��ل وال��������دراج 
ال���ربي���ط���اين ���ص��ام ���ص��ون��درلن��د على 
�صدارة الرتتيب العام لرايل اأبوظبي 

ال�صحراوي املدعوم من ني�صان.
وتعترب مرحلة ني�صان البالغ م�صافتها 
الكثبان  عرب  واملتعرجة  كم   297.9
الربع  �صحراء  يف  ال�صخمة  الرملية 
اأك������رث مراحل  م����ن  اخل������ايل واح�������دة 
و�صجل  ت���ق���ل���ي���دي���اً.  ت��ط��ل��ب��اً  ال�������رايل 
اأ���ص��رع زم��ن يف ه��ذه امل��رح��ل��ة ال�صائق 
على  برزيغون�صكي  جاكوب  البولندي 
ورك�ص  كوبر  ج��ون  ميني  �صيارة  منت 
اأ���ص��رع زم��ن يف  باغي. ورغ��م ت�صجيله 
مرحلة اليوم، اإل اأن برزيغون�صكي ما 
الرتتيب  يف  ال��راب��ع  املركز  يحتل  زال 
بيرتهان�صل  و�صجل  ل��ل��رايل.  ال��ع��امل 
�صيارة  م���نت  ع��ل��ى  اأن����دري����ا  وزوج����ت����ه 
م��ي��ن��ي ج��ي��ه ���ص��ي ورك�����ص ث���اين اأ�صرع 
زمن يف املرحلة، ليحتال املركز الأول 
للرايل  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  ����ص���دارة  يف 
متقدمني بفارق 4 دقائق و23 ثاين 
تن  برنهارد  الهولندي  ال�صائق  عن 
ب��ري��ن��ك��ه ال����ذي ح���ل ث��ان��ي��ا ع��ل��ى منت 
اأوفردرايف.  هايلوك�ص  تويوتا  �صيارة 
للرتتيب  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  يف  وج�����اء 
الإماراتي خالد  ال�صائق  للرايل  العام 
ال��ق��ا���ص��م��ي ع��ل��ى م���نت ����ص���ي���ارة فريق 
دي   3008 بيجو  ري�صينغ  اب��وظ��ب��ي 
عن  امل���داف���ع  الت�صيكي  ت���اله  اآر،  ك��ي��ه 
فورد  ب�صيارة  ب��روك��وب  مارتن  اللقب 
رابتور اآر اأ�ص كاونرتي، وبلغ متو�صط 
ال�صدارة  �صائقي  بني  الزمني  الفارق 
تبقي  م��ع  فقط  دقيقة   15 اخلم�صة 
 500 بطول  للرايل  فقط  مرحلتني 
ال�صائق  ال��ط��ال��ع  ����ص���وء  ولح�����ق  ك����م. 
ال�������ص���ع���ودي ي���زي���د ال���راج���ح���ي ال���ذي 
ت��ع��ر���ص ل��ل��م��ت��اع��ب ح��ي��ث ع����اين من 
املرحلة  يف  ال��رتو���ص  علبة  يف  م�صاكل 

الف��ت��ت��اح��ي��ة، وع�����اد ب���ق���وة ل��ل��ف��وز يف 
مرحلة اليوم التايل، وتقاعد يف وقت 
مبكر اليوم يف مرحلة ني�صان. ولدى 
ال���رايل، ك��ان عليه  ع��ودت��ه اإىل خميم 
النتظار بينما قام املهند�صون بتقييم 
م�صاكل املحرك والعادم قبل اأن يقرروا 
ما اإذا كان باإمكانه اإعادة ت�صغيل �صيارة 
املرحلة  تويوتا هايلك�ص للمناف�صة يف 
الفائز  برزيغون�صكي  وق��ال  ال��راب��ع��ة. 
باملرحلة يف نهاية اليوم: “ كان هناك 
ث���الث���ة م��ن��ا يف جم��م��وع��ة واح�����دة يف 
خلف  ن�صر  وك��ن��ا  امل��رح��ل��ة.  منت�صف 
وحاولنا  الوقت  من  لفرتة  القا�صمي 
جت���اوزه. وم��ع ذل��ك، ك��ان لديه وترة 
�صرعة عالية ومل نتمكن من جتاوزه. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ق��ا���ص��م��ي: “لقد 
ك���ان���ت م��رح��ل��ة ج��م��ي��ل��ة ال����ي����وم. لقد 
وج��دن��ا وح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى زخ��م��ن��ا حتى 
كان  جت��اوزن��ا.  الآخ����رون  ي�صتطيع  ل 
التنوع  م��ن  ال��ك��ث��ر  م��ع  ي��وم��ا ممتعا 
الرمال  م��ن  وال��ك��ث��ر  الت�صاري�ص  يف 
“لقد  برينكه:  ت��ن  وق���ال  ال��ن��اع��م��ة«. 
بداأنا املرحلة ب�صرعة عالية، ثم تابعنا 
م�صكلة.  م��ن  يعاين  اأن��ه  وراأي��ن��ا  يزيد 
ول�صوء  جاكوب.  مع  واكبنا  ذل��ك  بعد 
احلظ بعد ذلك بفرتة وجيزة انفجر 
ب�صيارتنا  الأي�����ص��ر  الأم���ام���ي  الإط�����ار 
بعد  على  ول��ك��ن  با�صتبداله  وجنحنا 

تعر�صنا  املرحلة  يف  كيلومرتات   10
ل��ب��ن�����ص��ر اآخ������ر«. ويف ف��ئ��ة ال���دراج���ات 
النارية، كان يوماً جيداً اآخر بالن�صبة 
ف��وزه يف  ال��ذي حقق  �صوندرلند  اإىل 
اأيام  املرحلة الثانية يف غ�صون ثالثة 
و  دقيقتني  ب��ف��ارق  متقدما  فئته،  يف 
كيه  فريق  يف  زميله  عن  ثانية   51
تي اأم الأرجنتيني كيفن بينافيدي�ص. 
الأ�صغر،  بينافيدي�ص  �صقيق  ويحتل 
تي  كيه  دراج���ة  م��نت  على  لوت�صيانو 
جاء  ب��ي��ن��م��ا  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  الآن  اأم، 
الفائز يف مرحلة اليوم ال�صابق هوزيه 
منت  على  الثالث  امل��رك��ز  يف  كورنيهو 
دراجة هوندا. بدوره قال �صوندرلند: 
مرحلة اليوم �صعبة ومل تكن  “كانت 
هذه  يف  الط����الق  ع��ل��ى  �صهلة  لي�صت 
دراجتي  ع��ل��ى  ���ص��غ��ط��ت  ال�������ص���ح���راء. 
اإع����ادة ال��ت��زود بالوقود  ح��ت��ى حم��ط��ة 
ل��ل��ح��اق ب��اجل��م��ي��ع. ع��ل��ي��ك دائ���م���اً اأن 
ت��ك��ون اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��اً لأن���ك ل��ن حتقق 
اأي  اإجن����ازه.  اإل ل��دى  اإل��ي��ه  م��ا ت�صبو 
الو�صول  قبل  يحدث  اأن  ميكن  �صيء 
النهاية«.  وحتدث لو�صيانو  اإىل خط 
القيادة  “كانت  ق��ائ��ال:  ب��ي��ن��اف��ي��د���ص 
مل�صكلة  وتعر�صت  رائ��ع��ة.  متعة  اليوم 

�صغرة مع كتيب امل�صار. ارتبكت بع�ص 
وعموما  الأح���ي���ان.  بع�ص  يف  ال�����ص��يء 
اأم�ص  اأف�صل بكثر من  كنت يف و�صع 
للغاية«.   جيد  ب�صكل  تعمل  والدراجة 
“ا�صطررت  كورنيهو:  ه��وزي��ه  وق���ال 
لالنطالق اأوًل يف املرحلة اليوم التي 
كنت  ولكني  �صتكون �صعبة  اأنها  اأدرك 
الوترة  وج���دت  عندما  ���ص��ع��ادة  اأك���رث 
املنا�صبة يف القيادة. كان تكتيكي اليوم 
هو الدفع بقوة قدر ا�صتطاعتي« وبعد 
اأن اأنهى مرحلة اليوم يف املركز التا�صع 
اأول م��رح��ل��ت��ني، قال  م��ت��اع��ب يف  ب��ع��د 
فئة  بطل  البلو�صي  حممد  الماراتي 
الدراجات فيم: “لقد كان اليوم اأف�صل 
الذي جعل  البارد  الطق�ص  بكثر مع 
�صعيد لإنهاء  واأنا  �صهولة  اأكرث  الأمر 
املرحلة. ومع ذلك فقد تذكرت خالل 
من  ال�صيئة  الذكريات  بع�ص  املرحلة 
للغاية«.  كنت حذرا  لذا  املا�صي  العام 
فئة  ك��وري  كا�صي  الأم��ري��ك��ي  وت�صدر 
اأم  “كان  �صيارة  الباغي  وقاد  �صيارات 
مافريك اك�ص 3” بفارق دقيقة و10 
فاريال  راينالدو  الربازيلي  عن  ثوان 
اأم” اأخ���رى.  “كان  ���ص��ي��ارة  م��نت  على 
الكواد�ص  دراج���ات  فئة  مناف�صات  ويف 

ت�صدر الرو�صي الي�صاندر ماك�صيموف 
على منت دراجة ياماها رابتور بفارق 
امل�صلم  فهد  الكويتي  ع��ن  ثانية   56
بدراجة ياماها اأي�صاً. ويقام رايل هذا 
والع�صرين  التا�صعة  دورت���ه  يف  ال��ع��ام 
�صمو  م������ن  ك�����رمي�����ة  رع������اي������ة  حت������ت 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ ح��م��دان 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
لل�صيارات،  الإم�����ارات  ن���ادي  وينظمه 
بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  وي�صكل 
ال�صحراوية  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ك��اأ���ص 
الباغي  و�صيارات  لل�صيارات  الطويلة 
بطولة  م��ن  الأوىل  واجل��ول��ة  ’فيا‘ 
ال�صحراوية  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ك��اأ���ص 
ودراجات  النارية  للدراجات  الطويلة 
’فيم‘.  ال��رب��اع��ي  ب��ال��دف��ع  ال��ك��واد���ص 
ا�صتعرا�صية  مبرحلة  الرايل  وا�صتهل 
بري  م�صار جراند  اأر���ص  اقيمت على 
ال�صبت  م�صاء  ي��ا���ص  مر�صى  حلبة  يف 
اأبوظبي  رايل  وح��ظ��ي  م��ار���ص.   30
طران  ودع��م  مب�صاندة  ال�صحراوي 
و�صركة  اأب��وظ��ب��ي،  و�صرطة  اأب��وظ��ب��ي، 
)اأدن����وك(،  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
ومياه العني، وديوان ممثل احلاكم يف 
الوطني،  وال�صعاف  الظفرة،  منطقة 

امل�����ص��ل��ح��ة لدولة  ون��ي�����ص��ان، وال���ق���وات 
امل��ت��ح��دة، وحلبة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

مر�صى يا�ص.
ترتيب رايل اأبوظبي ال�سحراوي 

ني�سان مرحلة  بعد   2019

 ال�سيارات
بيرتهان�صيل-اندريا  ���ص��ت��ي��ف��ان   .1
ميني  )فرن�صا-اأملانيا(  بيرتهان�صيل 

جي �صي دبليو وورك�ص رايل 
11:07:29  

ب���ري���ن���ك���ه-ت���وم  ت�����ن  ب����رن����ه����ارد   .2
تويوتا  )هولندا-بلجيكا(  كول�صول 

هيلوك�ص اوفردرايف  
11:11:52  

القا�صمي-اك�صافر  خ����ال����د   .3
ب���ان�������ص���ري )الم�����ارات-ف�����رن�����������ص�����ا( 

بيجو 3008  
   

11:12:05
بريجون�صكي-تيمو  ج����اك����وب   .4
ميني  )ب��ول��ن��دي��ا-اأمل��ان��ي��ا(  جوت�صالك 

جون كوبر   
11:13:57  

ب����روك����وب-ف����ي����ك����ت����ور  م������ارت������ن   .5

فورد  ال��ت�����ص��ي��ك(  )ج��م��ه��وري��ة  �صيتكا 
رابتور   

 11:22:29
مارتون  دوم��زال-م��ي�����ص��ي��ج  اأرون   .6
)ب������ول������ن������دا( ت�����وي�����وت�����ا ه���اي���ل���وك�������ص 

اوفردرايف   
11:46:55  

فاريال-فا�صيلييف  ف���الدمي���ر   .7
)رو�صيا( بي ام دبليو اك�ص 3  

   
11:54:06  

كوري-لورانت ليختلويرت  كا�صي   .8
مافريك  اأم  ك��ان  املتحدة(  )ال��ولي��ات 

اك�ص 3   
12:19:50

فاريال-جو�صتافو  راي����ن����ال����دو   .9
اأم مافريك  جوجيلمن )برازيل( كان 

اك�ص 3   
12:21:00  

دي������ربي-دان������ي������ال  �����ص����ري����ل   .10
اأوليفرا�ص )فرن�صا-ا�صبانيا(- ميني 

جون كوبر ورك�ص باغي  
14:53:17

ترتيب الدراجات النارية
�صوندرلند )بريطانيا( كيه  �صام   .1

تي اأم 450 رايل فاكتوري 
  

11:00:24
2. لو�صيانو بينافيدي�ص )الرجنتني( 

كيه تي اأم 450  
   

11:13:12
هوندا  )ت�صيلي(  كورنيهو  هوزيه   .3

�صي ار اف 450  
  

11:13:15
)الرجنتني(  بينافيدي�ص  كيفن   .4

هوندا �صي ار اف 450 
   

11:23:35
املتحدة(  )الوليات  �صورت  اأندرو   .5

هوندا �صي اأر اف 450   
 11:45:00  

اأفريقيا(  )جنوب  اأك��رم��ان  م��ارك   .6
هو�صفارنا 450  
   

11:58:00
بلر )بريطانيا( هو�صفارنا  ريان   .7

   450
   

12:06:09
)الكويت(  جعفر  م�صاري  حممد   .8

كيه تي اأم 450  
   

12:17:05
 ) )الم�����ارات(  البلو�صي  حممد   .9

كيه تي اأم 450  
   

12:18:56

برنامج رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
املدعوم من ني�سان:

اخلا�صة  اأدن��وك  مرحلة  اأبريل    3
 – 286.10كم  وم�صافتها  الرابعة 

تبداأ ال�صاعة 6:00 �صباحا 
اأبوظبي  طران  مرحلة  اأبريل    4
وم�صافتها  اخل����ام���������ص����ة  اخل����ا�����ص����ة 
214.47كم – تبداأ ال�صاعة 6.25 

�صباحا 

مدينة دبي الريا�صية تفوز ببطولة » كاأ�ض الت�صامح « لكرة القدم

مرحلة ني�سان الختبار الأ�سعب يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي

ال�صائق البولندي جاكوب برزيغون�صكي يفوز مبرحلة ني�صان
الفرن�سي بيرتهان�سيل والربيطاين �سوندرلند يت�سدران الرتتيب العام للرايل

انطالق مناف�صات بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو 20 اأبريل اجلاري
•• اأبوظبي-الفجر

تنطلق مناف�صات الن�صخة ال� “11”من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجلوجيت�صو 20 اأبريل اجلاري وذلك حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
وفئات  والأع��م��ار  اجلن�صيات  خمتلف  من  ريا�صيني  ومب�صاركة  امل�صلحة 

الأحزمة من اأكرث من 100 دولة حول العامل.
اجلاري  اأب��ري��ل   26 حتى  مناف�صاتها  ت�صتمر  التي  البطولة  وت�صتقطب 
ع��امل��ي��اً يف  ب��اأن��ه��ا الأق����وى والأك����رث مت��ي��زاً  ب��ل��دان ا�صتهرت  ريا�صيني م��ن 
جمال اجلوجيت�صو ويف مقدمتها دولة الإمارات ورو�صيا واململكة املتحدة 

الدول  اإىل عدد من  بالإ�صافة  وال��ربازي��ل  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 
التي حققت جناحات باهرة يف هذه الريا�صة خالل زمن ق�صر من بدء 

ممار�صتها مثل كازاخ�صتان والأردن واململكة العربية ال�صعودية.
احتاد  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة حممد  وق���ال 
اجلوجيت�صو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  اإن  للجوجيت�صو  الإم��ارات 
البطولة  روح  جتمعهم  ال��ذي��ن  املتناف�صني  م��ن  نخبة  ت�صم   2019
اجلماهر  اأن  اإىل  ..م�صرا  الجن���از  حتقيق  على  والت�صميم  والعزمية 
�صتحظى بفر�صة متابعة اأقوى املناف�صات احلما�صية بني نخبة الريا�صيني 

يف العامل.
�صوزا  دي  باتي�صتا  غابرييل  ج���واو  ال��ربازي��ل��ي  ال��الع��ب  ق��ال  جانبه  م��ن 

امل�صنف الأول عامليا اإن م�صاركته يف هذه البطولة املهمة تاأتي بعد مو�صم 
بنتائج  املو�صم  لإنهاء  يتطلع  اأنه  اإىل  ..م�صرا  الإيجابية  بالنتائج  حافل 
ا�صتثنائية والفوز باللقب العاملي خالل امل�صاركة يف بطولة اأبوظبي العاملية 

ملحرتيف اجلوجيت�صو.
من جهته قال الالعب الإماراتي حممد خليفة مطر الكعبي اإن بطولة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو تعدُّ اأكرب واأهم فعاليات اجلوجيت�صو 
واأكرثها متيزاً على الأجندة العاملية للريا�صة ..م�صرا اإىل اأنه �صيبذل كل 

جهد ممكن من اأجل الفوز واإحراز اللقب.
اجلوجيت�صو  لريا�صة  العاملي  امل��وط��ن  ال��ي��وم  تعدُّ  اأب��وظ��ب��ي  اإن  واأ���ص��اف: 
متوجها بال�صكر اإىل احتاد الإمارات للجوجيت�صو على تنظيم هذا احلدث 

ال�صخم.
على  القائمني  اإىل  ف��وزي  واإه���داء  اللقب  لنيل  ج��اه��دا  “�صاأ�صعى  وت��اب��ع 
ال��ري��ا���ص��ي��ني الإم��ارات��ي��ني وتعزيز  ال��ت��زم بتمكني  ال���ذي ل��ط��امل��ا  الحت����اد 
قدراتهم التناف�صية الدولية واإتاحة املجال اأمامهم لبلوغ اآفاق واعدة من 

النجاح على ال�صاحة العاملية«.
ي�صار اإىل اأن اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو 2019 �صت�صهد اإقامة 
ومناف�صات  للجوجيت�صو  العاملي  اأبوظبي  مهرجان  ت�صمل  ع��دة  فعاليات 
العاملية  اأبوظبي  وبطولة  الهمم  اأ�صحاب  بفئة  اخلا�صة  الباراجوجيت�صو 
لفئة  للجوجيت�صو  العاملية  اأبوظبي  وبطولة  اجلوجيت�صو  يف  للنا�صئني 

الأ�صاتذة و�صل�صلة املناف�صات لفئات الأحزمة من الأزرق اإىل الأ�صود.

�سوء الطالع يالحق ال�سعودي الراجحي
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•• ال�شارقة –الفجر:

ح��ق��ق ف��ري��ق رج���ال ك���رة ال��ي��د ب��ن��ادي ال�صارقة 
اجنازه  الإم��ارات��ي��ة،  اليد  ك��رة  ممثل  الريا�صي 
الربونزية  امل��ي��دال��ي��ة  بح�صده  الأول  ال��ق��اري 
للن�صخة  ال�21 من بطولة اآ�صيا لالأندية اأبطال 
اأق��ي��م��ت مناف�صاتها  ال��ت��ي  ال��ي��د  ل��ك��رة  ال����دوري 
20 مار�ص  ال��ف��رتة م��ن  ب��دول��ة الكويت خ��الل 
و�صارك فيها  اإبريل اجل��اري،   1 املا�صي ولغاية 
وقام  اآ�صيوية.  دول��ة   11 ميثلون  فريًقا   13
الدكتور ح�صن م�صطفى رئي�ص الحتاد الدويل 
بامليدالية  ال�����ص��ارق��ة  ف��ري��ق  بتتويج  ال��ي��د  ل��ك��رة 

الربونزية. 
زي��ن جائزة  ال�صارقة علي  كما ح�صد حم��رتف 
اأف�����ص��ل م��داف��ع ي�����ص��ار يف ب��ط��ول��ة اآ���ص��ي��ا ال�21 
لالأندية اأبطال الدوري لكرة اليد على هام�ص 

تتويج ملوك كرة اليد بامليدالية الربونزية. 
يف  الثالث  امل��رك��ز  على  ال�صارقة  ح�صول  وج��اء 
البطولة بعد انت�صاره املثر على فريق الكويت 
الكويتي منظم البطولة يف مباراة حتديد املركز 

الثالث بنتيجة 27-28.
ات�صمت  قوية،  حما�صية  مباراة  الفريقان  وقدم 
بالتكافئ والندية حيث �صهدت 14 حالة تعادل 

يف النتيجة على مدار ال�صوطني.
وا�صتطاع  كبر  برتكيز  اللقاء  ال�صارقة  دخ��ل 

احلفاظ على تقدمه بفارق هدف  6-5  خالل 
ال� 10 دقائق الأوىل من ال�صوط الأول، بف�صل 
املرتد  ال��ه��ج��وم  تعطيل  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  اع��ت��م��اد 
مل�صباح  التكتيكي  ال����دور  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ل��ك��وي��ت 
ال�����ص��ان��ع��ي، واله���ت���م���ام ب��غ��ل��ق الأج���ن���اب ودف���اع 
الت�صديدات من  التفوق يف  املحكم، مع  املنطقة 
الهجومية،  اأمتار يف احلالة  ال�6  خارج منطقة 
اأول  اأن متكن الكويت الكويتي من حتقيق  اإىل 
الثاين  الثلث  بداية  مع   6-6 املباراة  يف  تعادل 
ل�صاحب  ت��ق��دم  اأول  ث���م  الأول،  ال�����ص��وط  م���ن 
وتبادل  الأر�ص  بنتيجة 7-6 يف الدقيقة 12، 
الأول  ال�صوط  نهاية  حتى  ال��ت��ع��ادل  الفريقان 
ال����ذي ا���ص��ت��غ��ل ف��ي��ه ال��ك��وي��ت ال��ن��ق�����ص العددي 
يف  امل��ت��األ��ق  القر�ص  اإب��راه��ي��م  ب��اإي��ق��اف  لل�صارقة 
ال�����ص��وط ل�صاحلة  ال���دف���اع وال���ه���ج���وم، واأن���ه���ى 

بنتيجة 15 – 14.
اإىل  ال��ف��ارق  الكويت  و���ص��ع  ال��ث��اين  ال�صوط  ويف 
اإىل  ال��ف��ارق  ب��ه��ذا  النتيجة  ه��دف��ني وا���ص��ت��م��رت 
تعادل  اأن  اإىل  ال�صوط،  من  الأول  الثلث  نهاية 
18-18 من رمية جزائية  علي زين لل�صارقة 
يف الدقيقة العا�صرة. وجاءت نقطة التحول يف 
20 حيث ا�صتغل  جمريات املباراة مع الدقيقة 
ال�����ص��ارق��ة اإي���ق���اف  لع���ب ال��ك��وي��ت ع��ل��ى �صالح 
املو�صوي ملدة دقيقتني ومار�ص دفاع رجل لرجل 
-25 التعادل  عنه  نتج  امللعب،  بطول  �صاغط  

من رمية جزائية لل�صارقة �صجلها م�صباح   25
ال�صانعي يف الدقيقة 24. 

�صفيان  ال�صارقة  م��درب  طلب  مبا�صرة  بعدها 
ح���ي���واين وق����ت م�����ص��ت��ق��ط��ع، اأث���م���ر ع��ن��ه تقدم 
م��ب��ارك عبداهلل  ث��م جن��ح   26-25 ال�����ص��ارق��ة 
ل�صالح  ال��ف��ارق  تو�صيع  م��ن  اللقاء  اأح��د جن��وم 
 ،26-28 النهاية  من  دقيقتني  قبل  ال�صارقة 
 ،27-28 اإىل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ك��وي��ت  ق��ل�����ص  ث���م 
مم���ا ا���ص��ط��ر م����درب ال�����ص��ارق��ة ل��ط��ل��ب الوقت 
29 ، وبف�صل  امل�صتقطع الثاين له يف الدقيقة 
خربة لعبي ال�صارقة يف تبادل الكرة وا�صتهالك 
الوقت وخا�صة املحرتف علي زين، فنجحوا يف 
اللقاء  �صافرة  لتنطلق  تقدمهم  على  احلفاظ 
معلنة تتويج ال�صارقة بامليدالية الربونزية لأول 
مرة يف تاريخ م�صاركاته يف البطولة الآ�صيوية. 

ال���ف���وز ع����رب  حم��م��د ع��ب��ي��د احل�صان،  وع��ق��ب 
رئي�ص  ال�����ص��ارق��ة،  ن����ادي  اإداراة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و 
بو�صول  �صعادته  عن  اجلماعية،  الألعاب  اإدارة 
هذا  يف  للدولة  ممثال  التتويج  ملن�صة  ال�صارقة 

املحفل الآ�صيوي.
بامليدالية  ال����ف����وز  ع���ل���ى  هلل  احل���م���د   : وق������ال 
الفني  الالعبني واجل��ه��از  واأ���ص��ك��ر  ال��ربون��زي��ة، 

والإداري والطبي على اأدائهم وجهودههم.
بداأنه  كبر  م�صروع  لدينا   : احل�صان  واأ���ص��اف 
منذ �صنوات للنهو�ص بكرة اليد بالعتماد على 

�صواعد اأبناء النادي ت�صافرت فيه جهود جميع 
الإدارة  ج���اءت  ث��م  ل��ل��ن��ادي،  ال�صابقة  الإدارات 
احل�صان  عبيد  �صامل  �صعادة  برئا�صة  احلالية 
ال�صام�صي ونائبه �صعادة حممد جمعة بن هندي 
واأكملت امل�صوار، وبالفعل يف اأخر عامني ح�صدنا 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ك��اأ���ص  وه��م  حملية،  ب��ط��ولت   8
ثم   ، تواليا  للدوري  لقبني  ثم  الدولة 2016 
وبطولتني  الإم���ارات  كاأ�ص  يف  متتابعة  ثالثية 

لل�صوبر 2017 و 2018. 
واأو�صح رئي�ص بعثة ال�صارقة : طموحنا يتطور 
با�صتمرار، جئنا اإىل الكويت ولدينا رغبة قوية 
للو�صول لأبعد نقطة يف البطولة، واحلمد هلل 
و�صلنا ملن�صة التتويج بعد اأن كنا يف املركز الرابع 
بالن�صخة املا�صية يف الهند، ورغم �صعوبة وقوة 
املناف�صة هذة املرة بالكويت مع اأندية متمر�صة 
يف امل�صاركات الدولية، وبع�صها كل قائمتها من 
جماراة  ا�صتطعوا  لعبينا  اإن  اإل  امل��ح��رتف��ني، 
اأنهم  يكت�صبون خ��ربات يف  هذه الفرق والأه��م 

كل ن�صخة ن�صارك فيها .
وتوجه احل�صان بال�صكر لالحتاد الآ�صيوي على 
الآ�صيوية  الأن��دي��ة  جمع  على  وحر�صه  جهوده 
دولة  بال�صكر  خ�ص  كما  �صنويا،  املحفل  هذا  يف 
ح�صن  على  ال��ك��وي��ت  ون���ادي  ال�صقيقة  ال��ك��وي��ت 
ال�صيافة وروعة التنظيم واأكد اأنه لي�ص بال�صيئ 

الغريب على الأ�صقاء يف بلدنا الثاين الكويت.

بعد الفوز على الكويت بنتيجة 27-28 

يد ال�صارقة تعتلي من�صة التتويج اآ�صيويا

فعاليات حمور امل�صوؤولية املجتمعية يف كرة القدم تتوا�صل يف يومها الثاين

حمور  فعاليات  اأب��ري��ل   2 ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  توا�صلت 
دورة  ���ص��م��ن  ال��ق��دم  ك���رة  يف  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
الثاين  اليوم  والإع��الم. ركزت حما�صرات  الت�صويق 
املوؤ�ص�صات  يف  ال��ت��وا���ص��ل  اإدارة  ع��ل��ى  ال������دورة  م���ن 
الجتماعي  التوا�صل  وقنوات  واخلرية  املجتمعية 

اأي�صاً.

وكانت دورة الت�صويق والإعالم قد انطلقت يف �صهر 
�صهادات  الأوىل من  الن�صخة  املا�صي �صمن  نوفمرب 
جلنة دوري املحرتفني للمو�صم الريا�صي 2018-

املحرتفني  دوري  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي   2019
القدم  الإم��ارات لكرة  اأكادميية احتاد  بال�صراكة مع 
والذي يهدف لتطوير مهارات متخ�ص�صي الت�صويق 

جانني  الثاين  اليوم  حما�صرات  قدمت  والإع���الم. 
موؤ�ص�صة  يف  واملجتمع  الت�صويق  ق�صم  رئي�ص  رو���ص، 
ليفربول التابعة لنادي ليفربول الإجنليزي املعنية 
املحا�صرة  ورك����زت  اخل��ري��ة.  والأع���م���ال  باملجتمع 
املجتمعية  املوؤ�ص�صات  يف  التوا�صل  اإدارة  على  الأوىل 
خالل  من  الجتماعي  التوا�صل  وقنوات  واخلرية 

رو�ص  وا�صتعر�صت  ليفربول.  موؤ�ص�صة  ما يحدث يف 
اأهداف اإدارة التوا�صل داخل املوؤ�ص�صة على اجلانبني 
املجتمعي والت�صويقي، كما قدمت عر�صا عن قنوات 
وكيف  للموؤ�ص�صة  املختلفة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
ليفربول  موؤ�ص�صة  ور�صالة  مهمة  اإي�صال  يف  ت�صاعد 
الثاين من  اجل��زء  امل�صاركون يف  وق��دم  للجماهر.  

اليوم عر�صا لأبرز ما متت درا�صته يف اليوم الثاين، 
و�صع  امل�صاركني  م��ن  جمموعة  ك��ل  م��ن  طلب  حيث 
ت�صور ملوؤ�ص�صة جمتمعية بداية من الر�صالة والقيم، 
تقدمي مقرتح ل�صم و�صعار املوؤ�ص�صة، تقدمي مقرتح 
داخل  تفعيله  على  املوؤ�ص�صة  تقوم  اأك��رث  اأو  برنامج 
امل��ج��ت��م��ع. واأن���ه���ت رو�����ص حم��ا���ص��رات ال��ي��وم الثاين 

واملبادرات  ل��ل��ربام��ج  ال���رتوي���ج  كيفية  ع��ن  ب��ع��ر���ص 
املجتمعية للموؤ�ص�صة بالتعاون مع الرعاة وال�صركاء.

كرة  يف  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  حم��ور  غ��دا  ويختتم 
الدورة  تختتم  اأن  قبل  الأخ���ر  اجل���زء  وه��و  ال��ق��دم 
يف ���ص��ه��ر م��اي��و ال���ق���ادم ب��ت��ق��دمي امل�����ص��ارك��ني مل�صروع 

التخرج.

ي��د���ص��ن م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل��ل�����ص��ط��رجن اليوم 
للنا�صئني  ال��ف��ردي��ة  اآ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة  م�����ص��واره يف 
�صرلنكا،  يف  ت��ق��ام  وال��ت��ي   2019 لل�صطرجن 
كانت  اجل����اري،  اب��ري��ل   10 ي��وم  حتى  وت�صتمر 
الأول متجهة  اأم�����ص  ال��ب��الد  غ���ادرت  ق��د  البعثة 
ويرتاأ�ص  البطولة،  يف  للم�صاركة  �صرلنكا  اإىل 
رئي�ص  ن���ائ���ب  اخل�������وري  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال��ب��ع��ث��ة 
الأمني  ف��وزي��ة عبا�ص  الإداري�����ة  الحت���اد وم��ع��ه 
واملدرب  بالحتاد،  الفني  اجلهاز  ورئي�ص  امل��ايل 
ق�صطنطني لندا، و7 لعبني ولعبات هم حمد 
ورا�صد  الزرعوين  و�صعود  خالد  وخليفة  ع�صام 
دروي�ص  وواف��ي��ة  احلو�صني  وع��م��ران  احل��م��ادي 

ورو�صة ال�صركال.

اأن امل�������ص���ارك���ة يف  واأك������د ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل������وري 
الأ�صمى  وال��ه��دف  كثرة،  اأه���داف  لها  البطولة 
بعد  ال��ق��اري،  امل�صتوى  على  اجن���از  حتقيق  ه��و 
الإجنازات العربية الكبرة التي حققها الحتاد 
خالل ال�صنوات املا�صية، وكذلك الإجنازات على 
رفع  م��ا  وه��و  الغربية،  اآ�صيا  ب��ط��ولت  م�صتوى 
اإىل حتقيق املراكز الأوىل يف  �صقف الطموحات 
الالعبني  م��ن  نخبة  اختيار  ومت  اآ�صيا  بطولة 
املتميزين اأ�صحاب الإجنازات العربية والآ�صيوية 

لتمثيل الدولة يف البطولة.
واأ�صاف اأن الحتاد يعمل با�صرتاتيجية م�صاركة 
الالعبني يف كل البطولت لأهداف كثرة منها 
اكت�صاب اخلربة واحل�صول على نقاط ت�صنيف 

واحل�صول  الأوىل  امل��راك��ز  ع��ن  البحث  واأي�����ص��ا 
للمنتخبات  كبر  دع��م  وهناك  ميداليات،  على 
املدربني  م��ن  ت��واج��د نخبة متميزة  م��ن خ��الل 
والدليل  ال��ك��ب��رة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل����ربة  اأ����ص���ح���اب 

النتائج التي حققناها يف املو�صم املا�صي.
واأ�صاف: الدعم لي�ص فقط يف اجتاه الالعبني 
اإطار  ويف  املواطنني  احلكام  اجت��اه  يف  اأي�صا  بل 
التعاون والتن�صيق امل�صتمر مع الحتاد الآ�صيوي 
اأحمد حممد  ال��دويل  مت تر�صيح حكم الحت��اد 
اأن  اأج���ل  م��ن  البطولة،  يف  للم�صاركة  النعيمي 
الآ�صيوي،  امل��ح��ف��ل  ل���الإم���ارات يف  ي��ك��ون مم��ث��ال 
وهو ما ن�صعى اإليه يف كل البطولت من خالل 

تواجد حكامنا فيها.

 •• دبي –الفجر:

عقدت جلنة الإت�صال وال�صوؤون املجتمعية باحتاد 
م�صاء  ال���دوري  اجتماعها  ال��ق��دم  لكرة  الإم����ارات 
اأمل بو�صالخ ع�صو جمل�ص الإدارة  اأم�ص برئا�صة 
رئي�ص اللجنة ، وبح�صور حممد الهاجري ع�صو 
جمل�ص الإدارة نائب رئي�ص اللجنة و�صعيد املهري 
وعبدالرزاق  اللجنة  اأع�صاء  اجل�صمي  وع��م��ران 

الكعبي مقرراً .
املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً  اللجنة  وناق�صت 
واملتمثلة  الت�صامح  ع��ام  يف  اإطالقها  تعتزم  التي 
يف عقد حما�صرات توعوية عن الت�صامح �صُتعقد 

يف مدينة دبي حتت اإ�صراف حماكم دبي ، واأخرى 
�صُتقام يف باقي مدن الدولة بالتعاون مع املجال�ص 
فعاليات  تنظيم  جانب  اإىل  والأن��دي��ة  الريا�صية 
للجاليات املُقيمة بالدولة واإعداد فعالية ريا�صية 
16 ن��وف��م��رب ال��ق��ادم ت��زام��ن��اً م��ع الحتفال  ي���وم 

باليوم العاملي للت�صامح.
املبادرات  ه��ذه  ك��ل  اأن  اإىل  بو�صالخ  اأم��ل  واأ���ص��ارت 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  وت���ن���ف���ي���ذاً  ت���اأت���ي مت��ا���ص��ي��اً 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
 2019 ب����اأن ي��ك��ون ع���ام  ال���دول���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل( 
الإم���ارات  دول���ة  تر�صيخ  ب��ه��دف   ، للت�صامح  ع��ام��اً 
الت�صامح  قيمة  وتاأكيد  للت�صامح  عاملية  عا�صمة 

خالل  م��ن  م�صتداماً  موؤ�ص�صياً  عماًل  باعتبارها 
الهادفة  وال�صيا�صات  الت�صريعات  م��ن  جمموعة 
الآخر  وتقبل  واحل��وار  الت�صامح  قيم  تعميق  اإىل 
لدى  الثقافات املختلفة خ�صو�صاً  والنفتاح على 
الإيجابية  اآث���اره  تنعك�ص  الأج��ي��ال اجل��دي��دة مب��ا 

على املجتمع ب�صورة عامة.
اأن �صعب دول���ة الإم����ارات  ب��و���ص��الخ ع��ل��ى  واأك����دت 
العربية املتحدة يخطو على نهج الوالد املوؤ�ص�ص 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
ثراه” الذي ر�صخ فينا قيمة الت�صامح وجعله �صمة 
مميزة لدولتنا الغالية التي حتت�صن العديد من 

اجلن�صيات ويتعاي�صون يف مودة واأمان .

منتخب ال�صطرجن ي�صارك يف اآ�صيوية النا�صئني

جلنة الت�صال وال�صوؤون املجتمعية ُتطلق جمموعة من املبادرات يف عام الت�صامح
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اليوم  ر�صميا  هوت�صرب  ت��وت��ن��ه��ام  ن���ادي  ي��د���ص��ن 
األف   62 ل��ن��ح��و  يت�صع  ال����ذي  اجل��دي��د  ملعبه 
متفرج، با�صت�صافة كري�صتال بال�ص يف الدوري 
اأن توفر قوة  الإنكليزي املمتاز، يف خطوة ياأمل 
كرة  اأن��دي��ة  نخبة  ب��ني  موقعا  ل��ه  حتجز  مالية 

القدم املحلية والأوروبية.
بوكيتينو  ماوري�صيو  الأرجنتيني  املدرب  وياأمل 
جرعة  اجلديد  امللعب  مينحهم  اأن  يف  ولعبوه 
معنوية ل �صيما واأن الفريق مير يف فرتة انعدام 
اأربعا من مبارياته اخلم�ص  وزن جراء خ�صارته 
الأخ��رة يف ال��دوري، وب��ات مهددا - يف حال مل 
يتدارك و�صعه �صريعا - باإنهاء املو�صم يف مركز 
للم�صاركة يف  توؤهل  التي  الأوائ��ل  الأربعة  خارج 

دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.
وخ��ا���ص ت��وت��ن��ه��ام اآخ���ر م��ب��اراة ر�صمية ل��ه على 
اأي���ار/ يف  لين”  ه���ارت  “وايت  ال�صابق  ملعبه 

بدل  وي�صيد  هدمه  يتم  اأن  قبل   ،2017 مايو 
منه ملعب ع�صري يت�صع ل� 62062 متفرجا، 
الأن��دي��ة يف لندن،  ب��ني م��الع��ب  ليكون الأك���رب 
ترافورد  اأول���د  ملعب  بعد  اإن��ك��ل��رتا  يف  وال��ث��اين 

اخلا�ص بنادي مان�ص�صرت يونايتد.
اأطلق  ال��ذي  امللعب  لبناء  املقدرة  الكلفة  وبلغت 
�صتاديوم” مليار  هوت�صرب  “توتنهام  ا�صم  عليه 

جنيه ا�صرتليني )1،3 مليار دولر(.
ويتخطى طموح جمل�ص اإدارة نادي �صمال لندن 
ال���ق���دم. ف��اأ���ص��ف��ل الأر������ص الع�صبية  ح���دود ك���رة 
من  اأر���ص��ي��ة  اأقيمت  لل�صحب،  القابلة  للملعب 

القدم  ك��رة  مباريات  لإق��ام��ة  ا�صطناعي  ع�صب 
الأمركية.

دوري  رابطة  الإنكليزي عقدا مع  النادي  ووقع 
مباراتني  اإقامة  يت�صمن  الأمركية  القدم  كرة 
الأع����وام  يف  اللعبة  ه���ذه  يف  �صنويا  الأق����ل  ع��ل��ى 

الع�صرة املقبلة.
ويف خطوة ملناف�صة الأجواء يف من�صاآت مثل ملعب 
“�صيغنال اإيدونا بارك” اخلا�ص بنادي بورو�صيا 
يت�صمن  امل��ل��ع��ب  يت�صمن  الأمل�����اين،  دورمت���ون���د 
عليه  اأط��ل��ق  متفرجا   17500 �صعته  م��درج��ا 

البي�ص«(. لقب “وايت وول” )“احلائط 
وم�صروبات  م��اأك��ولت  بتقدمي  توتنهام  ويفخر 
ذات جودة عالية، خالفا للمالعب الربيطانية 
باللحم  الفطائر  وج��ب��ات  تقدم  التي  القدمية 
ورقائق البطاطا. كما اأن اجلعة �صيتم حت�صرها 

يف من�صاآت انتاج خا�صة بامللعب.
بامللعب  ال�صديد  اإعجابه  بوكيتينيو عن  واأع��رب 
واأمل ان مينح لعبي فريقه احلافز يف الأمتار 
امل��ح��ل��ي لن���ت���زاع بطاقة  ال������دوري  الأخ������رة يف 
التاأهل اىل م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا التي بلغ 
دورها ربع النهائي هذا املو�صم، وي�صتعد ملواجهة 
خالل  واإي��اب��ا  ذه��اب��ا  �صيتي  مان�ص�صرت  مواطنه 

ال�صهر احلايل.
العامل،  يف  الأف�������ص���ل  ه���و  امل��ل��ع��ب  “هذا  وق����ال 
الآن. كل مكان )فيه( هو  ذلك  تاأكيد  ن�صتطيع 
اأف�صل ما راأيت يف حياتي. ل ميكن مقارنته باأي 

�صيء«.

مذهال  �صيكون  مده�ص،  م�صروع  “هذا  اأ�صاف 
لأن�صار  ق��وي��ا  داف��ع��ا  �صيكون  ال��ن��ادي.  مل�صتقبل 

الفريق ويتعني اأن يكون كذلك لالعبيه«.
و�صيتنف�ص توتنهام ال�صعداء عندما يركل لعبو 
بال�ص  كري�صتال  �صد  ال��ب��داي��ة  �صربة  الفريق 
بعد انتظار دام اأ�صهرا ب�صبب تاأخر الأعمال يف 
اأواخر  افتتاحه يف  املتوقع  امللعب حيث كان من 

ت�صرين الأول/اأكتوبر املا�صي.
ويف انتظار اجنازه، خا�ص توتنهام مبارياته على 

ملعب وميبلي اللندين.
وخ���ا����ص الأمل������اين ي���ورغ���ن ك��ل��ي��ن�����ص��م��ان مهاجم 
على  الأخ��رة  التجربة  مباراة  ال�صابق  توتنهام 
امل��ل��ع��ب اجل��دي��د ال�����ص��ب��ت يف م���ب���اراة ب��ني جنوم 
�صابقني لناديي توتنهام واإنرت ميالن الإيطايل. 
و�صعيد  ج��دا  ف��خ��ور  “اأنا  ال�صدد  ه��ذا  وق���ال يف 
جدا بالتواجد هنا. انه يوم مميز لبداية م�صوار 
اأن ي��ك��ون ذل���ك مدخل  اآم����ل يف  امل��ل��ع��ب...  ه���ذا 
امل�صتقبل ويرتافق مع العديد من  توتنهام اىل 

الألقاب«.
و�صيخو�ص توتنهام خم�ص من مبارياته ال�صبع 
حيث  ملعبه  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي  ال����دوري  يف  املتبقية 
يونايتد  مان�ص�صرت  اأن��دي��ة  مناف�صة  اىل  ي�صعى 
الأخرتني  البطاقتني  على  وت�صل�صي  واأر�صنال 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  للم�صاركة  املتبقيتني 
يف  �صيتي  مان�ص�صرت  يلتقي  كما  املقبل.  املو�صم 
كتابة  بدء  اآم��ال يف  القارية  امل�صابقة  نهائي  ربع 

التاريخ على ملعبه اجلديد.

على  الفائز  باك�ص  ميلووكي  اق��رتب 
ح�صم  م��ن  نت�ص،  ب��روك��ل��ني  م�صيفه 
ال�صرقية  امل��ن��ط��ق��ة  ت��رت��ي��ب  ����ص���دارة 
و�صمان اأف�صلية اللعب على اأر�صه يف 
اأوف”، على  “بالي  النهائية  الأدوار 

ح�صاب مناف�صه تورونتو رابتورز.
اأنتيتوكومنبو  ياني�ص  اليوناين  وقاد 
ب��ع��د غ���ي���اب م����ب����اراة ب�صبب  ال���ع���ائ���د 
الإثنني  للفوز  ميلووكي  الإ���ص��اب��ة، 
-131 نت�ص  بروكلني  على م�صيفه 
من  ويقرتب  �صدارته  ليعزز   ،121
اأف�صل  املو�صم ك�صاحب  اإنهاء  �صمان 
 78 يف  ال�58  ف��وزه  حقق  اذ  �صجل، 
مباراة )من اأ�صل 82(، بفارق ثالثة 
نف�صها  املنطقة  ث��اين  عن  انت�صارات 
تورونتو الفائز على �صيفه اأورلندو 

ماجيك 109-121.
الأخرة  املباراة  عن  اليوناين  وغ��اب 
اآلم يف الكاحل، وعاد  لفريقه ب�صبب 
املباراة  اأن���ه���ى  ح��ي��ث  ب��روك��ل��ني  ���ص��د 
ليعزز  متابعة،  و11  نقطة   28 مع 
يف  املنطقة،  لرتتيب  فريقه  ���ص��دارة 
املركز  ه��ذا  امل��و���ص��م يف  لإن��ه��اء  �صعيه 
يف  اأر���ص��ه  على  اللعب  اأف�صلية  ونيل 

الأدوار النهائية “بالي اأوف«.
وقال اأنتيتوكومنبو بعد املباراة “كنت 
اأعتقد اأن هذا الفريق جيد جدا، لكن 
اأن��ه �صيكون  اأعتقد  اأك��ن  ب�صراحة مل 

الأف�صل يف ال� +ان بي ايه+«.
و�صي�صمن ميلووكي ال�صجل الأف�صل 
ب��ح��ال فوزه  املو�صم  ال���دوري ه��ذا  يف 
فيالدلفيا  م�صيفه  ع��ل��ى  اخلمي�ص 
خ�صر  تلقى  ال��ذي  �صيك�صرز  �صفنتي 
اأم�ص اأمام م�صيفه دال�ص مافريك�ص 

.122-102
�صد  جماعيا  اأداء  م��ي��ل��ووك��ي  وق���دم 
بروكلني، فاإ�صافة اىل اأنتيتوكومنبو، 
م�صجل  اأف�����ص��ل  بليد�صو  اإري����ك  ك���ان 
وخم�ص  ن��ق��ط��ة   29 م���ع  امل���ب���اراة  يف 
و���ص��ب��ع مت���ري���رات حا�صمة  م��ت��اب��ع��ات 
اأ�صاف جورج  بينما  �صرقات،  وخم�ص 

هيل 22 نقطة.
الأف�صل يف  كان  الذي  بروكلني  لكن 
�صفوفه داجنيلو را�صل مع 28 نقطة 
وث����الث متريرات  م��ت��اب��ع��ات  وع�����ص��ر 
لباك�ص.  �صعبا  مناف�صا  كان  حا�صمة، 
 22 فعلى رغ��م تقدم الأخ��ر بفارق 
نت�ص  متكن  الأول،  ال��رب��ع  يف  نقطة 
والتقدم  تدريجي  ب�صكل  العودة  من 
بفارق ثالث نقاط يف الربع الثالث، 
وينهي  بقوة  ميلووكي  يعود  اأن  قبل 
الربع الأخر ل�صاحله بفارق ثماين 

نقاط )32-40(.
الأداء  على  اليوناين  الالعب  وعّلق 
الفريق  ي���ل���ج���اأ  “عندما  ب���ال���ق���ول 
امل��ن��ط��ق��ة، ت�صبح  دف���اع  امل��ن��اف�����ص اىل 
املباراة كلها �صعبة )...( لكننا بداأنا 
ب�صكل جيد وحتقيق  الكرات  بتمرير 

رميات ناجحة«.
بع�ص  اىل  اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و  واح���ت���اج 
املباراة،  اأج����واء  يف  ل��ل��دخ��ول  ال��وق��ت 
اأكرث  م���رور  ب��ع��د  ���ص��وى  ي�صجل  ومل 
الربع  بداية  على  دقائق  خم�ص  من 
“اأحاول  ال�����ص��اأن  ب��ه��ذا  وق���ال  الأول. 
اأحاول  كنت  الإي��ق��اع،  ا�صتعادة  فقط 
اأن تاأتي املباراة اإيل. زمالئي  انتظار 
الكرات  لتمرير  ج��ي��د  بعمل  ق��ام��وا 

يل«.
وتابع “اأريد اأن اأ�صارك يف كل مباراة، 

الراحة لي�صت مفردة يف قامو�صي«.

وكان ميلووكي خ�صر يف غيابه الأحد 
اأم����ام اأت��الن��ت��ا ه��وك�����ص ب��ف��ارق نقطة 
بعد   )136-135( ف��ق��ط  واح����دة 
التمديد، وحقق اأم�ص فوزه اخلام�ص 
يف اآخ���ر ���ص��ت م��ب��اري��ات، ومت��ك��ن من 
تورونتو  م��ن  متزايد  �صغط  ت��ف��ادي 
ال�����ذي ح��ق��ق ب���الأم�������ص اأي�����ص��ا ف���وزه 
ال���راب���ع ت��وال��ي��ا، وذل����ك ع��ل��ى ح�صاب 

اأورلندو.
داين  اإىل  ب���ف���وزه  ت���ورون���ت���و  وي���دي���ن 
وخم�ص  نقطة   29 بت�صجيله  غرين 
م��ت��اب��ع��ات، واأ����ص���اف ك��ل م��ن كاوهي 
�صرج  والكونغويل-الإ�صباين  لينارد 
اإي��ب��اك��ا 15 ن��ق��ط��ة. وع��ل��ى رغ���م اأن 
اإيفان  الفرن�صي  الذي كان  اأورلن��دو 
 21 مع  له  م�صجل  اأف�صل  فورنييه 
نقطة، بداأ املباراة يف موقع الأف�صلية 
وتقدم حتى اأواخر الربع الثاين، ال 

وو�صع  وتقدم  بقوة  ع��اد  تورونتو  اأن 
الربع  يف  ن��ق��ط��ة   24 اىل  ال����ف����ارق 
ال�صئيلة  اآماله  على  واأبقى  الثالث، 

بالتفوق على ميلووكي يف ال�صدارة.
اأما ثالث املنطقة ال�صرقية فيالدلفيا 
الكامروين  جنمه  عنه  يغيب  الذي 
جويل اإمبييد، فتلقى خ�صارته ال�28 
ب�صقوطه  وذل���ك  ف����وزا،   49 م��ق��اب��ل 
يف  مافريك�ص،  دال���ص  م�صيفه  اأم��ام 
للخا�صر  فيها  الأف�����ص��ل  ك��ان  م��ب��اراة 
ج���اي ج���اي ري��دي��ك م��ع 26 نقطة، 
جا�صنت  �صجلها  نقطة   24 م��ق��اب��ل 

جاك�صون ل�صالح دال�ص.
التي  ال�47  ال���ن���ق���اط  رغ����م  وع���ل���ى 
ت�صارلوت  ف�صل  ووك��ر،  كيمبا  �صجلها 
هورنت�ص يف الفوز على م�صيفه يوتا 
-102 امل��ب��اراة خا�صرا  واأن��ه��ى  ج��از، 

.111
وكان ووكر اأف�صل م�صجل يف املباراة، 
الذي  الهجومي  الأداء  ف���راغ  وم���الأ 
جرميي  اكتفى  اذ  زم����الوؤه،  ق��دم��ه 
لمب بت�صجيل 23 نقطة والإ�صباين 
جيمي هرنانغوميز 15 نقطة، بينما 
اأك���رث من  اآخ���ر  اأي لع��ب  مل ي�صجل 

�صت نقاط.
ميت�صل  دون����اف����ان  ك����ان  امل���ق���اب���ل،  يف 
الأف�����ص��ل يف ���ص��ف��وف ي��وت��ا م��ع 25 
نقطة، واأ�صاف الإ�صباين ريكي روبيو 
20 نقطة، ليمنحا فريقهما �صاحب 
الغربية،  املنطقة  يف  اخلام�ص  املركز 
خ�صارة،   30 م��ق��اب��ل  ال�47  ف�����وزه 
ترتيب  عا�صر  ت�صارلوت  تلقى  بينما 
ال�42  خ�صارته  ال�صرقية،  املنطقة 

مقابل 35 فوزا.

اأعلن رئي�ص الحتاد الأملاين لكرة القدم ا�صتقالته من من�صبه مبفعول 
فوري. وتعر�ص غريندل )57 عاما( ل�صغوطات كبرة بعد �صل�صلة من 
الف�صائح التي بلغت ذروتها يف تقرير ل�صحيفة الإثنني باأنه قبل هدية 
بقيمة 6 اآلف يورو من نائب رئي�ص الحت��اد الأوك��راين ونائب رئي�ص 

الحتاد الأوروبي لكرة القدم غريغوري �صوركي�ص.
اأنه تلقى الهدية واأنه �صينهي فرتة وليته ملدة  ويف بيان، اأكد غريندل 

ثالث �صنوات.
وقال غريندل “اأنا منزعج جدا برتك من�صبي رئي�صا لالحتاد الأملاين 

ب�صبب مثل هذا ال�صلوك«.
الأملاين  للمنتخب  الكارثي  اخل��روج  ال�صغط منذ  وك��ان غريندل حتت 

من الدور الأول لنهائيات كاأ�ص العامل يف رو�صيا ال�صيف املا�صي.
الرتكي  الو�صط  لعب  من  اخل�صو�ص  على  انتقادات  غريندل  وواج��ه 
اأن��ه ا�صطر اىل الع��ت��زال دوليا على  اأك��د  الأ���ص��ل م�صعود اأوزي���ل ال��ذي 
الأملاين  الحت���اد  م��ن  بحقه  عن�صرية  معاملة  اأن��ه��ا  اع��ت��رب  م��ا  خلفية 
رئي�ص  اإن��ه يف نظر  العتزال  بيان  املنتخب، م�صيفا يف  وامل�صوؤولني عن 
عندما  مهاجر  لكني  ن��ف��وز،  عندما  “اأملاين  غريندل  رينهارد  الحت���اد 

نخ�صر«.
كما واجه غريندل اأي�صا املزيد من النتقادات ب�صاأن جمموعة متنوعة 

من الق�صايا يف الأ�صابيع القليلة املا�صية.
يف اآذار/مار�ص املا�صي، اأنهى مقابلة مع مذيع قناة “دويت�صه فيله” بعد 

اأن رف�ص الإجابة على اأ�صئلة حول كاأ�ص العامل 2022 يف قطر.
 78 “در �صبيغل” اأن غريندل اأخفى نحو  ويوم اجلمعة، زعمت جملة 
األف يورو من املداخيل التي تلقاها من الفروع التابعة لالحتاد الأملاين 

يف عامي 2016 و2017.
ح بجميع مداخيله  ورد الحتاد الأملاين ببيان قال فيه اأن غريندل �صرَّ

ب�صكل �صحيح.
واليوم، ادعت �صحيفة بيلد اأن غريندل قد قبل هدية عبارة عن “�صاعة 

فاخرة” من رئي�ص الحتاد الأوكراين للعبة.
ميت�صلدر  كري�صتوف  ال�صابق  ال��دويل  املدافع  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 

)38 عاما( مر�صح خلالفته.

ا�صتقالة رئي�ض الحتاد الأملاين 

اأك��د الفرن�صي زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب ريال 
الفريق  اأن  اأم�ص  القدم  لكرة  الإ�صباين  مدريد 
�صيعتمد يف املو�صم املقبل خيارا “وا�صحا جدا” 
يف مركز ح��ار���ص امل��رم��ى الأ���ص��ا���ص��ي، ول��ن يلجاأ 
اىل امل��داورة القائمة راهنا بني البلجيكي تيبو 

كورتوا والكو�صتاريكي كيلور نافا�ص.
وان�������ص���م ك����ورت����وا، اأف�������ص���ل ح���ار����ص م���رم���ى يف 
العا�صمة  ن��ادي  اىل   ،2018 رو�صيا  مونديال 
الإ���ص��ب��ان��ي��ة يف �صيف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ق��ادم��ا من 
لنافا�ص  زم��ي��ال  لي�صبح  الإن��ك��ل��ي��زي،  ت�صل�صي 
الذي اختاره الحتاد الأوروبي يف املو�صم املا�صي 
اأف�����ص��ل ح��ار���ص ق��اري��ا ب��ع��دم��ا ���ص��اه��م يف قيادة 
فريقه اىل لقبه الثالث تواليا يف م�صابقة دوري 

الأبطال.
ال��ذود عن مرمى ريال  وتناوب احلار�صان على 
هذا املو�صم، لكن زيدان العائد حديثا اىل الإدارة 
الأرجنتيني  اإق��ال��ة  بعد  امللكي  ل��ل��ن��ادي  الفنية 
�صتكون  الأول���وي���ة  اأن  اأك���د  ���ص��ولري  �صانتياغو 
واعتمد  املقبل.  املو�صم  يف  فقط  واح��د  حلار�ص 
البلجيكي،  احلار�ص  على  اأك��رب  ب�صكل  �صولري 
بينما ي�صود العتقاد باأن زيدان يف�صل نافا�ص، 
التي  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  كاأ�صا�صي  ب��ه  دف��ع  وه��و 
�صلتا  �صد  املو�صم  ه��ذا  ري��ال  على  فيها  اأ���ص��رف 

فيغو ال�صهر املا�صي )-2�صفر(.
وقال زيدان يف موؤمتر �صحايف الثالثاء ع�صية 
 30 امل��رح��ل��ة  يف  فالن�صيا  ع��ل��ى  �صيفا  احل��ل��ول 
من الليغا “حاليا لدينا ثالثة حرا�ص جيدين 
)نافا�ص وكورتوا وجنل زيدان لوكا البالغ من 

العمر 20 عاما( و�صننهي املو�صم معهم«.
ل��ن يكون ثمة  اأن��ه  اأوؤك���د لكم  “لكنني  واأ���ص��اف 
املقبل(،  املو�صم  املرمى )يف  ب�صاأن حار�ص  نقا�ص 
اأقول لكم ذلك من الآن. �صيكون الأمر وا�صحا 

جدا«.
وكان زيدان دفع يف املباراة �صد هوي�صكا ال�صبت 
)3-2( يف الدوري املحلي، بنجله لوكا كاأ�صا�صي 
بقمي�ص  ر�صمية  مباراة  الثانية فقط يف  للمرة 
النادي امللكي. واأتت اخلطوة بعد فرتة املباريات 
الدولية، حيث عانى كورتوا من اإ�صابة طفيفة 
م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده، ب��ي��ن��م��ا ����ص���ارك ن��اف��ا���ص يف 
ح�صة تدريبية واحدة بعد عودته من اللتحاق 

باملنتخب الكو�صتاريكي.

وداف����ع زي����دان ع��ن ق����راره ال��دف��ع بنجله الذي 
ان�صم اىل اأك��ادمي��ي��ة ري��ال م��دري��د وه��و يف 

كان  التي  ال�صاد�صة، خالل احلقبة  �صن 
األ��وان النادي  وال��ده يدافع فيها عن 
اليوم  لل�صحافيني  وق���ال  ك��الع��ب. 
ل�صتحقاقه  ه��ن��ا  م���وج���ود  “لوكا 
ذلك )...( هو هنا منذ )نحو( 16 
عاما. اذا اأراد النا�ص اأن يقاربوا هذه 

ال�صخ�صي  اجل��ان��ب  م��ن  امل�����ص��األ��ة 
)ك��ون احل��ار���ص جنل امل���درب(، اأنا 

ل اأكرتث لذلك«.
اللتني  امل���ب���ارات���ني  يف  ري����ال  وف����از 
وهو  زي���دان،  ع���ودة  منذ  خا�صهما 
ترتيب  ال��ث��ال��ث يف  امل���رك���ز  ي��ح��ت��ل 
ن��ق��ط��ة عن   12 ب����ف����ارق  ال��ل��ي��غ��ا 
املت�صدر بر�صلونة. ويف حني يجد 
املناف�صة  خ�����ارج  ن��ف�����ص��ه  ال��ف��ري��ق 
الألقاب  على  املو�صم  ه��ذا  عمليا 

حمليا وقاريا )اأق�صي من الدور 
اأبطال  ل���دوري  النهائي  ثمن 
اأوروبا اأمام اأياك�ص اأم�صرتدام 
الرتكيز  ين�صب  الهولندي(، 

حت�صرا  الفريق  تطوير  على 
ل���ل���م���و����ص���م امل����ق����ب����ل، واح���ت���م���ال 
التعاقد مع لعبني جدد يف فرتة 

النتقالت ال�صيفية.
و���ص��دد زي���دان على اأن��ه حت��دث اىل 
نريد  مبا  “واأبلغتها  ال��ن��ادي  اإدارة 
ي�صم  ن��اد  موؤ�ص�صة،  ه��ذه  به  القيام 
املهمني.  الأ���ص��خ��ا���ص  ال��ع��دي��د م��ن 

نقوم بالأمور، كما دائما، معا«.
ومن الالعبني الذين تدور عالمات 
اجلناح  م�صتقبلهم،  ح��ول  ا�صتفهام 
جتمعه  ال��ذي  بايل  غاريث  الويلزي 
عالقة متوترة مع ق�صم من م�صجعي 
ال��ن��ادي، ووج��د نف�صه جم��ددا حمط 

�صد  قبلهم  م��ن  ا�صتهجان  �صافرات 
هوي�صكا ال�صبت.

بالقول  ذل�����ك  ع���ل���ى  زي�������دان  وع���ل���ق 
لي�صت  ال�صافرات  اأن  “اأعرف 

عر�صة  كنت  اأن��ا  جيدة، 

التمتع  عليك  تقبلها.  عليك  لكن  ب��دوري،  لها 
غاريث،  م�صتقبل  ب�����ص��اأن  ل��ذل��ك  بال�صخ�صية 

�صنتحدث بهذا ال�صاأن يف نهاية املو�صم«.
و�صدد على اأنه “علينا اإنهاء املو�صم ثم 

نرى«.
رغبته  زي���������دان  اأك��������د  امل����ق����اب����ل،  يف 
بالحتفاظ مبواطنه قطب 
فاران،  رافايل  الدفاع 
نريد  “ل  مو�صحا 
مدريد  )ري�����ال( 
دون  م�����������������ن 

فاران«.

زيدان يعتمد خيارًا وا�صحًا 
حلرا�صة املرمى

توتنهام يعول على ملعبه اجلديد 
ملناف�صة النخبة 

كاأ�ض العامل للرماية يف موؤمتر �صحفي اليوم
•• العني –الفجر: 

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 
املتحدة  العربية  الم��ارات  امل�صلحة حتت�صن دولة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بطولة كاأ�ص العامل لرماية الأطباق والتي حتظى مب�صاركة 427 راميا ورامية 
ميثلون 70 دولة “حتى الآن”بينهم 12 دولة عربية. ولإلقاء ال�صوء على هذا 
اللجنة  واإع��الن جاهزية  التي متت  الكبر والرتتيبات والتح�صرات  احلدث 
املنظمة للبطولة موؤمترا  اللجنة  للبطولة والع��الن عن رع��اة احل��دث تعقد 
ابريل  �صهر  م��ن  الثالث  الرب��ع��اء  ال��ي��وم  ظهر  م��ن  ع�صرة  الثانية  يف  �صحافيا 
البطولة  والرماية واجلولف م�صرح  للفرو�صية  العني  بنادي  الكربى  بالقاعة 
وكما هو معروف فان البطولة حتظى ببطاقتي تاأهل لدورة اللعاب الوملبية 

طوكيو 2020  يف كل م�صابقة �صواء على �صعيد الرجال او ال�صيدات.

مكانة  تعزيز  اىل  ال�صاعية  ال�صينية  ال�صلطات  اأعلنت 
العمالق الآ�صيوي يف كرة القدم العاملية، اإطالق برنامج 
يهدف اىل البحث عن املواهب وتعزيز املهارات يف ريا�ص 
 1،4 يقطنها  التي  البالد  مناطق  خمتلف  يف  الأطفال 

مليار ن�صمة.
)“�صينخوا”(  اجل��دي��دة  ال�صني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأ���ص��ارت 
يف  ���ص��ت��ب��داأ  ال�صينية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  اىل  الر�صمية 
العام احل��ايل، برناجما جتريبيا على م�صتوى خمتلف 
املناطق، يهدف اىل اإن�صاء ريا�ص اأطفال “تتمحور حول 

كرة القدم«.
تنمية  اىل  “يهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��وك��ال��ة  واأو���ص��ح��ت 
األ��ع��اب كروية  اهتمام الأط��ف��ال بكرة ال��ق��دم م��ن خ��الل 
ثقافة”  لنمو  مالئم  مناخ  وت��وف��ر  لالهتمام،  مثرة 

اللعبة ال�صعبية الأوىل عامليا.
الربنامج  اأن  اىل  ر�صمية،  م��ذك��رة  ع��ن  نقال  واأ����ص���ارت، 
البدنية  ال��ن�����ص��اط��ات  م���ن  “العديد  ع��ل��ى  ���ص��ي�����ص��ت��م��ل 
املخ�ص�صة لالأطفال، والتي �صيتم يف خاللها ت�صجعيهم 

على اجلري، القفز، الت�صلق، ورمي الكرات وركلها«.
وكان الحتاد ال�صيني لكرة القدم قد اأبدى يف ت�صرين 
الأول/اأكتوبر املا�صي، رغبته يف اإن�صاء 10 اآلف رو�صة 
اأطفال متخ�ص�صة باللعبة يف البالد، وهو ما دفع بع�ص 

�صدور  قبل  اخلا�صة،  براجمها  اإط��الق  اىل  املوؤ�ص�صات 
القرار الر�صمي الذي ن�صرته “�صينخوا” ليل الإثنني.

ونقلت �صحيفة “غلوبال تاميز” عن يل جيانلي، مدير 
“لدينا  ق��ول��ه  ال�صينية،  العا�صمة  يف  اأط��ف��ال  رو���ص��ة 
مدربون لكرة القدم لالأطفال الذين جتاوزوا اخلام�صة 
من العمر، والعديد من ريا�ص الأطفال يف بكني توفر 

برامج لكرة القدم اأي�صا«.
وت�صعى ال�صني باإيعاز مبا�صر من الرئي�ص �صي جينبينغ، 
اىل تعزيز ك��رة ال��ق��دم وال��ت��ح��ول اىل ق��وة م��وؤث��رة على 
ال�����ص��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، و���ص��ط ت��ق��اري��ر ع���ن رغ��ب��ة �صينية 
ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���ص ال��ع��امل ل��ل��م��رة الأوىل يف 

تاريخها، وذلك يف العام 2030 اأو 2034.
الالعبني  املا�صية عددا من  الفرتة  ال�صني يف  وجذبت 
املعروفني يف عامل كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن 
اأندية �صينية مقابل عقود مالية مغرية. لكن املنتخب 
الوطني ل يزال متوا�صعا مقارنة بالطموحات، ويحتل 
املركز 72 عامليا )والثامن اآ�صيويا( يف ت�صنيف الحتاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.
وك�صف الإعالم الر�صمي ال�صيني يف اآذار/مار�ص املا�صي، 
عن تقدم البالد بطلب تر�صح ل�صت�صافة نهائيات كاأ�ص 

اآ�صيا 2023.

ال�صني تبحث عن لعبي الكرة من ريا�ض الأطفال  ميلووكي يقرتب من ح�صم �صدارة ال�صرقية 



العاملون بهذه املهن الأكرث خيانة زوجية
اخليانة الزوجية ال�صبح الذي يهدد اأي عالقة عاطفية يف العامل، 
غر  ولكن  للخيانة،  اإىل  ت��وؤدي  خمتلفة  ومواقف  وعوامل  اأفعال 

املتوقع اأن يكومنن بني هذه العوامل هي طبيعة عمل الأزواج.
فقد اأ�صارت درا�صة حديثة اأجراها موقع "اآ�صلي مادا�صيون" اإىل اأن 
اخليانة تختلف على ح�صب املهنة التي ميتهنها الأزواج، فالأزواج 
الذين يعملون يف الأعمال احلرفية مثل ال�صباكة والبناء واللحام 

وغرهم، ياأتون يف املرتبة الأوىل يف اخليانة الزوجية.
وي���اأت���ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة الأط���ب���اء، ك��م��ا اح��ت��ل ال��ث��الث املراتب 
ه���وؤلء  الأع���م���ال، وذل����ك لأن  ري����ادة  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ون يف  الأوىل 
اأما  اأ�صخا�ص كثرين ويتقربون منهم،  الأ�صخا�ص يتعرفون على 
قطاع  يف  ي�صتغلون  الذين  الأ�صخا�ص  احتلها  فقد  الثالثة  املرتبة 

التكنولوجيا واملعلومات.
الجتماعي  وال��ع��م��ل  ال��ت�����ص��وي��ق  ق��ط��اع  يف  ي�صتغلون  ال��ذي��ن  اأم����ا 
والفندقي يف املرتبة ال�12، وياأتي بعدهم العاملون يف قطاع املال 
هم  خيانة  واأق���ل  وف���اًء  الأك���رث  يعتربون  ال��ذي��ن  بينما  والتعليم. 

العاملون يف ال�صيا�صة والثقافة والفن.

تدخل جماعي ينقذ عجوزا على حافة املوت
الوقت  الأم��رك��ي��ة، يف  ن��ي��وي��ورك  ت��دخ��ل رج���ال �صرطة يف مدينة 
املنا�صب ومتكنوا من اإنقاذ رجل م�صن كان على و�صك النتحار عن 

طريق رمي نف�صه من اأعلى ج�صر "فرازانو".
الرجل  ي�صحبون  وه��م  ال�صرطة  عنا�صر  فيديو،  مقطع  واأظ��ه��ر 
79 من عمره، وك��ان م�صمما على و�صع حد حلياته،  يبلغ  ال��ذي 

على ال�صاعة الثانية والن�صف ظهرا.
وك�صف مقطع فيديو اأن الرجل الذي كاد اأن يلقي بنف�صه، مل ي�صب 
"نيويورك  الفا�صلة، وفق ما نقلت  ب��اأذى خالل حماولة النتحار 
بو�صت". ولأن الرجل امل�صن كان مقاوما ب�صدة، ا�صتعانت ال�صرطة 
ب�صبعة من عنا�صرها حتى تثنيه عن النتحار وتعيده اإىل احلياة 
جمددا، وذكر امل�صدر الرجل مت نقله م�صت�صفى قريب من اجل�صر 

حتى يتلقى العالج.
بح�صب مركز  انتحار مرتفعة،  املتحدة معدلت  الوليات  وت�صهد 
2014، و���ص��ل ع��دد من  م��راق��ب��ة الأم��را���ص وال��وق��اي��ة منها، ويف 

و�صعوا حدا حلياتهم اإىل 44 األفا و965 �صخ�صا.
املئة  24 يف  بن�صبة  زاد  املنتحرين  اأن عدد  املقلقة  الأرق��ام  وتك�صف 
بني �صنتي 1999 و2014، وقفز معدل النتحار من 10.5 من كل 

مئة األف ن�صمة اإىل 13 من كل مئة األف ن�صمة.

اأقنعة واقية من تلوث الهواء 
لجتماع  ا�صتعدادا  واق��ي��ة  اأقنعة  جتهز  تايالند  اإن  م�صوؤول  ق��ال 
بعدما  مركزية  بنوك  وحمافظي  مالية  ل���وزراء  مرتقب  اإقليمي 

و�صل تلوث الهواء مل�صتويات مقلقة.
راي  ت�صياجن  يف  الهواء  ج��ودة  موؤ�صر  اأن  حكومية  بيانات  وك�صفت 
البنوك  مالية وحمافظي  وزراء  اجتماع  تايالند  ت�صت�صيف  حيث 
املركزية لرابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا )اآ�صيان( يف الأ�صبوع احلايل 

بلغ م�صتويات تعترب غر �صحية بني 240 و250.
وقال م�صوؤول كبر يف وزارة املالية لرويرتز اإنه مت جتهيز الأقنعة 
يف  بعد  يرتديها  اأح���دا  ن��ر  مل  ولكننا  الأقنعة  اإع���داد  "مت  م�صيفا 
الجتماع  م�صوؤول   300 نحو  يح�صر  اأن  املتوقع  ومن  الفندق". 
ت��وج��د خطط  اإن���ه ل  م�����ص��وؤول��ون  وق���ال  بالفعل.  بع�صهم  وو���ص��ل 

لتغير مكان عقد الجتماع اأو مواعيده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�صاف موقع الكارثة يف الأر�ض
قال علماء يف الوليات املتحدة اإنهم عرثوا على بقايا م�صتحاثات تعود لكائنات �صخمة نفقت بعد دقائق قيلة من 

ا�صطدام جرم �صماوي هائل بكوكب الأر�ص قبل 66 مليون �صنة.
وبح�صب ما نقلت �صحيفة "جابان تاميز"، فاإن ا�صطدام هذا اجلرم ال�صماوي الكبر هو الذي اأدى اإىل انقرا�ص 
الدينا�صورات يف ع�صر غابر. واأو�صح باحثو حفريات يف جامعة كن�صا�ص، يف ورقة علمية، اأنهم عرثوا على امل�صتحاثات 

التي ت�صم حيوانات واأ�صماكا، يف موقع بولية نورث داكوتا، �صمايل الوليات املتحدة.
ويرى العلماء منذ وقت طويل اأن املك�صيك كانت اأكرث مناطق الأر�ص ت�صررا من جراء ا�صطدام اجلرم ال�صماوي، 

ويقولون اإن الكارثة اأدت اإىل الق�صاء على 75 يف املئة من حيوانات الأر�ص واأنواعها النباتية.
وي�صيف امل�صدر اأن هذه التحولت الناجمة عن كارثة اجلرم ال�صماوي، هي التي عبدت الطريق اأمام ظهور الإن�صان 

على كوكب الأر�ص، ح�صب تعبره.
يعرف  مما  انطالقا  كبرا،  مائيا  تدفقا  اأحدثت  قد  لالأر�ص  العنيفة  الهزة  تكون  اأن  العلمية  التقديرات  وترجح 

بالبحر الداخلي وهو بحر يكون حماطا يف اأغلبه بالياب�صة.
اأو�صحه  ما  وفق  والأمونيت،  الأر�صية  والفقاريات  ال�صمك  من  كال  ت�صم  م�صتحاثات  املوقع  يف  الباحثون  ووج��د 

الأكادميي امل�صرف على الدرا�صة، روبرت دي باملا.
ومت العثور يف موقع نورث داكوتا على حفريات اأ�صماك تعود اإىل فوهة يف املك�صيك، ويتوقع العلماء اأن تكون مقذوفات 

الزلزال الكبر قد و�صلت من املك�صيك اإىل ال�صمال الأمركي يف غ�صون ع�صرات الدقائق فقط.
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الهاكرز يخرتقون اأجهزة مر�صى القلب
اإنرتنت  قرا�صنة  اأن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وزارة  اأك���دت 
باأمرا�ص  للم�صابني  امل��رك��ب��ة  الأج��ه��زة  بع�ص  اخ���رتاق  الآن  ي�صتطيعون 
للم�صت�صفيات،  حتذيرا  الأمركي  الداخلي  الأم��ن  وزارة  واأ�صدرت  القلب. 
القلب،  مر�صى  اأجهزة  من  معني  "الهاكرز" لنوع  اخ��رتاق  احتمالية  من 

وجمع معلومات ح�صا�صة عن املري�ص.
اإمكانية اخرتاق  واأبلغت �صركة م�صنعة لالأجهزة يف ولية ميني�صوتا على 
ال��ه��اك��رز لأج��ه��زت��ه��م، وح����ددت اأن�����واع الأج���ه���زة ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون معر�صة 
زراعة  اأج��ه��زة  اأن  ال�صركة  قالت  نيوز"،  "فوك�ص  ملوقع  ووفقا  ل��الخ��رتاق. 
ال��ق��ل��ب، واأج���ه���زة ع���الج اإع����ادة م��زام��ن��ة ال��ق��ل��ب م��زي��ل ال��رج��ف��ان، معر�صة 

لالخرتاق الإلكرتوين.
الأب�صط، مثل  الأجهزة  ي�صتطيعوا اخرتاق  الهاكرز لن  اإن  ال�صركة  وقالت 

جهاز مراقبة القلب واأجهزة تنظيم نب�صات القلب.
والتقاط  التعديل  الطبية  لالأجهزة  املخرتق  "ي�صتطيع  ال���وزارة:  وقالت 

البيانات واإ�صدار الأوامر الطبية لالأجهزة".
وح��ذرت ال��وزارة من اأن يعر�ص هذا الأم��ر مر�صى القلب للخطر، كما اأن 
الدولة  يعر�ص  قد  الطبية  املوؤ�ص�صات  داخ��ل  بالإنرتنت  الأج��ه��زة  ارت��ب��اط 

خلطر الهجمات الإلكرتونية.

ل تعطي بريدك الإلكرتوين لعمال املتاجر
ل يرغب موظفو املتاجر يف احل�صول على اأموالك فقط، بل ي�صعون اأي�صاً 

اإىل احل�صول على عناون بريدك الإلكرتوين وبياناتك ال�صخ�صية. 
ويبدو طلب بريدك الإلكرتوين روتينياً وبريئاً يف البداية، ويقول موظف 
الربيد  ع��ن��وان  اإىل  ال��ف��ات��ورة  ع��ن  ن�صخة  اإر���ص��ال  يف  يرغب  اإن��ه  ال�صندوق 
الإلكرتوين، لكن ذلك قد يوؤدي اإىل �صيل من ر�صائل الت�صويق املزعجة يف 

وقت لحق.
ورغم اأن بع�ص البلدان تطبق قوانني حماية البيانات، اإل اأن جتار التجزئة 
للعمالء  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  عناوين  ب��اإغ��راق  ال��ق��وان��ني،  ه��ذه  ينتهكون 

بر�صائل الت�صويق، بح�صب �صحيفة مرور الربيطانية.
وتعترب قوانني العديد من الدول ا�صتخدام بيانات �صخ�ص ما دون موافقته، 
لكن معظم  العقوبة،  ت�صتوجب  قانونية  ثالث، خمالفة  اإىل طرف  ونقلها 
العمالء يحاولون التاأقلم مع ذلك، ول ي�صعون ملقا�صاة ال�صركات التي تن�صر 

بياناتهم.
معلومات  ت��ق��دمي  بتجنب  وال��ب��ي��ان��ات  ال�����ص��ي��رباين  الأم���ن  خ���رباء  وين�صح 
تبيعها  اأو  للت�صويق،  ت�صتغلها  اأن  ميكن  التي  التجزئة،  ل�صركات  �صخ�صية 

لطرف ثالث دون علم �صاحبها اأو موافقته.

بعد هجوم اجلرذان.. 
طائرة مريكل حتلق جمددًا

رئا�صية  ط���ائ���رة  اأي  ت��ت�����ص��در  مل 
اأخ��������������رى ع������ن������اوي������ن ال�������ص���ح���ف 
اأديناور"  "كونراد  باأعطالها، مثل 
املخ�ص�صة لكبار م�صوؤويل الدولة 
من  ت�صلم  مل  اأنها  حتى  الأملانية، 
هجوم اجلرذان. لكنها تعود اليوم 
عملية  بعد  ج��دي��د  م��ن  للتحليق 
اأربعة  اأ���ص��ت��غ��رق��ت  ���ص��ام��ل  اإ���ص��الح 

اأ�صهر.
عناوين  ا���ص��م��ه��ا  ت�����ص��در  اأن  ب��ع��د 
الأخبار يف اأكرث من منا�صبة عادت 
طائرة  اأديناور"  "كونراد  ط��ائ��رة 
املخ�ص�صة  الأمل���ان���ي���ة،  احل��ك��وم��ة 
ل���ك���ب���ار م�������ص���وؤويل ال�����دول�����ة، اإىل 

التحليق من جديد .
الأملانية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
خ�صعت  ق���د  ك��ان��ت  ال���ط���ائ���رة  اأن 
مدار  على  �صامل  اإ���ص��الح  لعملية 
اأربعة اأ�صهر. وكان وزير اخلارجية 
من  اأول  م���ا����ص  ه��اي��ك��و  الأمل�������اين 
اإ�صالحها يف  يجرب الطائرة بعد 
منت  على  اأق��ل��ع  اإذ  ر�صمية  مهمة 
اإيربا�ص  ن��وع  من  وه��ي  الطائرة، 
�صاعة مبكرة من  340(، يف  )اإي��ه 
�صباح اليوم متوجها اإىل نيويورك، 
لت�صلم رئا�صة اأملانيا ملجل�ص الأمن 

خالل ني�صان/ اأبريل اجلاري.
ال���ط���ائ���رة واإج������راء  اإ�����ص����الح  ومت 
تر�صانة  يف  عليها  �صاملة  �صيانة 
الأمل���ان���ي���ة  "لوفتهانز"  ����ص���رك���ة 

للطران يف هامبورغ.

غوغل تتفاعل مع كذبة ني�صان
اأع��ل��ن��ت غ���وغ���ل اإ�����ص����دارا خ��ا���ص��ا م���ن لعبة 
ني�صان  كذبة  ي��وم  م��ع  بالتزامن  "�صنيك" 

اأبريل الذي ي�صادف اليوم.
موقعها  ع����رب  ب���ي���ان  يف  ال�������ص���رك���ة  وق����ال����ت 
ال�صهرة  باللعبة  املغرمني  اإن  الإل��ك��رتوين 
"�صنيك" ميكنهم لعبها عرب اأجهزة اخللوي 
الأفاعي  تت�صمن  لن  ولكنها  احلا�صوب،  اأو 
اإذ �صيكون هناك قطارات وعليك  املرة،  هذه 
بالطريقة  ال���رك���اب  م���ن  ع����دد  اأك�����رب  ج��م��ع 
ذاتها يف لعبة "�صنيك" التي ا�صتهرت خالل 

الت�صعينيات والفرتة التي �صبقتها.
واأ�صارت ال�صركة اإىل اأن اللعبة �صتكون متاحة 
ملدة اأ�صبوع بالتزامن مع فرتة كذبة ني�صان، 
حتديد  ميكنك  حم��ط��ات  �صبع  اخ��ت��ي��ار  ومت 
باولو،  ���ص��ان  ال��ق��اه��رة،  ت�صم  ف��ي��ه��ا،  ال��ل��ع��ب 
اأو  لندن، �صيدين، �صان فران�صي�صكو، طوكيو 

خارطة العامل.
"غوغل  تطبيق  عرب  للعبة  النفاذ  وميكنك 
املخ�ص�ص  غ����وغ����ل  م���ت�������ص���ف���ح  اأو  ماب" 

للخرائط.

تفقد ر�صيعها فوق �صلم متحرك
فقدت �صيدة توازنها فوق �صلم متحرك، ومل تتمكن من 
من  لي�صقط  حتمله،  كانت  ال��ذي  ر�صيعها  على  احلفاظ 
جنوبي  جت��اري  مركز  يف  ال��ف��ور  على  حتفه  ويلقى  علي 
ال�صالمل  على  ال��ت��وازن  فقدانها  اإن  الأم  وقالت  ال�صني. 

املتحركة اأدى اإىل اإفالت ر�صيعها �صاحب ال�3 اأ�صهر.
�صقط  فقد  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
الر�صيع على جانب ال�صلم املتحرك الذي كان يهبط من 

الطابق الثالث اإىل الطابق الثاين يف املركز التجاري.
على  ر�صيعها  حتمل  وه��ي  الأم  م�صورة  لقطات  وتظهر 
ذراعها الي�صرى، وتقف قرب جانب ال�صلم عندما وقعت 
بعد فرتة وجيزة من  توازنها  اأنها فقدت  ويبدو  املاأ�صاة، 
مالم�صة قدميها للدرج املتحرك ب�صحبة ر�صيعها وابنها 
الأكرب. ووقع احلادث يف مركز ت�صوق فى بلدة ت�صانغبينغ 
ال�صبت  ظهر  بعد  غ��وان��غ��دون��غ،  مبقاطعة  دون��غ��وان  ف��ى 
املا�صي. وقال بيان للحكومة املحلية اإن امل�صعفني اأعلنوا 

وفاة الر�صيع على الفور، بعد ف�صل حماولت اإنعا�صه.

لعبة اأطفال تتحول اأداة قتل
على  قوية  عا�صفة  هبوب  اإث��ر  م�صرعهما  طفالن  لقي 
منطقة لعب اأطفال م�صنوعة من املطاط املنفوخ، و�صط 
م�صوؤولون  اأك��ده  وفقما  انقالبها،  اإىل  اأدى  مما  ال�صني، 
فاإن  ميل"،  "ديلي  �صحيفة  نقلت  وح�صبما  حم��ل��ي��ون. 
املعروفة  اللعبة  هينان، جعلت  القوية يف منطقة  الرياح 
الهواء،  يف  النطاطة" تطر  "القلعة  القفز" اأو  ب�"قلعة 

فيما �صرع عدد من زوار املكان يف الهروب.
واأظهرت مقاطع فيديو يف من�صات التوا�صل الجتماعي، 
عددا من الآباء وهم يحملون اأطفالهم يف اأح�صانهم اأمال 

يف النجاة من العا�صفة.
اإ�صابة طفل واحد و17 �صخ�صا  اإىل  اأي�صا  واأدت الواقعة 
الفزع  م��ن  بحالة  الآب����اء  واأ���ص��ي��ب  طفيف.  ب�صكل  بالغا 
ال�صديد وهم يبحثون عن اأبنائهم الذين كانوا ي�صتمتعون 
باللعب، اأما الطفل اجلريح فخ�صع لعملية جراحية وقال 

الأطباء اإنه �صار يف حالة م�صتقرة.  
وذكرت هيئة الطق�ص يف املنطقة، اأن عا�صفة الغبار التي 
10 اأمتار ومل تدم �صوى  �صببت الهلع و�صل قطرها اإىل 

مدة ترتاوح بني 3 و4 دقائق.
3 اأط���ف���ال ب��ج��روح بعدما  اأ���ص��ي��ب  ويف ف��رباي��ر امل��ا���ص��ي، 
ري��اح قوية يف  "قلعة قفز" مماثلة ج��راء هبوب  ارتفعت 

حمافظة غويزهو، جنوبي غربي ال�صني.

اأ�صهر كذبات اأبريل التي �صدقها كثريون
اأكاذيب، لكن بع�ص  ت��ُروج عدة  اأبريل،  الأول من  بحلول 
هذه اخلدع ت�صدر عن موؤ�ص�صات اإعالمية عريقة فتنطلي 
على النا�ص وي�صدقونها، ول يكت�صفون احلقيقة يف بع�ص 

الأحيان اإل بعد مرور �صنوات.
واخلدع  الأك��اذي��ب  باأ�صهر  اإن" قائمة  اإن  "�صي  وعر�صت 
التي مت ترويجها يف مطلع اأبريل، و�صدقها النا�ص على 

مدى عقود.
وم���ن ال��ك��ذب��ات ال�����ص��ه��رة، ت��ق��ري��ر ل��ق��ن��اة "بي ب��ي �صي" 
اإيطاليا،  "البا�صتا" يف  ملعجنات  زراع��ة  عن  الربيطانية، 
و�صدق النا�ص، بالفعل، يف تلك الفرتة، اأن هناك مو�صما 

حل�صاد "البا�صتا" املتدلية من ال�صجر. فالدا رو�سلياكوفا لدى و�سولها حل�سور العر�ص الأول لفيلم  The Public يف مكتبة نيويورك العامة. رويرتز

�صحفي يربئ 
جاك�صون من كل التهم

ب����ري����ط����اين كتب  ����ص���ح���ف���ي  ق������ال 
مايكل  الراحل،  البوب  �صرة جنم 
ج��اك�����ص��ون، اإن����ه مت��ك��ن م���ن ر�صد 
ث��غ��رات واأك���اذي���ب يف امل��زاع��م التي 
ب��الع��ت��داء اجلن�صي  امل��غ��ن��ي  ت��ت��ه��م 

على طفلني.
ويف فيلم مثر للجدل حول جنم 
البوب الذي تويف �صنة 2009، قال 
وجيم�ص  روبن�صون  وي��د  الرجالن 
اإنهما تعر�صا لالعتداء  �صيف�صاك، 
ي��د ج��اك�����ص��ون حني  ع��ل��ى  اجلن�صي 

كانا طفلني.
وذك����������������ر ال�������������ص������ح������ف������ي م�����اي�����ك 
كتاب  م��وؤل��ف  وه���و  �صمولكومبي، 
�صهادة  اإن  ج��اك�����ص��ون،  ���ص��رة  ع���ن 
الرجلني  اأح�����د  وال�����دة  ب��ه��ا  اأدل�����ت 
يف  ورد  ما  مع  تتناق�ص  امل�صتكيني 

فيلم "اخلروج من نيفرلند".
�صحيفة  م����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف  وق������ال 
ج����زًءا  اإن  اأونالين"،  "مرور 
�صيف�صاك ح��ول حمطة  ق��ال��ه  مم��ا 
باحلادثة  �صكك حديدية مرتبطة 
امل�����زع�����وم�����ة، مل ي���ك���ن دق���ي���ق���ا يف 

الو�صف.
ادع�����ى،  ب���رون�������ص���ون  اأن  واأ������ص�����اف 
اع���ت���داءات جاك�صون  ب���اأن  م��وؤخ��را، 
بداأت حينما بقي الطفل مع النجم 
يف  عائلته  ���ص��اف��رت  فيما  ال��راح��ل، 
اأريزونا، لكن الأم  اإىل ولية  رحلة 
قالت اأمام املحكمة يف 1993، وبعد 
���ص��اف��ر مع  الب���ن  اإن  ال��ق�����ص��م،  اأداء 

العائلة.

لغز ب�صري يقتل قردة ال�صمبانزي
تقتل  ب�صرية  فرو�صات  تف�صي  الباحثون  اكت�صف 

قرود ال�صمبانزي يف اأوغندا.
وبعد اأقل من عامني من اأول تقرير عن ال�صمبانزي 
"نزلت  اأوغ��ن��دا وم��وت��ه ب�صبب ف��رو���ص  ال���ربي يف 
الربد"، ك�صفت الدرا�صة اجلديدة فرو�صني اآخرين 
يف  ال�صمبانزي  جمموعات  ل��دى  ب�صري،  اأ�صل  من 

الغابة نف�صها.
للفرو�صات  اجلديد  التف�صي  اإن  الباحثون  ويقول 
ت��زام��ن م��ع واح����د مم��ي��ت، وق���د اأث����ر ه���ذا التف�صي 
ال�صمبانزي  ق����ردة  جم��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ف��رو���ص��ات 
بني  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف  نف�صها  الغابة  يف  املختلفة 

دي�صمرب 2016 وفرباير 2017.
و�صجلت جمموعة مكونة من 205 قردة �صمبانزي 
تعرف با�صم "Ngogo"، يف حممية كيبل الوطنية 
يف اأوغندا، �صررا �صديدا، حيث يعاين ما يقارب 44 
25 قردا من  اأمرا�ص تنف�صية، وتويف  % منها من 

هذه املجموعة اأثناء تف�صي الفرو�صات.

املعروفة  ال�صمبانزي،  م��ن  الأخ���رى  املجموعة  اأم��ا 
 55 م����ن  وت����ت����األ����ف   ،"Kanyawara" ب���ا����ص���م 
للفرو�صات،  وا�صعا  انت�صارا  �صهدت  فقد  حيوانا، 
تاأثرت  % م��ن احل��ي��وان��ات   69 م��ن  اأك���رث  اأن  حيث 
جمموعة  عك�ص  وعلى  التنف�صي،  اجلهاز  باأمرا�ص 
اأي حيوان ب�صبب هذه  ميت  مل  فاإنه   ،"Ngogo"

."Kanyawara" الأمرا�ص يف جمموعة
وقال توين غولدبرغ، الأ�صتاذ يف جامعة وي�صكون�صن 
جدا  �صائعة  ب�صرية  الفرو�صات  "هذه  مادي�صون: 
وتنت�صر يف جميع اأنحاء العامل وت�صبب الزكام لدى 
الأطفال"، واأو�صح اأنها ل تعد موؤذية جدا يف الب�صر 
اأي حالت  اأو  الربو  املري�ص يعاين من  يكن  ما مل 
اأكرث  كانت  ال�صمبانزي،  "يف  لكنها  اأخ���رى،  كامنة 

فتكا".
و�صرح غولدبرغ قائال: "من املفزع اأن ن�صاهد هذه 
احليوانات تعاين، لي�ص فقط من املر�ص ولكن اأي�صا 

من احلزن على فقدان اأفراد من جمتمعها".

�صلمى حايك تك�صف اأ�صرار ر�صاقتها
ك�صفت النجمة  �صلمى حايك  اأ�صرار ر�صاقتها، وح�صولها على اللياقة الدائمة.

وقالت حايك ملتابعيها يف فيديو ن�صرته عرب �صفحتها اخلا�صة على اأحد مواقع 
لوجبة  حت�صري  كيفية  معرفة  تريدون  كنتم  ما  اإذا  الجتماعي،  التوا�صل 
الع�صل،  مع  احلرارية  ال�صعرات  اإ�صافة  يف  متانعون  ول  بي،  اخلا�صة  الفطور 

ف�صوف اأر�صدكم اإىل طريقة تكوين طبق ال�صلطة اخلا�ص بي.
ُيذكر اأن حايك ت�صارك يف بطولة عدد من الأعمال ال�صينمائية خالل الفرتة 
حزيران- �صهر  يف  عر�صه  املقبلة، منها فيلم "Limited Partners" املُقّرر 
 The Hitman‘s Wife‘s" لفيلم  الثاين  اجل��زء  جانب  اإىل  املقبل،  يونيو 
اأنطونيو بانديرا�ص، والذي مل يتّم الإعالن حتى  النجم  Bodyguard" مع 

الآن عن موعد عر�صه يف �صالت ال�صينما.


