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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

   

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة
هيئة الهالل الأحمر تد�صن حملة �صحية 

ملكافحة اأمرا�ض العيون يف املغرب
•• الرباط -وام:

د�صنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي حملة �صحية ملكافحة اأمرا�ض 
العيون يف املغرب بتوجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
الحتاد الن�صائي العام الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة 
املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الفخرية لهيئة الهالل 
الأحمر »اأم الإمارات«. وت�صتهدف احلملة توفري الرعاية ال�صحية لـ 5 
اآلف حالة يف القرى واملناطق النائية، وتت�صمن اإجراء عمليات اإزالة 
املياه البي�صاء الكتاراكت وزراعة العد�صات با�صتخدام تقنيات جراحية 
الطبي  الك�صف  اإجــراء  اإىل جانب  2000 مري�ض،  متقدمة حلوايل 
الالزمة  الأدويـــة  وتوفري  »اجلــالكــومــا«  الــزرقــاء  املياه  ملر�صى  املبكر 
والنظارات الطبية ل 3 اآلف �صخ�ض.                    )التفا�صيل �ض2(

�شوؤون املوظفني بالرتبية ويف غياب دور مدراء النطاق واملدار�س
ر�صد غياب لـ  344 معلمًا واداريًا مل ي�صجلوا ب�صمتهم 

– 53 يوما يف نظام » بياناتي« ملدد ترتاوح من 7 
•• دبي – حم�شن را�شد 

بوزارة  امل�صاندة  اخلدمات  لقطاع  التابعة  املوظفني  �صوؤون  اإدارة  ر�صدت 
تعليمياً  كــادراً   344 لـ  ، حــالت غياب  املا�صي  الأ�صبوع  والتعليم  الرتبية 
واإدارياً بكافة املدار�ض احلكومية بالدولة ، وملدد ترتاوح من اأ�صبوع لـ 53 
يوماً خالل الفرتة من يناير وحتى مار�ض 2019 ، حيث تبني اأنهم ورغم 
اإدراجهم على نظام الب�صمة اليومي ، اإل اأن ب�صمتهم مل ت�صجل على نظام 

»بياناتي« ولي�ض لديهم تقرير ح�صور وان�صراف.  )التفا�صيل �ض3(

ع�صكريون �صودانيون ي�صاركون املواطنني احتفالتهم با�صتقالة وزير الدفاع )رويرتز(

ا�شتقالة مدير املخابرات ال�شوداين واملحتجون يوا�شلون ال�شغط لتلبية كامل مطالبهم

رئي�ض املجل�ض الع�صكري يتعهد بحكومة مدنية و»اجتثاث« النظام ال�صابق ورموزه
•• اخلرطوم-وكاالت:

للمجل�ض  اجلــديــد  الــرئــيــ�ــض  قـــال 
ال�صودان  يف  النــتــقــايل  الع�صكري 
حــكــومــة مدنية  اإن  الــ�ــصــبــت  امــ�ــض 
القوى  مــــع  بـــالـــتـــ�ـــصـــاور  �ــصــتــ�ــصــكــل 
الفرتة  بـــــاأن  وتــعــهــد  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
�صت�صتمر  اجلــــديــــدة  النــتــقــالــيــة 

لعامني بحد اأق�صى.
وقال الفريق اأول ركن عبد الفتاح 
تلفزيوين  اأول خطاب  الربهان يف 
الذي  التجول  األــغــى حظر  اإنــه  لــه 
�صراح  باإطالق  واأمــر  �صلفه  فر�صه 
الطوارئ  مبوجب  املحتجزين  كل 
التي فر�صها الرئي�ض املعزول عمر 

الب�صري.
الع�صكري  املــجــلــ�ــض  رئــيــ�ــض  ووعــــد 
النتقايل ال�صوداين باجتثاث نظام 

الرئي�ض ال�صابق عمر الب�صري.
التلفزيون  بــثــهــا  كــلــمــة  يف  وقـــــال 
على  �صيعمل  املجل�ض  اإن  الر�صمي 
الدولة  مــوؤ�ــصــ�ــصــات  هيكلة  »اإعـــــادة 
القانون  مـــع  يــتــفــق  املــخــتــلــفــة مبـــا 
النظام  واجتثاث  الف�صاد  وحماربة 

ورموزه«.
بــاإطــالق �صراح  اأمـــر الــربهــان  كما 
جميع من حوكموا بتهمة امل�صاركة 
يف التظاهرات يف ال�صودان، متوعدا 

مبحاكمة جميع املتورطني يف قتل 
املتظاهرين.

بثها  كـــلـــمـــة  يف  الـــــربهـــــان  وقـــــــال 
باإطالق  »اآمــر  الر�صمي  التلفزيون 
حماكمتهم  متت  من  جميع  �صراح 
اأي  الـــطـــوارئ او  مبــوجــب قـــانـــون 
قـــانـــون اآخـــــر بــ�ــصــبــب املــ�ــصــاركــة يف 
املظاهرات كل من يثبت تورطه يف 
قتل املتظاهرين �صتتم حماكمته«.

التجول  حـــظـــر  بـــرفـــع  اأمــــــر  كـــمـــا 
الليلي الذي فر�صه رئي�ض املجل�ض 
الع�صكري ال�صابق الفريق اأول ركن 

عو�ض ابن عوف.
جــاء هــذا بعد اعـــالن مــديــر جهاز 
الأمــــــــــن واملــــــخــــــابــــــرات الـــوطـــنـــي 
بعد  امــ�ــض  من�صبه  مــن  ا�صتقالته 
يوم ا�صتقالة وزير الدفاع فجاأة من 
رئا�صة املجل�ض الع�صكري النتقايل 
بالرئي�ض  الإطـــــاحـــــة  اأعــــقــــاب  يف 
يوا�صل  الب�صري فيما  ال�صابق عمر 

املحتجون املطالبة بالتغيري.
وكان مدير جهاز الأمن واملخابرات 
الــوطــنــي �ــصــالح عــبــد اهلل حممد 
با�صم �صالح قو�ض  املعروف  �صالح 
البالد  يف  نفوذا  ال�صخ�صيات  اأكرث 
حمتجون  وحــمــلــه  الــبــ�ــصــري  بــعــد 
متظاهرين  قــــتــــل  مــــ�ــــصــــوؤولــــيــــة 
يطالبون باإنهاء احلكم الع�صكري.

اأول  وا�صتقال وزير الدفاع الفريق 
ركــن عــو�ــض بــن عــوف مــن رئا�صة 
اأم�ض  النتقايل  الع�صكري  املجل�ض 
واحــــد  يـــــوم  بـــعـــد  اجلـــمـــعـــة  الأول 
مطالبة  مــع  املن�صب  يف  لــه  فــقــط 

املحتجني بتغيري �صيا�صي اأ�صرع.
ال�صودانية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  وقــالــت 

واملخابرات الوطني«.
وُيعتقد اأن رئي�ض املجل�ض الع�صكري 
للحديث  ا�صتعدادا  اأكــرث  اجلــديــد 

مع املتظاهرين.
وكــــان الـــربهـــان ثــالــث اأكــــرب قائد 
امل�صلحة  الـــــقـــــوات  يف  عـــ�ـــصـــكـــري 
الكثري  عنه  يعرف  ول  ال�صودانية 

الفريق  »�ـــصـــادق  امــ�ــض  الــر�ــصــمــيــة 
اأول ركن عبد الفتاح الربهان عبد 
الع�صكري  املجل�ض  رئي�ض  الرحمن 
النــتــقــايل عــلــى ال�ــصــتــقــالــة التي 
مهند�ض  اأول  الــفــريــق  بــهــا  تــقــدم 
�صالح عبد اهلل حممد �صالح من 
مــنــ�ــصــبــه كــرئــيــ�ــض جلـــهـــاز الأمــــن 

من�صب  وتــوىل  العامة.  احلياة  يف 
لي�صرف  الــــربيــــة  الــــقــــوات  قـــائـــد 
ال�صودانية  الـــقـــوات  عــلــى  بـــذلـــك 
التحالف  �صفوف  يف  قاتلت  الــتــي 
وهو  اليمن.  يف  ال�صعودية  بقيادة 
عــلــى �ــصــالت وثــيــقــة بــكــبــار القادة 

الع�صكريني يف اخلليج.
وانــطــلــقــت احــتــفــالت �ــصــاخــبــة يف 
الليل بعد  �صوارع اخلرطوم خالل 
ا�ــصــتــقــالــة بـــن عــــوف. ولــــوح اآلف 
وبهواتفهم  بـــالأعـــالم  املــحــتــجــني 
البع�ض  واأطــلــق  امل�صاءة  املحمولة 
اإن  الــ�ــصــيــارات. وقـــال �صهود  اأبــــواق 
»�صقط  هـــتـــاف  رددوا  مـــواطـــنـــني 
التاين!« يف اإ�صارة اإىل بن عوف بعد 

الب�صري وفقا لرواية �صهود.
ال�صودانيني،  املهنيني  جتمع  ودعــا 
املطالبة  الحتجاجات  يقود  الــذي 
بــحــكــومــة مــدنــيــة، اإىل مــزيــد من 

املظاهرات ام�ض ال�صبت.
وجـــاء يف بــيــان لــه »الــيــوم نوا�صل 
لثورتنا  الن�صر  ل�صتكمال  امل�صوار 
الظافرة. »نوؤكد اأن ثورتنا م�صتمرة 
ولن ترتاجع اأو حتيد عن طريقها 
وغري  الــكــامــل  للتحقيق  املــا�ــصــي 
امل�صروعة  �صعبنا  ملطالب  املنقو�ض 
واجللية، بت�صليم ال�صلطة حلكومة 

انتقالية مدنية«.

هادي اعتربها حلظة فارقة وتعك�س عزلة احلوثي

اخلارجية الأمريكية ت�صيد بانعقاد جل�صة الربملان اليمني

اإيطاليا ترف�س اأي تدخل ع�شكري اأجنبي يف ليبيا 

اجلي�ض ينفذ غارات جوية على مواقع الإرهابيني يف طرابل�ض
•• عوا�شم-وكاالت: 

ال�صبت،  ام�ض  الليبي،  اجلي�ض  �صّن 
اجلماعات  مواقع  على  جّوية  غــارة 
الربيع،  وادي  منطقة  يف  الإرهابية 
جـــنـــوب الـــعـــا�ـــصـــمـــة طـــرابـــلـــ�ـــض، يف 
الوقت الذي ت�صتمر فيه املواجهات 
وامليلي�صيات  اجلــيــ�ــض  قـــــوات  بـــني 
املـــوالـــيـــة حلـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، على 
مــ�ــصــارف الــعــا�ــصــمــة. وقــالــت �صعبة 
للقيادة  الــتــابــعــة  الإعــــالم احلــربــي 
�صالح  اإن  الليبي،  للجي�ض  الــعــامــة 
اأحد  على  ناجحة،  غــارة  نفذ  اجلــو 
خمازن الأ�صلحة والذخائر اخلا�صة 
منطقة  يف  الإرهــابــيــة،  باجلماعات 

وادي الربيع وحميطها.
قــــال مــ�ــصــدر مـــيـــداين، اإنـــــه جرى 
قــويــة منذ  انــفــجــارات  دّوي  �ــصــمــاع 
�ــصــبــاح امــ�ــض، وحتــــدث عــن غـــارات 
العزيزية  منطقة  يف  اأخـــرى  جوية 
ومدينة زوارة الواقعة قرب احلدود 

تبعية  بــعــد  يــعــرف  الــتــونــ�ــصــيــة، مل 
الطريان التي نفّذها.

اأن هــنــاك معارك  املــ�ــصــدر  واأ�ــصــاف 
عنيفة يخو�صها اجلي�ض الليبي �صد 
العا�صمة،  م�صارف  على  امليلي�صيات 
العزيزية  مــنــاطــق  يف  وبــالــتــحــديــد 
من  متبادل  وق�صف  الربيع  ووادي 

مت  الــ�ــصــواين،  منطقة  يف  اجلانبني 
عــلــى اإثـــــره اإخـــــالء الـــعـــائـــالت من 
الهالل  منظمة  قبل  من  منازلها، 

الأحمر.
الــــــــوزراء  رئـــيـــ�ـــض  قــــــال  ذلــــــك  اىل 
ع�صكري  تــدخــل  اأي  اإن  الإيـــطـــايل 
اأجــنــبــي يف لــيــبــيــا لـــن يــ�ــصــكــل حال 

رغم كّم الدرا�شات والبحوث والتعليقات:
حالة العامل: خم�صة اأ�صئلة اأ�صا�صية تبحث عن جواب...!

•• الفجر - �شتيفن م. والت – ترجمة خرية ال�شيباين

الذي  الدولية،  الدرا�صات  جلمعية  ال�صنوي  املوؤمتر  يف  موؤخًرا  �صاركت 
ُعقد يف الفرتة من 25 اإىل 30 مار�ض 2019 يف تورنتو. واإذا كنتم ل 
تعرفون �صيئا عن عامل اجلامعات اأو تعرفون القليل، فيجب اأن تعلموا 
ياأتون من  اأنحاء العامل  اأن هذا احلدث يجمع متخ�ص�صني من جميع 
ا التاريخ، وعلم  اآفاق خمتلفة اأكرث فاأكرث: العلوم ال�صيا�صية، ولكن اأي�صً

الجتماع، والقانون، والقت�صاد، وغريها من التخ�ص�صات.
ُتقّدم درا�صات اأو تعليقات على جمموعة وا�صعة من املو�صوعات الدولية 

والعاملية والعابرة لالأوطان والقارات وغريها.      )التفا�صيل �ض12(

•• عوا�شم-وكاالت:

قال الرئي�ض اليمني عبد ربه من�صور هادي، ال�صبت، اإن انعقاد جل�صة الربملان 
عن  وعزلته  احلوثي  امل�صروع  تاآكل  ويعك�ض  فارقة،  حلظة  يف  ياأتي  اليمني، 
اليمني  الــنــواب  اأع�صاء جمل�ض  اأمــام  كلمته  هــادي، خــالل  واأ�ــصــاف  ال�صعب. 
مبدينة �صيئون يف حمافظة ح�صرموت �صرقي اليمن، اأن ميلي�صيات احلوثي 

الإيرانية ل تفهم لغة ال�صالم ومتار�ض اخلداع والت�صليل.
ودعا هادي اأع�صاء جمل�ض النواب اليمني، الذي يلتئم للمرة الأوىل منذ العام 
2015، اإىل العمل على ف�صح جرائم النقالب احلوثي، قائال اإن احلوثيني 

اختاروا طريق ال�صر ودمروا موؤ�ص�صات الدولة اليمنية ومنها الربملان.
واأكد الرئي�ض اليمني، خالل اجلل�صة غري العادية ملجل�ض النواب، اأن ميلي�صيات 
احلوثي حتمل م�صروعا مدمرا يعك�ض م�صروع التخريب الإيراين، قائال: »ل 
اخلارجة  امل�صاريع  بهزمية  ونثق  اليمني  ال�صعب  �صيادة  من  النتقا�ض  نقبل 

عن منطق التاريخ«.
 وتابع هادي: »احلرب لي�صت خيارنا، بل واجبنا جتاه وطننا و�صعبنا، وعلينا 
اأن ندافع عن اأمننا وا�صتقرارنا«، داعيا اأبناء ال�صعب اليمني اإىل عدم فقدان 

الأمل من جراء املمار�صات احلوثية.
ويف وا�صنطن هناأت الإدارة الأمريكية، ال�صبت، جمل�ض النواب اليمني مبنا�صبة 
مهمة”  “خطوة  انعقاده  واعتربت   ،2014 انعقاده للمرة الأوىل منذ عام 
لتعزيز احلكومة اليمنية ال�صرعية، كما عربت عن دعمها الكامل للربملانيني 
اليمنيني. وجاء يف بيان �صادر عن املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الأمريكية، 
مورغان اأورتاغو�ض: »تهنئ الوليات املتحدة  النواب اليمنيني الذين اجتمعوا 

ام�ض )ال�صبت 13 اأبريل 2019( للمرة الأوىل منذ عام 2014«.
اليمنية يف  الأمــر خطوة مهمة من قبل احلكومة  البيان: يعد هذا  واأ�صاف 
�صبيل اإعادة تن�صيط موؤ�ص�صات احلكومة ال�صرعية، وا�صتئناف التقدم يف تنفيذ 

مقررات موؤمتر احلوار الوطني وا�صتكمال النتقال ال�صلمي لل�صلطة.

لــلــ�ــصــراع الـــــذي نــ�ــصــب يف الآونـــــة 
الأخـــرية يف الــبــالد، حمــذرا من اأن 
نـــزوح جماعي  يت�صبب يف  قــد  ذلــك 
لالجئني عرب البحر املتو�صط نحو 

اأوروبا.
)اجلي�ض  ليبيا  �صرق  قــوات  وبـــداأت 
بــقــيــادة خليفة  الــلــيــبــي(  الــوطــنــي 
حفرت زحفها نحو طرابل�ض للق�صاء 

على الرهاب وملي�صياته.
وقـــــال رئــيــ�ــض الــــــــوزراء الإيـــطـــايل 
اإلفاتو  ل�صحيفة  كونتي  جــوزيــبــي 
مقابلة  يف  الــيــومــيــة  كــوتــيــديــانــو 
ل  الع�صكري  »اخلــيــار  اليوم  ن�صرت 

ميكن اأن يكون حال«.
واأ�صاف اأن ما يتوجب فعله هو عقد 
حمادثات مب�صاركة كل الأطراف يف 
حماولة لوقف القتال . وقال كونتي 
قد  حمتمل  ع�صكري  تدخل  اأي  اإن 
للفرار  الليبيني  من  الكثري  يدفع 
عــرب الــبــحــر املــتــو�ــصــط نــحــو جنوب 

اأوروبا. 

مواقــيت ال�صالة
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الإماراتية مرمي مطر حت�صد جائزة املراأة 
العربية الرائدة يف البتكار ال�صحي لعام 2019

•• الكويت-وام:

الإمــــارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�صة  مــطــر  مـــرمي  الــدكــتــورة  �ــصــعــادة  حــ�ــصــدت 
لعام  ال�صحي  البــتــكــار  الــرائــدة يف  العربية  املـــراأة  “ جــائــزة  لــالأمــرا�ــض اجلينية 
“ وذلك خالل احلفل الذي اأقيم �صمن فعاليات الــدورة الـ 21 لحتاد   2019

امل�صت�صفيات العربية الذي عقد موؤخرا يف دولة الكويت ال�صقيقة.
ملبادراتها  تقديرا  اجلــائــزة  هــذه  على  مــرمي مطر  الــدكــتــورة  �صعادة  جــاء ح�صول 
املبتكرة يف متكني املجتمع والأفــراد الأكرث عر�صة لال�صطرابات اجلينية وو�صع 
املحلية �صمن  اآليات مبتكرة تتالءم مع حتديات واختالف الظروف الجتماعية 

الأطر املنهجية الدولية املعتمدة .
كما جاء ح�صولها على هذه اجلائزة لالأثر الكبري ملبادراتها التطوعية على املجتمع 
والأجيال القادمة والنجاحات امللمو�صة من قبل املجتمع خا�صة املجتمع الطبي يف 
الوطن العربي والعامل فقد اعتربت مبادراتها واحدة من اأف�صل خم�ض مبادرات 

عاملية ن�صرت يف املجلة الأمريكية لل�صحة العاملة.           )التفا�صيل �ض2(

متظاهرون يعربون عن تاأييدهم  حلفرت لتخلي�صهم من الرهاب

ل احد يعرف حجم النت�صار النووي م�صتقبال
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اأخبـار الإمـارات
�شمن فعاليات عام الت�شامح

»�صحة« تطلق مبادرة »�صاعة عطاء«لت�صجيع موظفيها على التربع بالدم، بالتعاون والتن�صيق مع بنك الدم يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية »�صحة« مبادرة  »�صاعة عطاء« 
»�صحة«  �صركة  موظفي  ت�صجيع  بهدف  الت�صامح،  عــام  فعاليات  �صمن 
واملن�صاآت الطبية التابعة لها على التربع بالدم، وذلك بالتعاون والتن�صيق 
مع بنك الدم يف اأبوظبي والعني. وقالت ال�صيدة وحيدة خليل عبد اهلل، 
عطاء  �صاعة  مبادرة  اإن  »�صحة«  �صركة  يف  العمالء  عالقات  اإدارة  مدير 

اإذ حتر�ض  تــهــدف كــذلــك لتحفيز اجلــانــب النــ�ــصــاين لــدى املــوظــفــني، 
يف  خا�صة  املجتمع،  تهم  التي  املــبــادرات  يف  امل�صاركة  على  »�صحة«  �صركة 
عام الت�صامح، م�صرية اإىل اأهمية التربع بالدم يف انقاذ اأرواح الكثري من 
النا�ض الذين يحتاجون لقطرة دم يف اأثناء احلوادث والعمليات وغريها 
بالن�صبة  بالدم  التربع  اأهمية  واأكــدت على  الطارئة.  الأمــور الطبية  من 
دم  خاليا  لإنتاج  لديه  العظم  نخاع  ن�صاط  يزيد  اأنــه  اإذ  نف�صه،  للمتربع 
الدموية،  وال�صفائح  البي�صاء  والكريات  احلمراء  الكريات  من  جديدة 

وكذلك زيادة ن�صاط الدورة الدموية، وتقليل ن�صبة احلديد يف الدم لأنه 
يعد اأحد اأ�صباب الإ�صابة باأمرا�ض  القلب وان�صداد ال�صرايني، خا�صة واأن 
الأقل كل  الذين يتربعون بدمهم مرة واحدة على  اأن  اأثبتت  الدرا�صات 
�صنة هم اأقل عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض  الدورة الدموية و�صرطان الدم.

ووفرت �صركة »�صحة« من اأجل تفعيل مبادرة �صاعة عطاء التي اأطلقتها 
اإلكرتوين لإ�صتالم طلبات املوظفني للتربع بالدم وحجز مواعيد  نظام 
حمددة لهم، وتوفري بنك الدم املتنقل يف املن�صاأة ال�صحية نف�صها ح�صب 

جدول زمني حمدد بعد ح�صر طلبات املوظفني امل�صجلني للتربع بالدم، 
مع احلر�ض على ا�صتمرارية �صري عمل املوظف، وعدم تاأثر اإنتاجيته.

اجازة  املوظف  اإعطاء  املوظفني من خالل  اإ�صعاد  املبادرة على  وحر�صت 
ملدة �صاعة  »�صاعة العطاء«، وتركت له اخليار لال�صتفادة منها يف نف�ض 
اآخر،  يــوم  اإىل  ال�صاعة  ترحيل  اأو  بالدم،  فيه  بالتربع  يقوم  الــذي  اليوم 
عالقات  اإدارة  من  وتقدير  �صكر  �صهادة  املتربع  املوظف  ملنح  بالإ�صافة 

املتعاملني يف �صركة »�صحة«.

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة

هيئة الهالل الأحمر تد�صن حملة �صحية ملكافحة اأمرا�ض العيون يف املغرب

اإطالق جمل�ض املعا�صات املتنقل لتعزيز التوعية التاأمينية

•• الرباط -وام:

اأمرا�ض  ملكافحة  �صحية  حملة  الإمــاراتــي  الأحــمــر  الهالل  هيئة  د�صنت 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  بتوجيهات  املغرب  يف  العيون 
رئي�صة  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحتاد 
الهالل  لهيئة  الفخرية  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  الأعــلــى  املجل�ض 

الأحمر »اأم الإمارات«. 
القرى  يف  حالة  اآلف   5 لـ  ال�صحية  الرعاية  توفري  احلملة  وت�صتهدف 
واملناطق النائية، وتت�صمن اإجراء عمليات اإزالة املياه البي�صاء الكتاراكت 
 2000 حلوايل  متقدمة  جراحية  تقنيات  با�صتخدام  العد�صات  وزراعــة 
الزرقاء  املــيــاه  ملر�صى  املبكر  الطبي  الك�صف  اإجـــراء  جانب  اإىل  مري�ض، 
»اجلــالكــومــا« وتــوفــري الأدويــــة الــالزمــة والــنــظــارات الطبية ل 3 اآلف 

�صخ�ض. وتاأتي احلملة تعزيزا ملبادرات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
للحد من املعاناة ال�صحية لل�صرائح والفئات ال�صعيفة.

ومت الإعالن عن تد�صني احلملة خالل موؤمتر �صحفي عقدته الهيئة يف 
العا�صمة املغربية الرباط بح�صور رئي�ض وفد الهيئة اإىل املغرب حممد 
يو�صف الفهيم نائب الأمني العام للخدمات امل�صاندة وعدد من امل�صوؤولني 

يف وزارة ال�صحة املغربية وال�صركاء املحليني هناك.
ال�صيخة  �صمو  مبادرة  اأن  �صحفي  بيان  يف  الأحمر  الهالل  هيئة  واأكــدت 
الدور  جت�صد  املــغــرب  يف  الــعــيــون  اأمــرا�ــض  ملكافحة  مــبــارك  بنت  فاطمة 
والتنموية  وال�صحية  الإن�صانية  الحتياجات  تلبية  يف  ل�صموها  املتعاظم 
لــلــ�ــصــعــوب واملــجــتــمــعــات الــتــي تــعــاين وطــــاأة الـــظـــروف، وحتــقــق تطلعات 
العطاء من خالل  ا�صتدامة  الإمــارات يف  الر�صيدة وا�صرتاتيجية  القيادة 
تعزيز قدرة  اأثر عميق يف  وذات  تنموية طموحة  برامج وم�صاريع  تنفيذ 

ال�صحة والتعليم والق�صايا  املجتمعات، وتوفر خدمات �صرورية يف  تلك 
الجــتــمــاعــيــة وحتــ�ــصــني اأو�ـــصـــاع الأمـــومـــة و الــطــفــولــة، واأ�ــصــافــت« متثل 
مبادرات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك املتنوعة ر�صالة ت�صامنية قوية 

مع الأو�صاع الإن�صانية يف خمتلف ال�صاحات«. 
ال�صيخ  �صمو  املتابعة والهتمام من  اأن احلملة جتد  الهيئة على  و�صددت 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض هيئة  حمدان بن زايد 
الهيئة  تعزيز جهود  الدائم على  �صموه  الأحمر.. موؤكدة حر�ض  الهالل 
ومبادراتها على ال�صاحة املغربية، واأ�صارت اإىل اأنها كانت على الدوام داعما 
اإن حملة مكافحة  بيانها  وقالت يف  املغربي،  لل�صعب  قويا  و�صندا  اأ�صا�صيا 
ملبادراتها  نوعية  ونقلة  اإ�صافة حقيقية جلهودها  تعترب  العيون  اأمرا�ض 
العالجي  الــربنــامــج  ختام  يف  انــه  الهيئة  واأ�ــصــافــت  املــغــرب  يف  الإن�صانية 
واجلراحي لأمرا�ض العيون �صيتم ت�صليم جتهيزات طبية لدعم مركز » 

تازة اأو�صلو ال�صحي« يف اإقليم تازة املغربي مببادرة من املجل�ض التنفيذي 
تنفيذ  ل�صركائها يف  والتقدير  بال�صكر  الهيئة  وتوجهت  اأبوظبي.  لإمــارة 
الرباط  يف  الــدولــة  �صفارة  مقدمتهم  يف  املغربية  ال�صاحة  على  احلملة 

ووزارة ال�صحة املغربية واجلمعية املغربية الطبية للت�صامن.
زايد يف  ال�صيخ  مل�صت�صفى  بزيارة  الأحمر  الهالل  قام وفد هيئة  اإىل ذلك 
اخلدمات  على  ووقــف  املختلفة،  امل�صت�صفى  اأق�صام  خاللها  تفقد  الرباط 
ال�صحية التي يوفرها للمر�صى من داخل املغرب وخارجها، حيث اأ�صبح 
امل�صت�صفى قبلة للكثري من املر�صى يف الدول املجاورة للمغرب ملا يوفره 
التخ�ص�صات  خمتلف  يف  عالجية  وبــرامــج  متميزة  طبية  خــدمــات  مــن 
بق�صم  التجهيزات  على  للوفد  املــرافــق  الطبي  الفريق  واأطــلــع  احليوية، 
�صمن  العمليات  مــن  عــدد  لإجـــراء  متهيدا  بامل�صت�صفى  العيون  اأمــرا�ــض 

مبادرة ال�صيخة فاطمة ملكافحة اأمرا�ض العيون يف املغرب.

•• اأبوظبي-وام:

“جمل�ض  الجتماعية  والــتــاأمــيــنــات  للمعا�صات  الــعــامــة  الهيئة  اأطــلــقــت 
اإىل  التاأمينية  بالتوعية  الو�صول  ت�صتهدف  خطوة  املتنقل” يف  املعا�صات 
املجتمع  فــئــات  خــدمــة  يف  الهيئة  دور  وتعزيز  املجتمعية  ال�صرائح  كــافــة 
اأطراف  تخدم  التي  واملقرتحات  الق�صايا  ومناق�صة  بالقانون  امل�صمولة 

العالقة التاأمينية.
والتكافل  الرتابط  من  تعزز  التي  الأفــكــار  ن�صر  اإىل  املجل�ض  يهدف  كما 
والفعاليات  الأن�صطة  كافة  يف  املتقاعدين  م�صاركة  وتر�صيخ  املجتمعي، 
احلالية  الأجــيــال  بــني  اخلـــربات  وتــبــادل  نقل  يف  وامل�صاهمة  املجتمعية، 

واملقبلة.
حر�ض  بــالإنــابــة  الهيئة  عــام  مــديــر  الهاملي  �صيف  حممد  �صعادة  واأكـــد 
الهيئة على مد ج�صور التوا�صل مع كافة ال�صرائح امل�صمولة بالقانون من 
م�صرتكني ومتقاعدين وم�صتحقني وجهات عمل، من اأجل تبادل وجهات 
النظر حول املو�صوعات التي حتقق جهود الطرفني يف بناء عالقة تاأمينية 
جهودها  مبوا�صلة  ملتزمة  �صتظل  الهيئة  اأن  اإىل  م�صرياً  فعالية،  اأكــرث 
للوفاء بكافة التزاماتها جتاه املوؤمن عليهم واملتقاعدين من اأجل �صمان 

العي�ض الكرمي لهم ولأ�صرهم حا�صراً وم�صتقباًل.
الهيئة يف  م�صاركة  على  تقوم  املتنقل  املعا�صات  فكرة جمل�ض  ان  او�صح  و 
املجال�ض التي تنظم من قبل اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية يف خمتلف 

مع  التوا�صل  فر�ض  من  تعزز  جديدة  نافذة  فتح  بهدف  الدولة  اإمــارات 
كــافــة �ــصــرائــح املــجــتــمــع، و�ــصــرح وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الق�صايا 
واملوؤمن  العمل  اأ�صحاب  من  املقرتحات  كافة  اإىل  وال�صتماع  امل�صرتكة، 
عليهم واملتقاعدين، وو�صع املقرتحات التي من املمكن تطبيقها مو�صع 
التنفيذ. و توقع اأن ت�صاهم هذه اخلطوة يف منح الهيئة ت�صوراً عاماً عما 
اإدراجــهــا يف خطط  يتم  اأو مبادرات  اأفكار  اأو  ميكن تطويره من خدمات 
الهيئة امل�صتقبلية، وو�صع املخ�ص�صات التي ت�صاعد يف حتولها من جمرد 
اأفكار اإىل م�صاريع، موؤكداً اأن الهيئة منفتحة على كل الأفكار التي ت�صهم 

يف حتقيق الر�صا وال�صعادة لكافة الفئات امل�صمولة بالقانون.
اأن الهيئة كما هي معنية بتعزيز جودة احلياة بالن�صبة  واأ�صاف الهاملي 

لكافة الفئات امل�صمولة بالقانون، توؤمن اأن امل�صوؤولية امل�صرتكة بينها وبني 
كافة هذه الفئات هو ال�صمان الذي يعزز من املكت�صبات العامة واخلا�صة 
لكل طرف، م�صرياً اإىل اأن الو�صول اإىل الغاية من التاأمني تفر�ض الإملام 
مبا يرتتب على اجلميع عند ال�صرتاك فيه من حقوق وواجبات بحيث 

يتمكن كل طرف من تاليف ال�صلبيات وتعظيم الإيجابيات.
و عقدت الهيئة اأول جمل�ض يف اإمارة راأ�ض اخليمة، باأحد املقاهي ال�صعبية 
حيث تواجد ممثلني عن الهيئة وا�صتمعوا وناق�صوا على مدار 3 �صاعات 
اأبدوا  الــذيــن  واملتقاعدين  عليهم  املــوؤمــن  تخ�ض  الــتــي  الق�صايا  بع�ض 
عالقة  وتقوي  تعزز  باأنها  وو�صفوها  اخلطوة  بهذه  ترحيبهم  بــدورهــم 

الهيئة ب�صركائها.

الإماراتية مرمي مطر حت�صد جائزة املراأة 
العربية الرائدة يف البتكار ال�صحي لعام 2019

•• الكويت-وام:

حــ�ــصــدت �ــصــعــادة الــدكــتــورة مرمي 
اإدارة جمعية  رئي�صة جمل�ض  مطر 
الإمـــــــارات لـــالأمـــرا�ـــض اجلــيــنــيــة » 
الــرائــدة يف  العربية  املــــراأة  جــائــزة 
 »2019 البــتــكــار الــ�ــصــحــي لــعــام 
وذلــــك خـــالل احلــفــل الــــذي اأقيم 
�ــصــمــن فــعــالــيــات الــــــدورة الـــــ 21 
الذي  العربية  امل�صت�صفيات  لحتاد 
الكويت  دولــــــة  يف  مــــوؤخــــرا  عـــقـــد 

ال�صقيقة.
الدكتورة  �ـــصـــعـــادة  حــ�ــصــول  جــــاء 
هــــذه اجلائزة  عــلــى  مــــرمي مــطــر 
تقديرا ملبادراتها املبتكرة يف متكني 
عر�صة  الأكـــرث  والأفــــراد  املجتمع 
وو�صع  اجلــيــنــيــة  لــال�ــصــطــرابــات 

اآليات مبتكرة تتالءم مع حتديات 
الجتماعية  الــظــروف  واخــتــالف 
املنهجية  الأطـــــر  �ــصــمــن  املــحــلــيــة 

الدولية املعتمدة.
كـــمـــا جـــــاء حــ�ــصــولــهــا عـــلـــى هذه 
ملبادراتها  الكبري  لــالأثــر  اجلــائــزة 
والأجيال  املجتمع  على  التطوعية 
امللمو�صة  والـــنـــجـــاحـــات  الـــقـــادمـــة 
املجتمع  خا�صة  املجتمع  قبل  مــن 
والعامل  العربي  الوطن  الطبي يف 
فــقــد اعـــتـــربت مــبــادراتــهــا واحـــدة 
عاملية  مــبــادرات  خم�ض  اأف�صل  من 
الأمــــريكــــيــــة  املـــجـــلـــة  نـــ�ـــصـــرت يف 
الدكتورة  وبـــداأت  العاملة.  لل�صحة 
العمل  يف  م�صريتها  مــطــر  مـــرمي 
تخرجها  منذ  التطوعي  املنهجي 
من كلية دبي الطبية عام 2000 

الوحيد  املمثل  وهــي  اليوم  و حتى 
اللجنة  يف  الـــعـــربـــي  الـــوطـــن  مـــن 
اجلينية  لــالإ�ــصــطــرابــات  الــدولــيــة 
النادرة و ع�صو يف اأكرث من خم�صة 
دولية  علمية  ا�صت�صارية  جمال�ض 
واخلاليا  اجلينية  لال�صطرابات 

اجلذعية.
بن  نهيان  ال�صيخ  مــعــايل  تــوجــه  و 
الت�صامح  وزيـــر  نهيان  اآل  مــبــارك 
رئي�ض جمعية الإمارات لالأمرا�ض 
الدكتورة  اإىل  بالتهنئة  اجلينية 
مرمي مبنا�صبة ح�صولها على هذه 
اجلائزة موؤكدا اأنها لي�صت تكرميا 
فح�صب  رائــدة  اإماراتية  ل�صخ�صية 
بل اإنه تكرمي لوطن عزيز يفتخر 

باأبنائه ويحتفي باإجنازاتهم.
واأ�صاف معاليه اأن الدكتورة مرمي 
املراتب  يف  دومـــا  تــكــون  اأن  عودتنا 
الأوىل وهذا لي�ض بغريب عليها بل 
اإنه ثمرة �صنوات من اجلد واملثابرة 
والــعــمــل الــتــطــوعــي املــ�ــصــتــدام منذ 
تــخــرجــهــا مــن كــلــيــة دبـــي الطبية 
وحــتــى الــيــوم ا�ــصــتــطــاعــت خاللها 
اأن تك�صب ثقة املجتمع وامل�صوؤولني 
املهام  بــكــل  بــاخــال�ــصــهــا ومتــيــزهــا 
على اأكمل وجه وتتوج هذه اجلهود 
اليوم بح�صولها على هذه اجلائزة 
م�صرية  ملوا�صلة  حــافــزا  تعد  التي 
جانبه  مـــن  والــــــريــــــادة«.  الــتــمــيــز 
اأمني  خوجة  توفيق  الدكتور  قــال 
العربية  امل�صت�صفيات  احتــــاد  عـــام 
هذه  ت�صتحق  مــرمي  الــدكــتــورة  اإن 
ا�صتمرارا  تـــاأتـــي  الـــتـــي  اجلــــائــــزة 
لــعــطــائــهــا و عــنــوانــا جــديــدا يكلل 
ـــرقـــة يف جمـــال  ـــص ـــ� امل مـــ�ـــصـــريتـــهـــا 
الرعاية ال�صحية فتلك اجلهود مل 
اإىل  امتدت  بل  دولــة  على  تقت�صر 
الــوطــن الــعــربــي مــتــجــاوزة بذلك 
يجعلنا  ما  وهذا  اجلغرافيا  حدود 
نفتخر بها كعربية متميزة وامراأة 

ملهمة«.

مفو�صية �صوؤون الالجئني ت�صيد بامل�صاعدات الإماراتية املتنوعة لليمن
•• املخا -وام:

بارليفليت،  جـــاكـــلـــني  ـــــادت  اأ�ـــــص
ال�صامية  املفو�صية  مديرة مكتب 
بالأن�صطة  الــالجــئــني،  لــ�ــصــوؤون 
تنفذها  التي  املتنوعة  وامل�صاريع 
والتي  اليمن  يف  الإمـــــارات  دولـــة 
الن�صانية  املــجــالت  كافة  �صملت 
وقالت  والــتــنــمــويــة  واخلـــدمـــيـــة 
اأجنزت  الإمــــارات  اإن  بارليفليت 
»واإنني  وكثرية  متنوعة  م�صاريع 
اأ�صعر بال�صعادة عندما اأ�صاهد هذه 
الإماراتية  واملــ�ــصــاريــع  الن�صطة 

املتنوعة والغنية«.
نفذت  املــفــو�ــصــيــة  اأن  واأو�ــصــحــت 
التكاملية  امل�صاريع  مــن  العديد 
يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
المارات متمنية موا�صلة تعزيز 
وال�صراكة  والــتــنــ�ــصــيــق  الــتــعــاون 
لتـــــلبية احتـــــــياجات ومتـــــطلبات 
ـــــنــيــني يف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــني الــيــمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املــواطـــ
ال�صاحل  ومناطق  وقــــرى  مـــــدن 

الغربي.
وكــــــان ممـــثـــل الــــهــــالل الأحـــمـــر 
الإماراتي بال�صاحل الغربي بحث 
مــع جــاكــلــني بــارلــيــفــلــيــت، تعزيز 

امل�صاريع  اإىل  الـــلـــقـــاء  وتــــطــــرق 
والتنموية  واخلدمية  الإن�صانية 
التي نفذتها الإمارات على امتداد 
ال�صاحل  ومــنــاطــق  ومــــدن  قـــرى 

بني  امل�صرتك  والتعاون  التن�صيق 
اإغاثة  تــاأهــيــل فــرق  اجلــانــبــني يف 
مــراكــز وخمــيــمــات الــنــازحــني يف 

ال�صاحل الغربي.

الغربي، ومنها اإن�صاء وتاأهيل 32 
بئرا اإرتوازية وتزويدها باملنظومة 
الــ�ــصــمــ�ــصــيــة، واإعــــــادة تــاأهــيــل 44 
مدر�صة،  و40  �ــصــحــيــا،  مـــركـــزا 

ال�صمكي،  لــالإنــزال  مــركــزا  و22 
159،335�صلة غذائية  وتوزيع 
واملناطق  الــقــرى  عــلــى  متكاملة 

املحررة بال�صاحل الغربي.
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اأخبـار الإمـارات
الذكية  احلكومة  اإبداع  ملركز  التدريبية  الدورات  من  ا�صتفادوا  دولة   50 من  متدرب  األف   21

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتفاد اأكرث من 21 األف متدرب ينتمون اإىل 50 دولة من الربامج 
 « الذكية  احلكومة  اإبـــداع  مركز  يقدمها  التي  التدريبية  والــــدورات 
داخل مقره مببنى  الت�صالت  لتنظيم قطاع  العامة  بالهيئة  كــودي« 
يــوفــرهــا كاملطبوعات  الــتــي  الــقــنــوات  اأو مــن خـــالل  دبـــي  الــهــيــئــة يف 

واملحا�صرات اخلارجية وملفات الفيديو والتدريب عن بعد.
اأو�صع  اإىل  للو�صول  بعد  عن  التدريب  تقنيات  اأحــدث  املركز  ويوظف 
�صريحة مــن الــراغــبــني يف الــتــدرب داخـــل الــدولــة وخــارجــهــا وهــو ما 
لن�صر  الت�صالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  جهود  �صمن  يندرج 

ال�صطناعي  كالذكاء  اجلديدة  والتوجهات  الرقمي  التحول  ثقافة 
الإلكرتونية وغريها من خالل دورات  وامل�صاركة  املفتوحة  والبيانات 

يتم تقدميها جمانا.
التدريب  اإن  الهيئة  عــام  مدير  املن�صوري  عبيد  حمد  �صعادة  قــال  و 
وتطوير املهارات من اأهم املمار�صات التي يتبعها مركز اإبداع احلكومة 

الذكية يف �صبيل تعزيز امل�صرية الرقمية يف دولة الإمارات .
» ي�صتهدف تطوير ون�صر  الذكية  اإبــداع احلكومة  » مركز  اإن  واأ�صاف 
اأف�صل املمار�صات من خالل اإقامة الندوات و عقد الربامج التدريبية 
وال�صراكات مع املوؤ�ص�صات التعليمية لتطبيق تلك املمار�صات يف جمال 

ت�صميم وت�صليم اخلدمات احلكومية الذكية.

الــقــادرة على  الب�صرية  الــكــوادر  اإعــداد  باإ�صهامنا يف  . ونحن فخورون 
 2021 الإمـــارات  روؤيــة  اإىل حتقيق  التقنيات و�صول  اأحــدث  مواكبة 

واأهداف الأجندة الوطنية.
اإبداع  مــركــز  اأول  مــديــر  املــظــلــوم  مــاجــد  املهند�ض  اأو�ــصــح  جانبه  مــن 
بناء  جمموعة  يف  العربية  املنطقة  ممثل  الهيئة  يف  الذكية  احلكومة 
القدرات يف الحتاد الدويل لالت�صالت اأن الفئات وامل�صاقات والدورات 
التدريبية التي ا�صتفاد منها املتدربون مبركز اإبداع احلكومة الذكية 

متت وفق ثالث فئات .
. الفئة الأوىل هي اإدارة الأعمال وت�صمنت التعريف مبفهوم الت�صالت 
واأ�صا�صيات  الذكية  امل�صاريع  واإدارة  الإنرتنت  واأمــن  املعلومات  وتقنية 

مــواقــع الــتــوا�ــصــل الجــتــمــاعــي واملــرا�ــصــالت الإلــكــرتونــيــة والت�صويق 
ال�صخ�صية  املــهــارات  تنمية  فئة  وهــي  الـــثانية  والـــــــفئة  الرقـــــمي 
والبتكار،  الإبـــداع  العمل،  فــرق  الذاتية،  الإدارة  يف  برامج  وت�صمنت 
اأما  والتقدمي  التوا�صل  مــهــارات  الــوقــت،  اإدارة  الإيجابي،  التفــــــكري 
اإنرتنت  يف  برامج  وت�صمنت  التقنية  املهارات  فئة  فهي  الثالثة  الفئة 
ال�صطناعي،  الذكاء  و  ال�صخمة  والبيانات  البيانات  علم  و  الأ�صياء 

وغريها«.
اإبـــداع احلكومة  التدريبية يف مركز  الــربامــج  اأن  اإىل  املظلوم  اأ�ــصــار  و 
اإي�صال  على  القادرين  املخت�صني  من  نخبة  باإ�صراف  جتــري  الذكية 

املعلومة بالطريقة املثلى.

برعاية �شيف بن زايد 

انطالق املوؤمتر اخلام�ض للتخطيط ال�صرتاتيجي وا�صت�صراف امل�صتقبل غدا
•• اأبوظبي-وام:

ال�صنوي  املــــــوؤمتــــــر  غــــــدا  يـــعـــقـــد 
اخلــــامــــ�ــــض جلـــمـــعـــيـــة الإمـــــــــــارات 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الإ�ـــــصـــــرتاتـــــيـــــجـــــي 
�صعار  حتــت  امل�صتقبل  واإ�صت�صراف 
“ الت�صامح يف روؤى زايد” برعاية 
الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
جمل�ض  رئــيــ�ــض  نـــائـــب  نــهــيــان  اآل 
الرئي�ض  الداخلية  وزيــر  الــــوزراء، 
الفخري للجمعية يف مقر املجل�ض 
الوطني الحتادي باأبوظبي ي�صهد 
فــعــالــيــات املــوؤمتــر عـــدد وا�ــصــع من 
معايل  بينهم  ال�صخ�صيات  كــبــار 

فكر  يف  الــنــاعــمــة  “القوة  ورقـــتـــه 
عن  �ـــصـــيـــتـــحـــدث  بــيــنــمــا  زايد”، 
والت�صامح”  احل�صاري  “النفتاح 
الع�صو  الــرمــيــثــي  �صلطان  �ــصــعــادة 
واملقرر للجنة العليا لعام الت�صامح 
الــدكــتــور �صعيد  �ــصــعــادة  و�ــصــيــقــدم 
الوطني  املــجــلــ�ــض  عــ�ــصــو  املـــطـــوع، 
الإحتادي ورقة بعنوان “ الت�صامح 
يف الت�صريع الإماراتي” وت�صتعر�ض 
ال�صابري،  حمــمــد  عــفــراء  �ــصــعــادة 
الت�صامح  وزيــر  ملكتب  العام  املدير 
“ الإمـــارات عا�صمة  ورقــة بعنوان 
الت�صامح”. ومن جانبه قال ال�صيخ 
حمــمــد بــن عــبــد اهلل املــعــال، اأمني 

اجلمعية  بــــني  املـــثـــمـــر  الــــتــــعــــاون 
حيث  الإحتــادي  الوطني  واملجل�ض 
يحت�صن هذا احلدث النوعي منذ 
جهودا  بــــاذًل  الأوىل،  انــطــالقــتــه 

متميزة لإجناحه.
تعدد  ورغــــــم  املــــوؤمتــــر  اإن  وقــــــال 
يعد  اجلمعية،  وم�صاريع  مبادرات 
التي  الفعاليات  كــافــة  بــني  الأبـــرز 
�صحذاً  تــقــدميــهــا  عــلــى  حــر�ــصــنــا 
وتعميقاً  ال�ــصــرتاتــيــجــي  لــلــفــكــر 
املجتمع  و�صط  ال�صت�صرايف  للوعي 
الأهمية  اإىل  الإمــاراتــي..مــ�ــصــريا 
انبنت  الــــذي  لــلــ�ــصــعــار  املــ�ــصــاعــفــة 
عليه حمـــاور املــوؤمتــر اخلــامــ�ــض “ 

القبي�صي  عــبــداهلل  اأمـــل  الــدكــتــورة 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  رئي�صة 
وقــــادة مــوؤ�ــصــ�ــصــات الــدولــة بجانب 
اخلــــــــرباء املـــخـــتـــ�ـــصـــني واأعـــ�ـــصـــاء 

ال�صلك الدبلوما�صي املعتمدين.
الــــدكــــتــــور عبد  الـــــلـــــواء  واأعـــــــــرب 
جمل�ض  رئي�ض  العبيديل  القدو�ض 
للتخطيط  الإمــارات  اإدارة جمعية 
ــــرتاتــــيــــجــــي وا�ــــصــــتــــ�ــــصــــراف  ال�ــــص
للرعاية  �ـــصـــكـــره  عــــن  املــ�ــصــتــقــبــل 
ال�صيخ  �صمو  يوليها  التي  الكرمية 
لإن�صطة  نهيان،  اآل  زايد  بن  �صيف 
املوؤمتر  وهــــذا  عــمــومــاً  اجلــمــعــيــة 
عالياً  ثــّمــن  كما  خــا�ــصــة،  ال�صنوي 

للتخطيط  الإمــــارات  جمعية  عــام 
ــــرتاتــــيــــجــــي وا�ــــصــــتــــ�ــــصــــراف  ال�ــــص
اإنه قد مت توزيع الدعوة  امل�صتقبل 
املتوقعني،  امل�صاركني  مــن  للمئات 
�صهادات  لـــهـــم  �ــصــتــ�ــصــدر  الــــذيــــن 
ح�صورهم  تــــوثــــق  اإلــــكــــرتونــــيــــة 
..م�صيفا اأن اأن�صطة املوؤمتر ت�صمل 
تفاهم  مــــذكــــرة  تـــوقـــيـــع  مـــرا�ـــصـــم 
جمعية  بــني  ا�صرتاتيجي  وتــعــاون 
الإمارات للتخطيط ال�صرتاتيجي 
وموؤ�ص�صة  امل�صتقبل  وا�ــصــتــ�ــصــراف 
لأجندتنا  دعــمــاً  الإمـــــارات  وطــنــي 
الـــوطـــنـــيـــة وحتـــقـــيـــقـــا لأهـــدافـــنـــا 
�صرار  �صعادة  بح�صور  امل�صرتكة، 

خا�صة  زايد”  روؤى  يف  الــتــ�ــصــامــح 
ونحن يف عام الت�صامح، وهذه تعد 
ا�صتجابة عملية لتوجيهات قيادتنا 
ــيــدة نــحــو جــعــل هــــذا العام  الــر�ــص
كقيمة  للت�صامح  عــامــا   2019
�صامية هي يف احلقيقة جزء اأ�صيل 
من مكونات هويتنا الوطنية التي 

نعتز و نفاخر بها اأمم العامل.
القدو�ض  عــبــد  الــدكــتــور  واأو�ـــصـــح 
حول  �صتدور  املــوؤمتــر  فعاليات  اأن 
يف  ي�صارك  رئي�صية  حمـــاور  اأربــعــة 
طــرحــهــا كـــل مـــن مـــعـــايل �صاحي 
خلفان متيم، نائب رئي�ض ال�صرطة 
الــذي تتناول  العام بدبي،  والأمــن 

بالهول الفال�صي ، مدير املوؤ�ص�صة، 
كما ت�صم الأن�صطة كذلك العرو�ض 
املرئية وامل�صاركات الأخرى ف�صاًل 
عـــــن عــــر�ــــض اأعــــــــــداد مـــــن جملة 
عن  الــ�ــصــادرة  غداً”  “الإمارات 
اأن  املعال  ال�صيخ  وتوقع  اجلمعية. 
باهتمام  العام  هذا  املوؤمتر  يحظى 

نظراً  كـــبـــري،  وحـــ�ـــصـــور  اإعــــالمــــي 
جتارب  وثراء  مو�صوعاته  لأهمية 
اجلهات امل�صاركة فيه باأوراق فكرية 
خا�صة  عالية،  معرفية  قيمة  ذات 
مداولت  قاعة  ذات  يف  يعقد  واأنــه 
الذي  الأحتــــادي  الوطني  املجل�ض 

يفخر به كل �صعب الإمارات.

�شوؤون املوظفني بالرتبية ويف غياب دور مدراء النطاق واملدار�س

ر�صد غياب لـ  344 معلمًا واإداريًا مل ي�صجلوا ب�صمتهم يف نظام
 » بياناتي« ملدد ترتاوح من 7 – 53 يوما

يف كتاب » هام وعاجل« مطالبة قطاع العمليات برفع االأ�شباب غدًا واإال �شيتم وقف راتب اأبريل
•• دبي – حم�شن را�شد 

بوزارة  امل�صاندة  اخلدمات  لقطاع  التابعة  املوظفني  �صوؤون  اإدارة  ر�صدت 
تعليمياً  كــادراً   344 لـ  ، حــالت غياب  املا�صي  الأ�صبوع  والتعليم  الرتبية 
واإدارياً بكافة املدار�ض احلكومية بالدولة ، وملدد ترتاوح من اأ�صبوع لـ 53 
اأنهم  تبني  حيث   ،  2019 يوماً  خالل الفرتة من يناير وحتى مار�ض 
ت�صجل  ب�صمتهم مل  اأن  اإل   ، اليومي  الب�صمة  اإدراجــهــم على نظام  ورغــم 
على نظام »بياناتي« ولي�ض لديهم تقرير ح�صور وان�صراف يومي للدوام 
الر�صمي ، ولي�ض لديهم  اأية اأوراق تفيد تقدميهم  لإجازات ر�صمية اأو مربر 
لهم يف نظام بياناتي ، وجاء هذا الر�صد حلالت الغياب بالـ 344 مدر�صة 
» كــمــا �ــصــرحــت مــ�ــصــادر مــ�ــصــوؤولــة بـــالـــوزارة » يف غــيــاب تـــام لـــدور مدراء 
النطاق واملدار�ض لر�صدها وح�صرها واإبالغ الإدارات املعنية بالوزارة بها ، 
خا�صة بعد اكت�صاف اأكرث من 5 حالت ملعلمني منهم من توفى ومنهم من 
ا�صتقال وظلت رواتبهم ُت�صرف بانتظام ، مما ا�صتدعى فتح حتقيق مو�صع 

واإحالة امل�صوؤولني عن هذه احلالت للجنة املخالفات .
، والتي مت  اأن حالت الغياب تلك  وك�صفت ذات امل�صادر امل�صوؤولة بالوزارة 
ر�صدها من قبل اإدارة �صوؤون املوظفني التابعة لقطاع اخلدمات امل�صاندة 
املدار�ض  باأ�صماء  منها  ن�صخة  على   « الفجر   « ح�صلت  بها  قوائم  رفعت   ،

واملعلمني والداريني ، وُطلب من قطاع العمليات املدر�صية يف كتاب معنون 
هوؤلء  بو�صع  اإفــادتــهــم  و�صرعة   ، بجدية  دوره  تفعيل   « وعــاجــل  هــام   « بـــ 
اإذا كانوا على  املتغيبني واأ�صباب عدم » التب�صيم » ، والإفــادة ال�صريعة ما 
راأ�ض عملهم من عدمه يف موعد اأق�صاه يوم غد الثنني 15 ابريل ، واإل 
ابريل جلميع من  �صهر  راتــب  بوقف  تبداأ  اإجـــراءات حا�صمة  اتخاذ  �صيتم 
وردت اأ�صمائهم يف هذا احل�صر ، وفتح حتقيق مو�صع ُيطال كل من ت�صبب 
يف هذا الت�صيب �صواء معلمني اأو اداريني اأو اإدارات مدار�ض اأو مدراء نطاق 
لي�ض  انهم جميعاً  وانــه تبني  ، خا�صة  امليدان  بــدوره يف متابعة  اأهمل  كل 

لديهم اإجازات مدخلة اأو معلقة يف نظام بياناتي حتى يومنا هذا .
اأ�صفها لهذا الق�صور الذي حدث ، وخا�صة بعد  واأعربت ذات امل�صادر عن 
فرتة قليلة من الإعالن عن اعتماد ت�صكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صة المارات 
للتعليم املدر�صي برئا�صة معايل جميلة بنت �صامل املهريي ، والذي يوؤكد 
املدار�ض  �صتدير  التي  والقيادات  الكوادر  اختيار  يف  النظر  اإعــادة  �صرورة 

خالل املرحلة املقبلة .
املدار�ض  لإدارات  املوكلة  اليومية  املهام  بني  من  اأن  امل�صادر  ذات  واأ�صافت 
النطاق ورفعها  ، والتي يفرت�ض متابعتها ب�صفة يومية من قبل مــدراء 
بدورهم ملدراء املجال�ض هو الر�صد اليومي حلالت الغياب ، ومن ثم ابالغ 
الـ  وتعدت  متكررة  وانها  خا�صة  الغياب  بحالت  بالوزارة  املعنية  الإدارات 

يوماً ، ومل تنح�صر يف حالة اأو حالتني اأو ع�صرات احلالت بل و�صلت   53
اىل 344 حالة غياب ، م�صرياً اىل انه ولتكرار هذا الت�صيب وعدم املتابعة 
اأدى لتكرار مثل هذه احلالت ،  من قبل مدراء النطاق وادارات املدار�ض 
، مما  الوقائع  التحقيق يف مثل هذه  عند  بينهم  فيما  التهامات  وتبادل 
دفع بقيادات الوزارة التاأكيد على اإدارة �صوؤون املوظفني بالوزارة باملتابعة 
 ، املــدار�ــض  اإدارات  ول  النطاق  مـــدراء  على  كلياً  العتماد  وعــدم  الــدوريــة 
للتاأكد بالتزام املعلمني والداريني بالتواجد على راأ�ض عملهم من خالل 
اإثبات احل�صور بالب�صمة ، والذي ثبت ان هناك من لي�ض  لديهم تقرير 
ح�صور وان�صراف يومي للدوام الر�صمي بنظام الب�صمة، لأكرث من �صبعة 
اأو مربر  اإجــازة ر�صمية  ، دون تقدمي  53 يوماً  اأيــام مت�صلة وو�صلت اىل 

لهم .
النطاق  بتوجيه مديرو   ، باملدار�ض  املعني  القطاع  الــوزارة  قيادات  ودعــت 
وبالتن�صيق مع اإدارات املدار�ض مبراجعة الك�صوف املرفقة ، وفق ت�صنيفها 
حالت  واإيــ�ــصــاح  بها  الـــراأي  واإبــــداء   ، والتعليمي  الإداري  الــكــادر  بح�صب 
، وحتى ل يتكرر ما  الجــازات املعلقة للموظفني ، الذين يظهرون غياباً 
اأنهوا خدماتهم مبدار�صهم احلكومية ،  حدث م�صبقاً من حالت ملعلمني 
وظلت رواتبهم  حتول على ح�صاباتهم البنكية نتيجة اأخطاء يف الجراءات 

الدارية املعتمدة.          

 الإمارات جتدد دعمها مل�صر يف وجه الإرهاب
•• ابوظبي-وام:

قالت ن�صرة اخبار ال�صاعة ان دولة الإمارات العربية املتحدة جددت موقفها 
الثابت من كل اأنواع العمليات الإرهابية يف العامل، وخا�صة اإذا كانت مت�ض 
ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر اأمن وا�صتقرار ال�صعوب واملجتمعات امل�صاملة، 
ولهذا مل تدخر قيادة دولة الإمارات اأي جهد يف �صبيل مواجهة الإرهاب 
ب�صتى �صوره، فتبنت ال�صرتاتيجيات املحكمة ملحاربة اخلطاب املتطرف، 
اإثارة  ال�صارمة للتعامل مع كل من يثبت تورطه يف  وو�صعت ال�صوابط 
العنف اأو زعزعة ا�صتقرار الدولة، يف الوقت نف�صه الذي تعتمد فيه اآليات 

وا�صحة ملحاربة الت�صدد الفكري.
وا�صافت فى افتتاحيتها ام�ض حتت عنوان » الإمارات جتدد دعمها مل�صر 
يف وجه الإرهاب« ان دولة الإمارات حر�صت على النخراط يف كل املبادرات 
يف  م�صاهماً  جــزءاً  فكانت  العامل،  يف  الإرهـــاب  ملحاربة  الدولية  واجلهود 
مــع خمتلف  التن�صيق  جــهــود  وتــوا�ــصــل  الإرهــــاب  على  الـــدويل  التحالف 
دول املنطقة والعامل يف هذا املجال. وا�صارت اىل وقوف دولة الإمارات - 
قيادة و�صعباً - اإىل جانب احلكومة وال�صعب امل�صري اإثر تعر�صه امل�صتمر 
ان  معتربة  وال�صتقرار  الأمــن  زعزعة  اإىل  الرامية  الإرهابية  للهجمات 
منا�صبة  يف  اخت�صاره  ميكن  ل  ال�صقيقة  م�صر  جتــاه  الإمــاراتــي  املــوقــف 
بعينها اأو حدث منفرد، واإمنا ي�صهد على عمقها تاريٌخ طويل من التعاون 
يد  على  يومياً  تـــزداد  وثقافية  اجتماعية  اأثــمــر عــالقــات  الــذي  الأخـــوي 
التحديات  امل�صرتكة وطبيعة  للم�صالح  اإدراكهما  البلدين وعمق  قيادتي 
التي يواجهانها معاً. وخل�صت اىل ان م�صر ظلت حا�صرة يف ذهن املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، »طيب اهلل ثراه«، بالقدر نف�صه الذي 
وقيادته  امل�صري  ال�صعب  لدى  مكانة مميزة  الإمـــارات  دولــة  فيه  احتلت 
مع  العالقة  تلك  اأ�ص�ض  على  البناء  اليوم،  الإمـــارات  قيادة  توا�صل  فيما 
ودعم  النقدية  امل�صاعدات  تقدمي  خــالل  مــن  الراهنة  امل�صرية  القيادة 

امل�صاريع ال�صتثمارية والوقوف خلق القيادة امل�صرية يف كل اأزماتها.

اأخبار ال�شاعة :

ختــام نــاجــح ملغـامـرات اأقــدر 2019 
•• اأبوظبي -وام:

اأقدر  “مغامرات  “اأقدر”  للتمكني  خليفة  برنامج  اختتم 
اأيام برعاية الفريق �صمو  ع�صرة  ا�صتمرت  التي   “  2019
ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ض  مع  بالتعاون  و  الداخلية  وزيــر 
عدد  فيها  مار�صوا  النا�صئة  من   600 من  اأكــرث  ومب�صاركة 
املتنوعة  التثقيفية  والفعاليات  البدنية  الأن�صطة  من  كبري 

بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
وزارة  وكــيــل  الري�صي  �ــصــالح  �صعادة  التخريج  حفل  ح�صر 
التغيري املناخي و البيئة امل�صاعد لقطاع التنوع البيولوجي 
املدير  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  ، و  بالوكالة  املائية  والحياء 
التنفيذي لربنامج خليفة للتمكني “اأقدر” و عبد الرحمن 
“اأقدر”  للتمكني  خليفة  لربنامج  العام  املن�صق  املن�صوري 

وعي�صى هالل اأمني عام جمل�ض ال�صارقة الريا�صي.
2019 بعدد  اأقدر  وا�صتملت الدورة احلالية من مغامرات 
مــن الــنــ�ــصــاطــات الــتــي حــقــقــت نــتــائــج كــبــرية عــلــى م�صتوى 
وتقدير  بالنف�ض  الثقة  م�صتوى  ورفع  وال�صلوك  الن�صباط 
الوعي  لتنمية  الالزمة  باملهارات  امل�صاركني  ومتكني  الــذات 
ال�صخ�صية  اجلـــوانـــب  وتــعــزيــز  الإمـــــــارات  وحــــب  الــوطــنــي 
الوطنية لديهم من خالل فهم اأدوارهم امل�صتقبلية يف خدمة 
اأوطانهم والدفاع عنها من خالل هذه الأن�صطة والتدريبات 

واأخرى  ريا�صية وثقافية ووطنية  برامج  ت�صتمل على  التي 
البدنية  لياقتهم  لزيادة  ريا�صية  متارين  على  و   ، ترفيهية 
الرتاثية  للثقافة  تــعــزيــزاً  املطاطية  التجديف  وقــــوارب   ،

لديهم.
كما ت�صمنت ور�ض عمل ومنابر نقا�صية تعقد بعد كل ن�صاط 
وتطوير  الراء  وتــبــادل  امل�صتفادة  الــدرو�ــض  لتعلم  حــركــي 
املهارات الت�صالية وبناء الثقة بالنف�ض ، وي�صرف على هذه 
يف  امل�صاركني  ابقاء  على  يعملوا  خمت�صني  خــرباء  اجلل�صات 

م�صارات حتقق الغايات والإهداف املن�صودة من الربنامج .
التنفيذي  املدير  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  امل�صت�صار  واأو�صح 
“مغامرات  مــبــادرة  اأن  “اأقدر”  للتمكني  خليفة  لربنامج 
الإيجابية لأبنائنا  امل�صتقبلية  لــالأدوار  تعزيزاً  اأقدر” جاءت 
واملهارات  املعرفة  الطالب  اإك�صاب  بهدف  و  الطالب  وبناتنا 
الالزمة ،وتعزيز قيم الولء والنتماء، وتقاليد الن�صباط 
كفريق  اجلماعي  العمل  مفهوم  وغر�ض  وتعزيز  واللــتــزام 
واحـــد مــن خـــالل الأنــ�ــصــطــة الــتــدريــبــيــة والــريــا�ــصــيــة ورفع 

اللياقة البدنية وزيادة املعرفة الأمنية وال�صلوكية.
ولفت الدبل اإىل اأن برنامج خليفة للتمكني يعمل من خالل 
هذه الأن�صطة امل�صتمرة على حتقيق الأهداف املر�صومة عرب 
امل�صاركة  ت�صمن  علمية  خطة  �صمن  الن�صاطات  من  �صل�صلة 
امل�صاركني  بــني  احلــــوار  وتــعــزيــز  الآراء  وتــبــادل  اجلــمــاعــيــة 
وهم  ن�صاط  كل  من  الدرو�ض  لتحقيق  ن�صاط  كل  ومناق�صة 

ي�صاركون يف املغامرات ، يف بيئة اآمنة وروح تناف�صية تعزز من 
ثقتهم باأنف�صهم ، ف�صاًل عن متيزها بالطابع احليوي الذي 
املنتظمة، م�صرياً  والتدريبات  املحفزة  املغامرات  اإىل  ي�صتند 
وجتذير  الــوطــنــي  الــ�ــصــعــور  وتعميق  تر�صيخ  يف  دورهــــا  اإىل 
الهوية الوطنية وبث روح احلما�ض لدى هوؤلء النا�صئة من 
لربنامج  العام  املن�صق  املن�صوري،  عبدالرحمن  اأكــد  جانبه، 
يخ�صع  املــغــامــرات  بــرنــامــج  اأن   ، “اأقدر”  للتمكني  خليفة 
لعملية التقييم يف العديد من املجالت منها تدريبات اللياقة 
البدنية، الرتاث والثقافة ومدى معرفة امل�صاركني لأدوارهم 
للطلبة  البدنية  للياقة  برنامج  وتطوير  اإعـــداد  مت  حيث   ،
اإىل ذلك بهدف حتقيق م�صتوى عال من  الذين يحتاجون 

اللياقة لديهم واإك�صابهم ال�صفات القيادية واملهارية .
واأ�صار اإىل اأن الربنامج ي�صهم يف حتفيز وبث روح احلما�صة 
يف نفو�ض الطلبة، ويغر�ض يف نفو�صهم قيم الولء والنتماء 
وت�صجيعهم  وجدانهم،  يف  الوطنية  الــروح  وتعميق  للوطن، 
على اللتقاء والتعرف اإىل الأ�صدقاء اجلدد، وزيادة وعيهم 
اإتاحة  عــرب  تعليمية  بيئة  وتــوفــري  وتــاريــخــهــم  بثقافتهم 
مع�صكر  يف  احلــيــاة  جتربة  غمار  خلو�ض  اأمامهم  الفر�صة 

م�صتقل.
الريا�صي  الــ�ــصــارقــة  عـــام جمــلــ�ــض  اأمــــني  هـــالل  اأمــــا عي�صى 
“اأقدر” اأثمر  اأن التعاون مع برنامج خليفة للتمكني  فاأكد 
التي عملت  اأقــدر  لفعالية مغامرات  الطيب  النجاح  يف هذا 

على ا�صتثمار وقت ال�صباب يف العطلة الدرا�صية يف ممار�صة 
والرتفيه  الت�صلية  عــلــى  تعمل  ومــتــمــيــزة  هــادفــة  نــ�ــصــاطــات 
وتقدم لهم منافع تربوية و�صلوكية تعود بالتاثري الإيجابي 
وقدراتهم  مهاراتهم  وتعزز من   ، ال�صحيحة  تن�صئتهم  على 

املجتمعية .
وقال حممد عبداهلل اجلابر رئي�ض ق�صم تنفيذ املبادرات يف 
برنامج خليفة للتمكني “اأقدر” ورئي�ض فعالية “ مغامرات 
ا�صتفادوا من الن�صاطات املوجهة التي  امل�صاركني  “ اأن  اأقدر 
ب�صكل  التجربة  هــذه  بانعكا�ض  ،اآمـــاًل  املــغــامــرات  ت�صمنتها 
الت�صلية  جــانــب  اإىل  �ــصــاركــوا  الــذيــن  تفكري  عــلــى  اأيــحــابــي 

واملعرفة والتعلم .
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة راأ�ض اخليمة تك�صف غمو�ض 4 جرائم �صرقة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

متكنت القيادة العامة ل�صرطة راأ�ض اخليمة من ك�صف 4 �صرقات متت 
الأ�صبوع املا�صي لأ�صخا�ض من جن�صيات خمتلفة، قاموا ب�صرقة مركبات 

وم�صاكن واإتالف مركبات بقيمة تتعدى الـ 200 األف درهم.
واأ�صاد نائب القائد العام ل�صرطة راأ�ض اخليمة ، العميد عبد اهلل خمي�ض 
اإدارة التحريات  احلديدي، بجهود واحرتافية فرق العمل امليداين، يف 
كبرية  بجهود  قاموا  الذين  اخلا�صة  املهام  واإدارة  اجلنائية،  واملباحث 
غمو�ض  ك�صف  من  �صاعة   48 ظــرف  ويف  خاللها  ا�صتطاعو  متوا�صلة 
�صرقات اأربع متفرقة يف الإمارة، ات�صحت اأنها لأ�صخا�ض من جن�صيات 
ك�صفت  فيما  �صرقتني  وال�صطو على منازل يف  بالتعدي  قاموا  خمتلفة 

�صرقة ثالثة التعدي على مركبة اإمراأة و�صلب اأموالها واأما الرابعة فهي 
التعدي على بع�ض مركبات الأجرة و�صرقتها واإتالفها.

واأثنى العميد احلديدي يف الوقت ذاته على جهود اجلميع، م�صرياً اىل 
اأن �صرطة راأ�ض اخليمة ومبا متلكه من عنا�صر ب�صرية متمكنه وتقنيات 
وقت  يف  ال�صرقات  هذه  ك�صف  مهمة  �صهلت  م�صتوى  اأعلى  على  حديثة 
اإدارة  مدير  من�صور  �صعيد  اأحــمــد  العقيد  اأ�ــصــاد  جانبه،  ومــن  ق�صري. 
التحريات واملباحث اجلنائية، بفريق العمل امليداين يف اإداراتي البحث 
بــخــربات طويلة جتعلهم  يتمتعون  الــذيــن  اخلــا�ــصــة  واملــهــام  اجلــنــائــي 

قادرين على ك�صف اأية جرمية مهما كان غمو�صها.
وحول تفا�صيل الق�صية، اأو�صح العقيد اأحمد من�صور، اأن ال�صرطة تلقت 
خمتلفة،  �صرقات  وجــود  عن  متفرقة  بالغات  املا�صي  الأ�صبوع  خــالل 

ح�صب  فريق  لكل  الخت�صا�صات  وحــددت  عمل  فــرق  ت�صكيل  مت  وعليه 
اخلطة التي مت و�صعها

وبناًء على هذه املعطيات وبعد ا�صتيفاء جميع الإجراءات القانونيــة مت 
يف  املتورطني  بع�ض  اأن  وتبني  �صاعة،   48 خالل  للمتورطني  التو�صل 
التحقيق معهم متهيداً  وجــاري  املخدرات،  تاأثري  كانوا حتت  ال�صرقات 

لتحويلهم اإىل النيابة العامة .
على  احلــر�ــض  �ــصــرورة  املجتمع  ــاأفــراد  ب اخليمة  راأ�ـــض  �صرطة  وتهيب 
ممتلكاتهم واأخذ احليطة واحلذر وعدم ترك املركبات يف حالة ت�صغيل 
والنزول منها لأية مهمة كانت، كما تدعو ال�صرطة وحر�صاً على �صالمة 
املنازل ب�صرورة تركيب كامريات احلماية واملراقبة ل�صالمتهم و�صالمة 

ممتلكاتهم.

حممد بن حمد ال�صرقي يطلق م�صروع  حدائق الفجرية لل�صعاب املرجانية امل�صتزرعة
•• الفجرية -وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية اأن 
اآل  زايــد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  الإمـــارات بف�صل توجيهات �صاحب  دولــة 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” اأخذت على عاتقها حماية البيئة البحرية 
واملحافظة على املوارد الطبيعية من الهدر و ال�صتهالك من خالل اإ�صدار 

الت�صريعات القانونية ال�صارمة حلمايتها من التلوث.
جاء ذلك خالل حفل اإطالق �صموه “ م�صروع اإن�صاء حدائق الفجرية لل�صعاب 
املرجانية امل�صتزرعة “ يف اإمارة الفجرية ام�ض بح�صور معايل الدكتور ثاين 

بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة .
ال�صرقي  بن حممد  ال�صيخ حمد  ال�صمو  توجيهات �صاحب  اإن  �صموه  قال  و 
ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم الفجرية توؤكد دائما اأهمية اإن�صاء مناطق بحرية 
التفاقيات  وتطبيق  وتنميته  البيولوجي  التنوع  على  للمحافظة  حممية 
اأن  واأ�صاف  والبحرية  الفطرية  احلياة  على  املحافظة  اإطــار  يف  ت�صب  التي 
املحافظة  �صاأنه  من  امل�صتزرعة  املرجانية  لل�صعاب  الفجرية  حدائق  م�صروع 

على ا�صتدامة موارد البيئة البحرية ومكوناتها الطبيعية.
وثمن �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي، اجلهود التي تبذلها 
الإمـــارة  يف  واملحلية  الحتــاديــة  والــهــيــئــات  والبيئة  املــنــاخــي  التغيري  وزارة 

على  م�صددا  ا�صتدامته  وحتقيق  املحلي  البيولوجي  التنوع  على  للحفاظ 
�صرورة ت�صافر كامل اجلهود واملبادرات البيئية امل�صرتكة التي تر�صخ مفهوم 

الثقافة والوعي البيئي لدى خمتلف فئات املجتمع.
اأحمد الزيودي خالل حفل اطالق امل�صروع  واأ�صاد معايل الدكتور ثاين بن 
الفجرية  بلدية  مع  بالتعاون  البيئة  و  املناخي  التغيري  وزارة  نظمته  الــذي 
وبــلــديــة دبــا الــفــجــرية ومــركــز الــفــجــرية لــلــمــغــامــرات.. بــرعــايــة ودعـــم �صمو 
ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي .. وقال : “ اإن حماية البيئة واحلفاظ على 
ا�صتدامة مواردها ومكوناتها الطبيعية بالتوازي مع حتقيق التقدم والنمو 
ميثل جزءا رئي�صيا من اإرث الوالد املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

رحمه اهلل و النهج الذي غر�صه يف نفو�ض اأبناء الإمارات”.
اإحدى  املحلية  للبيئة  البيولوجي  التنوع  حماية  “ تعد   : معاليه  اأ�صاف  و 
الركائز الأ�صا�صية يف �صيا�صة املحافظة على البيئة وتنميتها يف الدولة و�صمن 
2021، لذا تعمل وزارة التغري املناخي والبيئة ب�صكل دائم  روؤية الإمــارات 
من خالل جمموعة من الربامج الوطنية على حتقيق الأهداف املحددة يف 
مع  بال�صرتاك  اأعدتها  التي  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

ال�صلطات البيئية املخت�صة واجلهات املعنية يف الدولة”.
اأو�صح الزيودي اأن م�صروع حدائق الفجرية لل�صعاب املرجانية الذي يعد  و 
واحدا من اأكرب احلدائق من هذا النوع على م�صتوى الدولة ي�صتهدف زراعة 

1.5 مليون م�صتعمرة مرجانية على م�صاحة تتجاوز 300 األف مرت مربع 
وي�صتغرق تنفيذه خم�صة اأعوام ومن �صاأنه ال�صهام يف تعزيز ا�صتدامة الرثوة 
مالذات  توفري  عرب  الدولة  يف  الغذائي  التنوع  منظومة  ال�صمكية وحتقيق 
البيئية  ال�صياحة  اأعدادها ويدعم حركة  زيــادة  ي�صهم يف  اآمنة لالأ�صماك ما 
وامل�صاركة  التطوع  ثقافة  ويعزز  لها  خم�ص�صة  جديدة  مناطق  توفري  عرب 
ال�صباب  على  املــرجــان  م�صتعمرات  زراعــة  لعتماد  ال�صباب  لــدى  املجتمعية 
مدير  اليماحي  �صامل  ح�صن  املهند�ض  �صعادة  اأكــد  جهته  من  املتطوعني”. 
قبل  من  تنميتها  و  البحرية  بالبيئة  البالغ  الهتمام  الفجرية  دبــا  بلدية 
حكومة الفجرية وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم الفجرية و الذي بدت حكمته و نظرته الثاقبة يف 
حتقيق التوازن بني التنمية امل�صتدامة والبيئة، وحفظ حق الأجيال املتعاقبة 

يف التمتع باحلياة يف بيئة بحرية نظيفة.
يتطلب  مبكوناتها  البحرية  البيئة  على  احلفاظ  اأن  اإىل  اليماحي  اأ�صار  و 
جهودا م�صرتكة من اجلهات احلكومية وال�صيادين ومرتادي البحر والقطاع 
البيئية  ال�صياحة  تطوير  على  دبا  بلدية  حتر�ض  لذا  عــام،  ب�صكل  ال�صياحي 
القطاعني  يف  املعنيني  ال�صركاء  مع  العمل  تن�صيق  خــالل  من  وا�صتدامتها 

احلكومي واخلا�ض بهدف الرتويج لنمط ال�صياحة البيئية وتاأهيلها.
واأختتمت فعاليات الطالق بحملة لتنظيف بع�ض املناطق البحرية لل�صاحل 

اإمــارة الفجرية من ملوثات البيئة البحرية عرب جمموعة من  ال�صرقي يف 
الغوا�صني املتطوعني.

الفجرية  حــدائــق  اإقــامــة  امل�صتهدف  الإجــمــالــيــة  امل�صاحة  اأن  بالذكر  جــديــر 
 – األف مرت مربع   300 بـ  لل�صعاب املرجانية امل�صتزرعة عليها والتي تقدر 
تعادل م�صاحة 60 ملعب كرة قدم ح�صب املقايي�ض العاملية - و �صيتم زراعة ما 
يزيد عن 1.5 مليون من خمتلف اأنواع ال�صعاب املرجانية املتواجدة بال�صاحل 
ال�صرقي للدولة وبالأخ�ض الأنواع التي اأجرت الوزارة جتارب واأبحاث ا�صتزراع 
 Acropora،symphllia،/ ومنها  املا�صية  الــفــرتة  خــالل  عليها 

./Pavona، Pocillopora،Stalophora
املنا�صبة  املرجان  اأنــواع  والدرا�صات حول  الأبحاث  تعزيز  امل�صروع يف  وي�صهم 
الأمر  وكــذلــك  نــاجــح،  ب�صكل  والــنــمــو  لــال�ــصــتــزراع  والقابلة  املحلية  للبيئة 

بالن�صبة لأنواع الأ�صماك املتواجدة يف هذه البيئة ومعدل منوها وتكاثرها.
املرجانية  لل�صعاب  الــفــجــرية  حــدائــق  اإنــ�ــصــاء  مــ�ــصــروع  اإطـــالق  حفل  ح�صر 
اإمــارة الفجرية �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد  امل�صتزرعة يف 
و�صعادة  الفجرية  بلدية  عــام  مدير  الأفخم  �صيف  حممد  املهند�ض  و�صعادة 
املعمري  و�صعيد  الفجرية  دبــا  بلدية  مدير  اليماحي  �صامل  ح�صن  املهند�ض 
املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  من  كبري  وعــدد  للمغامرات  الفجرية  مركز  مدير 

والدوائر احلكومية و العاملني يف قطاع ال�صيد البحري.

بعد اإ�شافتها لفئات جائزة ات�شاالت لكتاب الطفل 

نا�صرون: الكتب ال�صامتة .. ك�صر حلاجز اللغة وحتفيز لالإبداع 
•• ال�شارقة-الفجر:

�صامت عربي”  كــتــاب  “اأف�صل  فئة  اإدخــــال  اأن  الــنــا�ــصــريــن،  مــن  عــدد  اأكـــد 
�صمن فئات جائزة ات�صالت لكتاب الطفل �صي�صهم ب�صكل كبري يف ت�صجيع 
التي  الكتب،  من  النوع  بهذا  الهتمام  على  العرب  والر�صامني  النا�صرين 
الب�صرية.   الأمــيــة  حمــو  على  ت�صاعد  كــبــرية،  ب�صرية  �صردية  قــوة  متتلك 
اأجل  من  اليافعني  لكتب  الإمــاراتــي  املجل�ض  يبذلها  التي  اجلهود  وثمنوا 
رفد  على  واملــوؤلــفــني  النا�صرين  وت�صجيع  العربي،  الطفل  بـــاأدب  الرتــقــاء 

مكتبة الطفل العربي بكتب ذات قيمة عالية.
وكانت جائزة ات�صالت لكتاب الطفل، التي ينظمها املجل�ض الإماراتي لكتب 
“اأف�صل كتاب  اإدخــال فئة  اأعلنت موؤخراً  ات�صالت، قد  اليافعني، وترعاها 
قيمتها  مالية  لها جائزة  ال�صت، وخ�ص�صت  فئاتها  �صمن  �صامت عربي”، 
%40 منها للنا�صر، فيما مُتنح الـ60 % للر�صام،  األف درهم مُينح   100
اأو بالت�صاوي  بني الر�صام و�صاحب الفكرة  اأو املوؤلف، وياأتي ا�صتحداث هذه 
الفئة متا�صياً مع توجه العامل نحو ن�صر هذا النوع من الكتب، التي متتلك 

لغة ب�صرية تفتح حدود التعبري الفني، وتطلق العنان خليال الأطفال.

الفوارق اجلغرافية واللغوية  ال�صامت يتخطى  الكتاب  اليازية خليفة:  د. 
بني الب�صر

ومـــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة الــيــازيــة خــلــيــفــة، مــوؤ�ــصــ�ــض ومــديــر الُفلك 
كتاًبا  ن�صرت  دار  اأول  والن�صر  للرتجمة  الُفلك  “تعترب  والن�صر:  للرتجمة 
الكتاب  وحمل   2016 العام  يف  ذلــك  وكــان  اخلليج،  م�صتوى  على  �صامًتا 
لقى  والــذي  جــاي،  األي�صون  الربيطانية  للر�صامة  والنحلة(،  )اأنــا  عنوان 
رواًجا وا�صًعا بني القراء ال�صغار والكبار على حد ال�صواء، ويف العام 2017 
ن�صرنا كتابني كوريني �صامتني، هما )فتى الطائرة الورقية(، و)العم فيفو 

واملئة قطرة(”.
حيث  الأجنبية،  ال�صامتة  بالكتب  نكتِف  “مل  خليفة:  اليازية  واأ�ــصــافــت 
َحِلّقي!(،  )َحــِلّــقــي!  هما  اإمــاراتــيــني،  �صامتني  كتابني   2018 يف  اأ�صدرنا 
للر�صامة علياء البادي، و)اآه! اإّنه ينتفخ!(، للر�صامة عائ�صة البادي، وجاء 
عليها �صمن  العمل  اإماراتية، مت  �صل�صلة كتب �صامتة  اأول  الكتابان �صمن 
ور�صة )كيف توؤلف كتبا �صامتة( بتنظيم واإ�صراف املجل�ض الإماراتي لكتب 
للكتاب،  الــدويل  ال�صارقة  معر�ض  من  املا�صية  الــدورة  و�صهدت  اليافعني، 
قلبي!(  تك�صر  ل  )اأبـــي  عــنــوان  حمل  الــذي  الأول  ال�صامت  كتابي  اإطـــالق 

والذي عملت عليه خالل ور�صة عمل املجل�ض اأي�صاً”.
“فئة اأف�صل كتاب �صامت عربي” �صمن  اإدخــال  وحول الــدور الذي يلعبه 
والر�صامني  النا�صرين  ت�صجيع  يف  الطفل  لكتاب  اتــ�ــصــالت  جــائــزة  فئات 
العرب على الهتمام بهذا النوع من الكتب، قالت اليازية خليفة: “ما من 
�صك يف اأن اإدراج فئة الكتب ال�صامتة �صريّوج للفكرة، واأنا اآمل اأن يدفع ذلك 

لتحفيز خيال الطفل، فهي كاملو�صيقى ت�صل القلوب من غري جواز �صفر، 
من غري حدود للفكرة، فكل طفل يعك�ض معانيها باأ�صلوبه اخلا�ض، وهذه 
تعترب  طفل  كل  بها  يتفرد  التي  ال�صامتة  الق�صة  قــراءة  يف  اخل�صو�صية 
الطفل  خيال  يعك�ض  مبــا  معنى  مــن  بــاأكــرث  الر�صومات  لكت�صاف  املــحــرك 

الوا�صع ويحفزه للقراءة الإبداعية، التي تتجاوز حدود الكلمات”.

“ت�صجيع النا�صرين والر�صامني العرب على الهتمام  واأ�صافت نور عرب: 
اأن هناك �صرورة لتوعية الأ�صر على  بهذا النوع من الكتب اأمر مهم، كما 
اقتناء الكتب ال�صامتة حتى ولو امتلك اأطفالهم القدرة على قراءة الكلمات، 
فالفن الب�صري ر�صالة �صامية يعرب بنا اإىل وجدان الفنان، ويحمل يف طياته 
قيم اإن�صانية تخرتق قلب املتلقي من دون ا�صتئذان، واأرى اأن اإدخال )فئة 
اأف�صل كتاب �صامت عربي( �صمن فئات جائزة ات�صالت لكتاب الطفل عامل 
مهم جداً يف ت�صجيع النا�صرين والر�صامني العرب على الهتمام بهذا النوع 

من الكتب ب�صكل اأكرب”.

اأ�صرف �صاهني: الكتاب ال�صامت.. �صمن خطة عملنا للعام 2019
ويف حديثه عن جائزة ات�صالت لكتاب الطفل، يقول اأ�صرف حممد �صاهني، 
“تعترب جائزة ات�صالت لكتاب  �صاحب دار الربج ميديا للن�صر والتوزيع: 
الطفل،  بــاأدب  كنا�صرين مهتمني  لنا  كبرياً  بذرة لالإبداع وحمفزاً  الطفل 
ل �صيما واأنها تفي بغر�ض تطوير اإنتاج كتب الأطفال واليافعني يف العامل 
العربي، ودعم قدرات العاملني يف �صناعة هذه الكتب، من موؤلفني ور�صامني 
وخمرجني، مما يخلق روح املناف�صة لإخراج اأعمال مميزة تليق باجلائزة”.

يقول  ال�صامتة  بالكتب  والتوزيع  للن�صر  ميديا  الــربج  دار  اهتمام  وحــول 
اأ�صرف �صاهني: “و�صعنا هدف اإ�صدار كتب �صامتة �صمن خطة ن�صرنا للعام 
2019 ونعمل حالياً على اختيار ر�صامني متخ�ص�صني لتقدمي اأعمال ذات 
حمتوى مميز، حيث يقدم الكتاب ال�صامت املعلومات والق�ص�ض جلمهوره 
مــن الأطـــفـــال عــن طــريــق �ــصــرد بــ�ــصــري لـــالأحـــداث واملــعــلــومــات، يت�صمن 
ر�صومات و�صورا فقط، مما يجعله عماًل عاملياً يرثي بكنوزه كل من يرغب 

بقراءته، متجاوزاً حاجز اللغة”.
ليتفكر  للطفل  ال�صامت م�صاحة حرية  الكتاب  “يعطي  �صاهني:  وي�صيف 
مبعنى واأبعاد ال�صور والر�صومات املقدمة له، ولينقله من اأ�صلوب التلقني 
املبا�صر اإىل التحليل والنقد، ثم ا�صتخال�ض املعلومة النهائية، لينمي بذلك 
ال�صرد  اأ�صلوب  ويعد  الطفل،  عند  �صورها  باأب�صط  النقدي  التفكري  مهارة 
لإي�صال  مبتكرة  اإن�صانية  و�صيلة  ال�صامت  الكتاب  يعتمده  الذي  الب�صري 
اإبداع كّتاب من خمتلف الثقافات لأطفال العامل الذين يعانون من حاجز 

اللغة اأو عدم القدرة على القراءة”.
ول ُيعد اإدخال فئة “اأف�صل كتاب �صامت عربي” اإىل فئات جائزة ات�صالت 
لكتاب الطفل، املرة الأوىل التي ُيظهر فيها املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني 

نا�صري اأدب الطفل العربي خلو�ض التجربة، ون�صر اإ�صدارات �صامتة، ولكن 
الأهم من ذلك هو تعريف وتوعية الأ�صر باأهمية هذه الكتب، واأن يعرفوا 

كيفية التعامل والتفاعل معها”.
والذاكرة  اخليال  على  تعتمد  ال�صامتة  “الكتب  خليفة:  اليازية  واأكملت 
اجلغرافية  الــفــوارق  الكتب  مــن  الــنــوع  هــذا  ويتخطى  لــلــقــارئ،  الب�صرية 
واللغوية بني الب�صر، وهو ما �صاهم يف ازديــاد رواجها يف الــدول الأوروبية 
لهوؤلء  والنف�صية  اللغوية  وامل�صاكل  الهجرة،  معدلت  ارتفاع  مع  �صيما  ل 
ب�صبب  لها  تعر�صوا  التي  ال�صدمات  لتجاوز  حل  مبثابة  فكانت  الأطــفــال، 
الهجرة اأو خمالطة جمتمع جديد. وي�صاهم هذا النوع من الكتب يف تعزيز 
ثقة القّراء ال�صغار باأنف�صهم، كما تعك�ض ما يف اأعماقهم عند �صرد الق�صة 
من  واإبداعهم  خيالهم  باإطالق  لهم  ت�صمح  وبالتايل  اخلا�صة،  بطريقتهم 

غري قيود”.

نور عرب: الكتب ال�صامتة كاملو�صيقى ت�صل القلوب من غري جواز �صفر
نور  دار  وموؤ�ص�صة  الأطــفــال  ق�ص�ض  كاتبة  عــرب،  نــور  قالت  جهتها  ومــن 
الرئي�ض  املحرك  بكونها  يكمن  ال�صامتة  الكتب  جوهر  اأن  “اأرى  للن�صر: 

اهتمامه الكبري بهذا النوع من الكتب، حيث نظم يف العام 2017 الدورة 
الثانية من معر�ض الكتب ال�صامتة”، كما نظم يف 2018 الدورة الثالثة 
دورتيه  يف  املعر�ض  وفــر  اإذ  الــعــني،  مدينة  ا�صت�صافتها  التي  املعر�ض  مــن 
ونا�صري  والر�صامني  وامل�صممني  والفنانني  لالأطفال  والثالثة  الثانية 

الكتب يف املنطقة فر�صة الطالع على عامل ن�صر الكتب ال�صامتة.
وخالل العامني املا�صيني نظم املجل�ض �صل�صلة  من ور�ض العمل املتخ�ص�صة 
بالكتب  املتعلقة  الفعاليات  من  جمموعة  بجانب  والر�صامني،  للنا�صرين 
ال�صامتة، ا�صتعر�ض فيها اأهمية الدور الذي تلعبه الكتب ال�صامتة يف اإثراء 
من  الكتب  يف  الر�صومات  ح�صور  يحققه  ومــا  لالأطفال،  املعريف  املــخــزون 
واأبــرزت هذه  الأجيال اجلديدة،  ي�صتهدف  الذي  الأدبــي  للم�صمون  تعزيز 
الور�ض والأن�صطة املكانة التي و�صلت اإليها هذه الفئة اخلا�صة من الكتب، 
التي تعتمد ب�صكل كبري على ذكاء الأطفال يف ترجمة امل�صامني، و�صّلطت 

ال�صوء على اأحدث الأ�صاليب املتبعة يف هذا املجال.
ويف الدورة ال�صابعة من م�صروع “كتب - �صنعت يف الإمارات”، الذي ينظمه 
مبادرة  من  وبرعاية  اخلليج،  منطقة  جوته  معهد  مع  بالتعاون  املجل�ض 
ثقافة بال حدود، نظم املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني مزيد من الور�ض، 
انطالقاً  العربية،  ال�صامتة  الكتب  من  املزيد  لإ�ــصــدار  الر�صامني  لدعم 
من روؤيته باأهمية الكتب ال�صامتة يف تقريب امل�صافات بني ال�صعوب، ونقل 

ح�صارات وثقافات الأمم، ون�صر ر�صائل املحبة وال�صالم بينها.
اأول ثالثة كتب �صامتة  اإ�صدار  اأعلن املجل�ض عن دعمه   2018 ويف مايو 
اإماراتية، والتي جاءت ثمرة ل�صل�صلة من الور�ض الفنية التي نظمها املجل�ض 
�صمن فعاليات الدورة الثانية من معر�ض الكتب ال�صامتة، ويحمل الكتاب 
ال�صام�صي،  عليا  الإماراتية  والر�صامة  للكاتبة  وليل”،  “نهار  الأول عنوان 
الثاين، فجاء بعنوان  الكتاب  اأما  الهدهد للن�صر والتوزيع،  دار  و�صدر عن 
علياء  الإماراتية  والر�صامة  الكاتبة  تاأليف  من  وهو  َحِلّقي!”،  “َحِلّقي! 
البادي، و�صدر عن الُفلك للرتجمة والن�صر، يف حني حمل الكتاب الثالث 
�صادر  وهــو  الــبــادي،  عائ�صة  والر�صامة  للكاتبة  ينتفخ!”،  اإنــه  “اآه!  عنوان 

اأي�صاً عن الُفلك للرتجمة والن�صر.
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اأخبـار الإمـارات

�صارع حممد بن زايد خال من احلوادث 

تقرير مرور راأ�ض اخليمة : �صوارع راأ�ض اخليمة اأكرث �صالمة للمركبات وامل�صاة يف عام 2018 
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

لنتائج  املــــروري  التقرير  ك�صفت 
معدل الوفيات عن نتائج ايجابية 
الوفيات  انخفا�ض  مفادها  مهمة 
وال�ــــصــــابــــات يف حـــــــوادث املـــــرور 

خالل العام املا�صي 2018 .
ووفــــقا لــــنتائج التـــــقريراملـــــروري 
انخفا�صا  حـــــــــــوى  ــذي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــ يف 
فان  املرورية  وال�صابات  الوفيات 
اأمناً  اأكــــرث  بــاتــت  طـــرق الإمــــــارة 
م�صتخدميها  لكــــافة  و�صـــــالمة 
حد  عــلــى  واملــ�ــصــاة  ال�صائقني  مــن 
ال�صواء ، م�صريا اىل التن�صيق مع 
اأ�صهم يف  ال�صركاء يف الإمــارة مبا 
العمل  وتــطــويــر  الأداء  حتــ�ــصــني 
قيادتنا  لــتــطــلــعــات  ا�ــصــتــجــابــة   ،
روؤية  مــع  يتوافق  ومبــا  الر�صيدة 
دولة الإمارات واأجندتها الوطنية 

.  2021

اأفراداً .
واأكد املقدم حممد البحار رئي�ض 
املروري  وال�صبط  املباحث  ق�صم 
بـــاإدارة املــرور والــدوريــات ب�صرطة 
ـــبـــادرة  امل اأن  اإىل  اخلــيــمــة  راأ�ــــــض 
اإطـــالقـــهـــا وقــــد حققت  الــتــي مت 
اإيجابياً  واجنـــــازاً  كــبــرياً  جنــاحــاً 
فــعــاًل مــن حــيــث انــخــفــا�ــض عدد 
ــابــات ، جـــاءت يف  الــوفــيــات والإ�ــص
راأ�ض  �صرطة  روؤى  حتقيق  اإطـــار 
ـــــة  اخلـــيـــمـــة املــنــ�ــصــجــمــة مــــع روؤي
واإ�صرتاتيجيتها  الداخلية  وزارة 
الأمن  مــعــدلت  اأعــلــى  يف حتقيق 
وال�صالمة على الطرق ، وارتكزت 
امل�صوؤولية  تــعــزيــز  عــلــى  املـــبـــادرة 
وتفعيل  املجتمع  جتاه  املجتمعية 
الطرق  ب�صالمة  املتعلقة  اجلهود 
م�صتخدميها  �ــصــالمــة  و�ــصــمــان 
بها  املتكاملة  اخلــدمــات  بــتــوفــري 
وذلــــك بــالــتــعــاون والــتــنــ�ــصــيــق مع 

االأمن واالأمان :
وقال العقيد اأحمد ال�صم النقبي 
املركزية  الــعــمــلــيــات  عــــام  مـــديـــر 
بالإنابة ، باأنه بف�صل توفري الدعم 
وجود  ومع  الالزمة  والإمكانيات 
بالإخال�ض  ميـــتـــاز  عــمــل  فـــريـــق 
واملـــثـــابـــرة يف الــعــمــل عــلــى مـــدار 
اإدارة  ا�صتطاعت  فــقــد   ، الــ�ــصــاعــة 
املرور والدوريات من حفظ الأمن 
والأمــــــان عــلــى مــ�ــصــتــوى الإمـــــارة 
بن�صبة  املــا�ــصــيــة  الـــفـــرتة  خــــالل 
بـــالأعـــوام  قـــورنـــت  اإذا مـــا  كــبــرية 
ال�صابقة ، مما اأدى ذلك يف نهاية 
الأمر اإىل �صيادة القانون واحرتام 
، وهذا  واملمتلكات  الأرواح  و�صون 
ال�صتمرار  اإل من خالل  ياأتي  ل 
ـــــالأداء ومــزيــد من  يف الرتـــقـــاء ب
وموا�صلة  ـــتـــمـــيـــزة  امل اجلـــــهـــــود 
الــتــدريــب والــتــاأهــيــل لــكــل اأفــــراد 
اأو  �ــصــبــاطــاً  كــانــوا  �ــصــواء  الإدارة 

الخت�صا�ض  ذات  املعنية  اجلهات 
امل�صرتك ، كذلك املبادرة معنية يف 
ال�صرعة  اأجهزة �صبط  اآلية و�صع 
للمعطيات كذلك  وفقاً  »الــرادار« 
املراقبة  كــــامــــريات  مــــع  احلــــــال 
والــتــعــرف على عيوب   ، املــروريــة 
خمتلف الطرق والعمل على حلها 
، واآلية توجيه الدوريات وتكثيفها 
يف بع�ض الطرق والأماكن بالنظر 
الذي  الإحــ�ــصــائــي  التحليل  اإىل 
يــوؤكــد ذلــك الحــتــيــاج مــن عدمه 
الأمـــــور احليوية  مــن  وغــريهــا   ،
ب�صكل  متابعتها  الــواجــب  املهمة 
نـــقـــاط القوة  اأكـــــرث دقــــة ملــعــرفــة 

وال�صعف .

وفاة: حالة   45
الـــنـــقـــيـــب حـــمـــد علي  واأو�ــــــصــــــح   
التحقيق  فــــرع  مـــديـــر  الــ�ــصــحــي 
وتخطيط احلــوادث بــاإدارة املرور 

اخليمة  راأ�ض  ب�صرطة  والدوريات 
الإح�صائي  الــتــقــريــر  اأن  اإىل   ،
للمبادرة قد ك�صف عن وقوع نحو 
عام 2017 ، بينما  يف  وفاة   46
بنحو   2018 عـــام  يف  انــخــفــ�ــض 
وقوع  التحليل  وبــني   ، وفــاة   45
نحو 9 حوادث على طريق ال�صيخ 
حمــمــد بــن زايـــد يف عـــام 2017 
عام  �صفر% يف  اإىل  و�صل  بينما 
2018 ، وانخف�صت عدد حوادث 
الإناث يف عام 2018 اإىل حادثني 
فقط عن عام 2017 التي بلغت 
نحو 6 حوادث ، وكانت احلوادث 
التي ت�صبب فيها مواطنون بلغت 
نحو 18 حادث بـ 16 وفاة يف عام 
، بينما انخف�صت يف عام   2017
 13 بـ  حادث   13 بنحو   2018
وفــــاة ، وانــخــفــ�ــض مــوؤ�ــصــر درجة 
21 حالة متدهورة  الإ�صابة من 
19 حالة يف  2017 اإىل  يف عــام 

بنحو   2018 عـــام  يف  انــخــفــ�ــض 
بعدد  يخ�ض  وفيما   ، حــادثــاً   20
�صرعة  ح�صب  الــواقــعــة  احلــــوادث 
الطريق فقد وقع 15 حادث على 
 1917 عـــام  فــيــم   120 �ــصــرعــة 
عام  يف  حـــــــوادث   6 وقـــــع  بــيــنــمــا 
ب�صبط  يخ�ض  وفيما   ،  2018

موؤ�صر  وانخف�ض   ،  2018 عــام 
تقلبات  اأثــــنــــاء  احلـــــــوادث  وقـــــوع 
الطق�ض )�صباب وممطر( يف عام 
عام  عــن  �صفر%  اإىل   2018
2917 الذي بلغ حادثني ، ووقع 
الفرتة  خـــالل  حــــادث   23 نــحــو 
بينما   2017 عام  يف  ال�صباحية 

الــرادار فقد وقع نحو 15 حادث 
على �صرعة 141 يف عام 2017 
بينما وقع يف عام 2018 نحو 6 
15 حادث  نحو  ووقـــع   ، حـــوادث 
عــلــى الـــطـــرق اخلــارجــيــة يف عام 
 2018 عـــام  يف  بينما   2017

وقع نحو 11 حادث .

�صعيد بن طحنون يح�صر 
اأفراح الكتبي يف الهري

•• العني-وام:

حفل  الأول  اأمــ�ــض  نهيان  اآل  طحنون  بــن  �صعيد  الــدكــتــور  ال�صيخ  مــعــايل  ح�صر 
ال�صتقبال الذي اأقامه حميد نايع �صامل الكتبي مبنا�صبة زفاف جنله �صلطان اإىل 

كرمية املرحوم خليفة �صامل ح�صريم الكتبي.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم ب�صالة الهري يف منطقة العني ال�صيخ حممد بن �صعيد 

بن طحنون اآل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وجمع من املدعوين واملهنئني.
تخلل احلفل م�صاركة فرقة احلربية بعرو�ض وفقرات متنوعة.

�صيف غبا�ض: 500 األف عنوان و 80 فعالية واألف عار�ض من 50 دولة يف الدورة الـ29 ملعر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

ان  باأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائــرة  وكيل  غبا�ض  �صعيد  �صيف  �صعادة  اكد 
اأبريل احلــايل من   24 يوم  الــذى ينطلق  للكتاب  الــدويل  اأبوظبي  معر�ض 
دورا  يلعب  فيما  فقط  الكتب  لبيع  ولي�ض  املعريف  لالإنتاج  الهامة  املن�صات 
ن�صهده  ما  مع  والرقمي  الورقي  ب�صقيها  الن�صر  حركة  تن�صيط  يف  اأ�صا�صيا 
من حتفيز ل�صناعة الن�صر م�صددا على حر�ض الدائرة على اإطالق خطط 
ن�صر اإلكرتونية واعدة حمليا حتتفي باملنجز الثقايف وكبار الأدباء واملفكرين 

وترعى يف الوقت ذاته املواهب الإماراتية ال�صابة وت�صتثمر فيها.
اأنباء  وكالة  مع  حــوار  يف  باأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائــرة  وكيل  واو�صح 
الإمارات »وام« مبنا�صبة الدورة الـ29 ملعر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب الذي 
ينطلق من 24 اإىل 30 اأبريل احلايل يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
ان الدورة ال29 من املعر�ض تزخر مب�صاركة اأكرث من الف عار�ض من 50 
دولة �صيعر�صون اأكرث من 500 األف عنوان يف خمتلف العلوم واملعاف والآداب 
وبلغات متعددة ا�صافة اىل اأكرث من 80 فعالية ثقافية وترفيهية وتعليمية 
املوؤلفني والأدبــاء والفنانني من خمتلف  وا�صت�صافة جمموعة خمتارة من 
دول العامل واأ�صاف اأن دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي تنتهج ا�صرتاتيجية 
الن�صر  �صناعة  عامل  يف  املعا�صرة  التكنولوجيا  مواكبة  اإىل  تهدف  وا�صحة 
لتو�صيع نطاق بيع اإ�صداراتها اإلكرتونيا اإذ وقعت ثالث اتفاقيات تعاون مع 
ثالث �صركات عاملية لتوفري كتبها على اأبرز 3 مواقع هي اأمازون وكوبو واآي 

بوك وجهاز كيندل القارئ.
واأ�صار اإىل اأن ركن الن�صر الإلكرتوين يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يعد 
اأحد اأن�صط الأق�صام يف املعر�ض حيث ي�صهد الكتاب الإلكرتوين تطورات هامة 
تقدم  اأ�صبحت  التي  الن�صر  دور  من  العديد  وتوجه  عليه  الطلب  زيــادة  مع 
لتقدمي  املعر�ض  العام من  دورة هذا  كتبها وخــالل  اإلكرتونية من  ن�صخات 
جتارب تفاعلية اإلكرتونية مع الكتب للتعرف على الإمكانيات املذهلة يف هذا 

العامل الآخذ يف جذب اهتمام ال�صباب اأكرث.
وقال غبا�ض: »حر�صا منا على مواكبة التطورات الإلكرتونية يف عامل الن�صر 
الإلكرتوين  الت�صويق  خدمة  اإطــالق  وال�صياحة  الثقافة  دائــرة  يف  لنا  �صبق 
عن  وافية  معلومات  مع  الكتب  وعرو�ض  اإ�صداراتنا  اأحــدث  على  لالطالع 
واللوحية..  املحمولة  الأجــهــزة  على  ي�صتخدم  تطبيق  خــالل  مــن  املــوؤلــف 
الثانية حتت  للن�صر يف دورتــه  اأبوظبي  العام منتدى  ونظمنا يف مطلع هذا 
عاملية«  جتارب  والتحديات-  التقنيات  الإلكرتوين:  الن�صر  »م�صتقبل  �صعار 
�صعيا اإىل التعرف على اأهم طرق حتفيز واحلفاظ على التطّور احلا�صل يف 
جمال اقت�صاد املعرفة القائم على ال�صتخدام الذكي لكل الإمكانات املتاحة 
بفعل التطور التكنولوجي والإلكرتوين وهذا ما ندركه جيدا يف »الدائرة« 
ونعمل عليه من خالل �صروعنا باإطالق خطط ن�صر اإلكرتونية واعدة حمليا 
حتتفي باملنجز الثقايف وكبار الأدباء واملفكرين وترعى يف الوقت ذاته املواهب 

الإماراتية ال�صابة وت�صتثمر فيها«.
وحـــول مــا ميــيــز الــــدورة احلــالــيــة ملــعــر�ــض اأبــوظــبــي الــــدويل لــلــكــتــاب.. قال 
غبا�ض:«يف كل دورة جديدة من معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب نحر�ض يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة على تطوير الربامج والفعاليات لتواكب متطلبات 
امل�صهد الثقايف الإماراتي والعاملي اإذ ن�صت�صيف اأهم الكتاب واملثقفني من حول 
العامل للقاء القراء يف اأبوظبي والتحاور معهم ب�صكل مبا�صر كما ت�صارك يف 
املعر�ض اأهم دور الن�صر وموؤ�ص�صات الإنتاج الثقايف لعر�ض اأحدث ال�صدارات 
جلمهور الثقافة يف العا�صمة.. وهذا العام يحتفي معر�ض اأبوظبي الدويل 
للكتاب بال�صاعرة الإماراتية الراحلة عو�صة ال�صويدي امللقبة بـ«فتاة العرب« 
على  الــ�ــصــوء  بت�صليط  تكرميها  �صيتم  اإذ  املــحــوريــة  ال�صخ�صية  باعتبارها 
بالإ�صافة  الإماراتية  الثقافية  ال�صاحة  يف  واإ�صهاماتها  الإبداعية  عطاءاتها 
اإىل اأن هذا العام تقدم »الدائرة« اأركان تفاعلية جديدة لأول مرة وهي ركن 
اإىل  �صعيا  الرتفيهي  والــركــن  امل�صورة  الق�ص�ض  وركــن  الإلــكــرتوين  الن�صر 
توفري جتارب خمتلفة ومميزة للتعلم والبتكار وق�صاء وقت مميز للجمهور 

من كافة الأعمار«.
اأبوظبي  ملعر�ض  الـ29  الــدورة  �صرف  الهند ك�صيف  يتعلق مب�صاركة  وفيما 
الدويل للكتاب ..قال وكيل دائرة الثقافة وال�صياحة اإن الهند تتمتع برتاث 
ثقايف غني وحيوي وفيها متازج من نوع خا�ض ما بني الإثنيات املتعددة التي 
تكون الن�صيج الجتماعي يف بلد منفتح على خمتلف التاأثريات منذ ع�صور 
ما قبل التاريخ وهذا يجعل من م�صاركة الهند يف معر�ض اأبوظبي الدويل 
للكتاب ذات طابع مميز فقد مت دعوة نخبة من الكتاب وال�صعراء والفنانون 
الهنود والذين �صيلتقون مع جمهور القراء يف اأبوظبي �صمن برنامج ثقايف 
جذاب يت�صمن العديد من الأن�صطة والفعاليات طوال اأيام املعر�ض وي�صمل 
فعاليات الأدب والثقافة والفن واملو�صيقى وال�صينما كما تتيح هذه امل�صاركة 
التي  الفر�ض  من  مزيد  اكت�صاف  يف  الراغبني  امل�صتثمرين  اأمــام  الفر�صة 
الهندية على  الن�صر  ودور  ال�صتفادة منها يف ظل حر�ض جمموعات  ميكن 
التواجد يف امل�صهد الثقايف اخلليجي من اأجل ت�صهيل التوا�صل مع اجلالية 

الهندية يف الدولة.
واأ�صاف غبا�ض اأن اختيار الهند �صيف �صرف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 
والعامل  الهند  جمهورية  بني  تربط  التي  العالقات  عمق  على  تاأكيدا  جاء 
العربي وكذلك ان�صجاما مع التاريخ العريق للعالقات الإماراتية - الهندية 
الأدبي  واحلــراك  الثقايف  املخزون  جانب  اإىل  احليوية  املجالت  خمتلف  يف 
ر�صمية  لغة   24 فيها  تتعاي�ض  التي  الهندية  ال�صاحة  والفني على  والعلمي 
�صناعة  على  اأو  اقت�صادها  على  الهند  قــوة  تقت�صر  ول  اللهجات..  ومئات 
فهي  ثقافيا  عمالقا  كونها  يف  قوتها  م�صادر  تكمن  اإمنــا  املعروفة  ال�صينما 

تزخر بنحو 16 األف دار للن�صر.
وحول خطط دائرة الثقافة وال�صياحة لتعزيز قيم الت�صامح والتعاي�ض قال 
الكيفية  واملعرفة  الثقافة  باأهمية  وال�صياحة  الثقافة  دائــرة  يف  نوؤمن  »اإننا 
املجتمع  حــاجــة  تلبي  وبــنــاءة  وا�ــصــحــة  ا�صرتاتيجية  وفــق  وذلـــك  والنوعية 
تطوير  خــالل  ومــن  الثقافية..  اأطــيــافــه  وتــعــدد  وثـــراءه  لنموه  وت�صتجيب 

منظومة املواقع الثقافية والوجهات ال�صياحية املميزة يف اإمارة اأبوظبي نعمل 
على تر�صيخ قيم الت�صامح والتعاي�ض بني خمتلف الثقافات يف جمتمعنا ففي 
نعك�ض غنى  اأن  على  واملوؤمترات نحر�ض  الثقافية  والأن�صطة  الفعاليات  كل 
تراثنا بقيم اأ�صيلة حتث على الت�صامح وقبول الآخر والتحاور معه.. وترتكز 
من  اجلانب  هذا  على  ال�صوء  ت�صّليط  على  القادمة  املرحلة  يف  خمططاتنا 
خالل تنظيم وا�صت�صافة العديد من الربامج والفعاليات املتعلقة بالت�صامح 

والتبادل الثقايف«.
وكيل  قال   .. للكتاب  الــدويل  اأبوظبي  معر�ض  تطور  مراحل  يخ�ض  وفيما 
تطور  مــن  خمتلفة  مــراحــل  واكــب  »املــعــر�ــض«  اإن  وال�صياحة  الثقافة  دائـــرة 
العام وبالذات تطور �صناعة  الثقايف  امل�صهد  اأبوظبي و�صاهم يف منو  مدينة 
اإيجابيا على  اأثــرا  املا�صية كونه ترك  29 عاما  الـ  املنطقة خالل  الن�صر يف 
لتح�صن  نظرا  تزايد  يف  الدولة  يف  النا�صرين  فعدد  الإمــاراتــي  الن�صر  واقــع 
وا�صتمرار  والفكري  املعريف  للتطور  متنح  التي  والت�صهيالت  الن�صر  ظروف 
معار�ض الكتب التي توفر لقاء مبا�صرا بني النا�صر والقارئ من جهة وبني 
املوؤلف والقارئ من جهة اأخرى وهي غاية معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 

لتعزيز احلوار بني خمتلف الأطراف«.
الدويل  اأبــوظــبــي  معر�ض  ا�صتمر  املا�صية  ال�صنوات  »خـــالل  غبا�ض:  وقـــال 
للكتاب يف توفري من�صة متقدمة للنا�صرين العرب والعاملني ويف نف�ض الوقت 
حمطة مهمة ملحبي القراءة واملعرفة حيث �صهد املعر�ض زيادة ملحوظة يف 
عدد النا�صرين وعدد الزوار واأي�صا املبيعات يف مراحل خمتلفة من تاريخه. 
ولحظ �صعادته اأن النا�صرين الدوليني يحر�صون على امل�صاركة يف املعر�ض 
التي  الطيبة  لل�صمعة  نظرا  عــام  كل  يف  جــدد  نا�صرون  وهناك  �صنوي  ب�صكل 
الكتب  اأوائــل معار�ض  اأبوظبي الدويل للكتاب كونه من  يتمتع بها معر�ض 
جترى  وفــيــه  والــرتجــمــة  املــوؤلــف  وحــقــوق  الن�صر  بحقوق  امللتزمة  العربية 
لالإنتاج  الهامة  املن�صات  مــن  يجعله  ممــا  احلــقــوق  لتبادل  مهمة  �صفقات 

املعريف ولي�ض لبيع الكتب فقط.

وفد » اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية« يزور املن�صاآت املعنية بالعمليات الت�صغيلية لل�صلع ال�صرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام:

زار وفد من » هيئة اأبوظبي للزراعة 
عـــددا من   « الــغــذائــيــة  ال�صالمة  و 
املــنــ�ــصــاآت احلــيــويــة الــتــي تـــدار من 
خاللها العمليات الت�صغيلية لل�صلع 

الغذائية ال�صرتاتيجية.
اأبوظبي  �ــصــركــة  الــــزيــــارة  �ــصــمــلــت 
للموانئ و�صركة الظاهرة القاب�صة 
موانئ  و�صركة  اأبــوظــبــي  اإمـــارة  يف 
دبي العاملية و�صركة اخلليج لل�صكر 

يف دبي.
و الــتــقــى الـــوفـــد خــــالل الـــزيـــارة 
ـــــدي اخلــــــدمــــــة الـــوطـــنـــيـــة  جمـــــن
للعام  الثانية  للمجموعة  البديلة 
2018-2019 الذين ا�صتكملوا 
ال�صنوي  الــتــدريــبــي  بــرنــاجمــهــم 
يف املــنــ�ــصــاآت احلــيــويــة لــلــتــاأكــد من 
جاهزيتهم لت�صغيل تلك املن�صاآت يف 
الــظــروف والأوقـــات خا�صة  جميع 

يف اأوقات الطوارئ والأزمات.
مع  بالتن�صيق  الهيئة  حــر�ــصــت  و 
وتطوير  اإعــدادهــم  على  ال�صركاء 
اأ�صاليب  اأفــ�ــصــل  وفــــق  قـــدراتـــهـــم 
اإيجاد  بهدف  والتاأهيل  الــتــدريــب 
قاعدة من الكوادر الوطنية متتلك 
والقدرة  النوعي  والتفوق  املــهــارة 
وحتقيق  الــتــغــيــري  اإحـــــــداث  عــلــى 

العمليات  كفاءة  رفع  على  �صاعدت 
وحت�صني جودتها.

جمعة  حمـــمـــد  الـــكـــابـــن  قــــــال  و 
لـ  التنفيذي  الــرئــيــ�ــض  ال�صام�صي 
اإن زيـــارة اليوم  اأبــوظــبــي«  »مــوانــئ 
اأبوظبي  مـــوانـــئ  الــــتــــزام  تــعــكــ�ــض 
الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  التام 
اأهــــــــــداف  دعــــــــم  اإىل  الــــــرامــــــيــــــة 
الــوطــنــيــة لالأمن  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 
تــعــزيــز هذه  اأن  مـــوؤكـــدا  الــغــذائــي 
ي�صتدعي  الـــغـــذائـــيـــة  املـــنـــظـــومـــة 
ال�صرتاتيجية  الــ�ــصــراكــة  تــوثــيــق 
املعنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بــني 
القطاع  يف  الــفــاعــلــة  والأطــــــــراف 
الربامج  اأفــ�ــصــل  لــتــبــنــي  اخلـــا�ـــض 
القطاع  هـــذا  لتمكني  املــ�ــصــتــدامــة 
احلــيــوي الــهــام يف دولـــة الإمــــارات 

العربية املتحدة.
مــن جــانــبــه قـــال �ــصــاملــني العامري 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة الظاهرة 
ا�صت�صافة وفد هيئة  اإنه ي�صرنا   »:
ال�صالمة  و  ـــزراعـــة  لـــل اأبـــوظـــبـــي 
الظاهرة  مــ�ــصــنــع  يف  الـــغـــذائـــيـــة 
لالأرز الواقع يف املنطقة ال�صناعية 
وتوؤكد   .. كيزاد   – خليفة  مبيناء 
ال�صرتاتيجي  البعد  الزيارة  هذه 
نحو  و�صعينا  امل�صرتكة  لأهــدافــنــا 
الإمداد  �صال�صل  وا�صتدامة  تعزيز 

اأكـــرث املرافق  3 واحــــدة مــن  رقـــم 
تقدما يف العامل وت�صتخدم اأحدث 
الــتــقــنــيــات ونــظــم الأمتـــتـــة لتكون 
واحدة من اأكرث حمطات احلاويات 
..وتلعب  لــديــنــا  واإنــتــاجــيــة  كــفــاءة 
اقت�صاد  تــنــويــع  يف  حــيــويــا  دورا 
دبـــي وتــوفــري فــر�ــض الــعــمــل ومن 
واملنطقة  علي  جبل  ميناء  خــالل 
 3.5 اأكــرث من  احلــرة يتم خدمة 
ال�صرق  مناطق  يف  م�صتهلك  مليار 
اإفريقيا  و�ــصــرق  و�ــصــمــال  الأو�ــصــط 
و�صرق  الـــهـــنـــديـــة  الــــقــــارة  و�ـــصـــبـــه 
الدول  رابطة  اإىل  بالإ�صافة  اآ�صيا، 

امل�صتقلة«.
اأكــد جمال الغرير »الع�صو  بــدوره 
اأن  املنتدب ل�صركة اخلليج لل�صكر« 
كبري  �ــصــرف  املجندين  ا�صت�صافة 
الر�صيدة  القيادة  ن�صكر  ما يجعلنا 
اختيارنا  يف  املتمثلة  الثقة  ملنحنا 
�صتاأخذ  التي  ال�صركات  �صمن  من 
على عاتقها مهمة تدريب ومتكني 
منت�صبي اخلدمة الوطنية البديلة 
الربنامج  هـــذا  اأولــيــنــا   «  : وقــــال 
يتمكن  حـــتـــى  الـــبـــالـــغ  الهـــتـــمـــام 
املن�صاآت  اإدارة  مــن  الــوطــن  اأبـــنـــاء 

احليوية«.
وفد  تـــقـــدم  الـــــزيـــــارة  نـــهـــايـــة  ويف 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 

الغذاء  �صناعة  ميادين  يف  النتائج 
اإىل تعزيز  و�صال�صل الإمداد �صعيا 

الأمن الغذائي الوطني .
الوطنية  اخلدمة  جمندو  اأثبت  و 
البديلة خالل الربنامج التدريبي 
الوطنية  الــكــوادر  بقية  جانب  اإىل 
م�صرية  خــــدمــــة  يف  فـــاعـــلـــيـــتـــهـــم 
خمتلف  ومـــــواجـــــهـــــة  الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــتــحــديــات والــتــعــامــل مــع ق�صايا 
الأمـــن الــغــذائــي بــاعــتــبــاره قطاعا 

حيويا يف الدولة.
املن�صاآت  تــقــدمــت   .. جــانــبــهــا  مـــن 
تدريب  يف  املـــ�ـــصـــاركـــة  الـــغـــذائـــيـــة 
جمندي اخلدمة الوطنية البديلة 
احلكومة  اإىل  والمــتــنــان  بال�صكر 
امل�صاهمة  فر�صة  ملنحهم  الر�صيدة 
يف اإجنـــاح هــذا الــربنــامــج الوطني 
بذل  على  احلر�ض  واأكــدت  املتميز 
امل�صتقبل  يف  الــعــطــاء  مـــن  املـــزيـــد 
ــافــر جـــهـــودهـــا جــمــيــعــهــا و  و تــ�ــص
ال�صرتاتيجية  اأهـــدافـــهـــا  تــكــامــل 
الوطن  م�صلحة  يف  تــ�ــصــب  الــتــي 
واأثــنــت على  واملــواطــن ب�صكل عــام 
قدمها  الــتــي  الكبرية  الإ�ــصــهــامــات 
البديلة  الوطنية  جمندو اخلدمة 
خالل فرتة التدريب والتي متثلت 
بـــعـــدد مـــن املـــقـــرتحـــات والأفــــكــــار 
التي  والــتــطــويــريــة  الــتــحــ�ــصــيــنــيــة 

وملا  لــلــدولــة  الــغــذائــيــة  ال�صلع  مــن 
ال�صنوي  الـــتـــدريـــبـــي  لـــلـــربنـــامـــج 
ملجندي اخلدمة الوطنية البديلة 
كــبــري يف �ــصــقــل مهارات  اأثــــر  مـــن 
الإماراتية وتدريبهم على  الكوادر 
ل�صمان  املهنية  املــ�ــصــتــويــات  اأعــلــى 
والأوقات  الــظــروف  يف  جاهزيتهم 
كافة اإ�صافة اإىل متكينهم يف جمال 
ال�صناعات الأ�صا�صية التي ت�صهم يف 
حتقيق روؤيــة حكومة الإمـــارات يف 

جمال الأمن الغذائي.
املعلم  حمـــمـــد  قــــــال  جـــهـــتـــه  مـــــن 
التنفيذي مدير عام موانئ  املدير 
دبـــي الــعــاملــيــة » اإقــلــيــم الإمــــــارات« 
تعمل  الـــعـــاملـــيـــة  دبـــــي  مــــوانــــئ  اإن 
عــلــى دعــــم ا�ــصــرتاتــيــجــيــة الأمــــن 
الغذائي الذي يعد واحدا من اأهم 
الر�صيدة  حلــكــومــتــنــا  الأولــــويــــات 
مع  الوطيدة  �صراكتها  خــالل  من 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
منت�صبي  تــــدريــــب  يف  الـــغـــذائـــيـــة 
اخلدمة الوطنية البديلة لفتا اإىل 
من  الهيئة  تعترب  دبــي  مــوانــئ  اأن 
املهمني  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
ال�صراكة  هــذه  خــالل  مــن  وت�صعى 
التي  امل�صتدامة  البيئة  اإىل حتقيق 

تعزز الأمن الغذائي الوطني.
» تعد حمطة احلاويات  واأ�صاف : 

الغذائية بال�صكر جلميع العاملني 
�صبيل  يف  بـــذلـــت  الـــتـــي  واجلــــهــــود 
الرتقاء مبنظومة الأمن الغذائي 
يف دولة الإمارات و�صمان ا�صتدامة 
الظروف  كــل  يف  الإمــــداد  �صال�صل 

والأوقات.
اأي�صا  �ــصــكــره  عـــن  الـــوفـــد  عـــرب  و 
على  الوطنية  احليوية  للمن�صاآت 
اخلدمة  ملـــجـــنـــدي  ا�ــصــتــ�ــصــافــتــهــا 
الهيئة  اأن  واأكــد  البديلة  الوطنية 
اإىل  �صتكون مظلة لكل من يحتاج 
دعم �صواء كان ا�صت�صارة اأو م�صاعدة 
تتعلق بتح�صني وتطوير الربنامج 
التدريبي واأثنى على اجلهود التي 
الوطنية  اخلدمة  جمندو  يبذلها 
واأفراد  الوطن  خدمة  يف  البديلة 

املجتمع كافة.

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
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ا�صتدامه B ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 579350  رقم 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائــرة  تعلن  79613 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل  القيد 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق  بتاريخ  2019/3/4   دبي  قــرار حماكم  مبوجب 
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الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية
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باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هذا  مبوجب  التجاري  اخلليج 
العاملية  للتجهيزات  نهلة  لت�صفية   اأعــاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد 
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اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املــنــ�ــصــوري، م�صاعد  اإبــراهــيــم  الــلــواء خبري خليل  �ــصــعــادة  قــام 
القائد العام ل�صرطة دبي ل�صوؤون البحث اجلنائي، بتفقد مركز 
لالإدارات  ال�صنوي  التفتي�ض  بــرامــج  �صمن  ال�صبا،  نــد  �صرطة 
اهلل  عبد  الدكتور  العميد  بح�صور  ال�صرطة،  ومــراكــز  العامة 
العقيد حممد  املركز ونائبه  العميمي، مدير  �صعيد بن عمري 
عبيد بن حميدان، وعدد من ال�صباط.  واأكد اللواء املن�صوري 
خالل جولته التفقدية على الدور الأمني الكبري الذي يقوم به 
مركز �صرطة ند ال�صبا، نظراً لطبيعة وخ�صو�صية املنطقة التي 
يغطيها، حيث قام املركز بتاأدية مهامه بكل كفاءة واقتدار نتيجة 

املتابعة احلثيثة التي يقوم بها مدير املركز ونائبه يف منطقة 
با�صتعرا�ض  بداأت  قد  التفتي�صية  اجلولة  وكانت  الخت�صا�ض. 
الطابور الع�صكري للمركز، واآلياته، ثم تفقد املطعم، وثكنات 
الأفراد، ونادي الأفراد، م�صيدا بالعاملني يف م�صتودع الأ�صلحة 
والذخائر، والتي متثلت يف كيفية احلفاظ على نظافة امل�صتودع 
ال�صبا.   نــد  �صرطة  مركز  لأفـــراد  �صرفه  وطريقة  عــام،  ب�صكل 
امللحقة  واملن�صاآت  املركز  اإدارة  مبنى  املن�صوري  الــلــواء  وتفقد 
ومكتب  والأفــــراد،  ال�صباط  �صجالت  اأقــ�ــصــام  على  واطــلــع  بــه، 
تو�صح  التي  الإح�صائيات  على عدد من  اطلع  كما  الــدوريــات، 
املهام التي يقوم بها املركز، و�صاهد اأهم الإجنازات التي حققتها 
والت�صجيعية  التحفيزية  التاأهيلية  والــربامــج  املــركــز،  اأق�صام 

البحث  ل�صوؤون  العام  القائد  املركز. كما واطلع م�صاعد  ملرتب 
اإىل  اإ�صافة  للمركز،  امل�صتقبلية  امل�صاريع  بع�ض  على  اجلنائي 
املركز  يوؤديه  الذي  الكبري  الدور  تبني  التي  املركز  اإح�صائيات 
ال�صخ�صيات،  كبار  يح�صرها  التي  املنا�صبات  جميع  تاأمني  يف 
ك�صباقات اخليل، والهجن وغريها من الفعاليات. ويف اخلتام 
تقدمي  على  املوظفني  بت�صجع  املن�صوري  الــلــواء  �صعادة  وجــه 
ت�صاهم  تنموية،  ومبادرات  تطويرية  وم�صاريع  مبدعة،  اأفكار 
الواحد  الفريق  روح  ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  العمل،  تطوير  يف 
ومتابعة تطبيق  وتــقــدمي  اقـــرتاح  مــن خــالل  املوظفني  لــدى 
اأفكار اإبداعية ومبادرات تطويرية م�صرتكة، من اأجل الو�صول 

للتميز والإبداع.

اللواء املن�صوري يتفقد مركز �صرطة ند ال�صبا

•• ال�شارقة-الفجر: 

الوطني  املجل�ض  لــ�ــصــوؤون  الــدولــة  وزارة  نظمت 
�صوؤون  دائـــرة  بــالــتــعــاون مــع جمال�ض  الحتــــادي 
حما�صراتها  اأوىل  بال�صارقة  والقرى  ال�صواحي 
امل�صاركة  ثقافة  لن�صر  املتوا�صلة  جهودها  �صمن 
ال�صيا�صية بني خمتلف �صرائح املجتمع بال�صراكة 

مع كافة املوؤ�ص�صات واجلهات يف الدولة. 
وحتدث خالل املحا�صرة التي ا�صت�صافها جمل�ض 
�صاحية الرحمانية �صعادة الدكتور �صعيد حممد 
الغفلي، الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املجل�ض الوطني 
الحتــــادي يف الـــــوزارة، حيث األــقــى الــ�ــصــوء على 
طبيعة احلياة النيابية يف دولة الإمارات العربية 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  دور  واأهمية  املتحدة، 
طموحات  وتــلــبــيــة  الــوطــن  م�صلحة  حتقيق  يف 
امل�صاركة  ثـــقـــافـــة  تـــعـــزيـــز  و�ـــــصـــــرورة  املـــــواطـــــن، 
لتعزيز  املجتمع  �صرائح  خمتلف  لدى  ال�صيا�صية 
انتخابات  يف  والــفــاعــلــة  الإيــجــابــيــة  م�صاركتهم 
املجل�ض الوطني الحتادي القادمة بالإ�صافة اإىل 
الرائدة  الربملانية  التجربة  تر�صيخ  يف  امل�صاهمة 

لدولة الإمارات.
 وقال �صعادة الدكتور �صعيد الغفلي: �صكل برنامج 
التمكني ال�صيا�صي ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
“حفظه اهلل”  اآل نهيان، رئي�ض الدولة  بن زايد 
رائدة  برملانية  لبناء جتربة  برنامج عمل وطني 
املجتمع  طبيعة  مع  يتنا�صب  مبتكر  اأ�صلوب  وفق 
الإمــــاراتــــي وبــ�ــصــكــل يــلــبــي طــمــوحــات اأفــــــراده يف 
يف  وامل�صاهمة  القرار  اتخاذ  يف  الفاعلة  امل�صاركة 
م�صرية التنمية ال�صاملة والتطور التي ت�صهدها 
املجل�ض  بــات  فاليوم  املــجــالت.  الدولة يف جميع 
خالله  من  ترت�صخ  منــوذجــاً  الحتـــادي  الوطني 

�صناعة  يف  املجتمعية  واملــ�ــصــاركــة  الــ�ــصــورى  قيم 
م�صتقبل الوطن«. 

ال�صيا�صية   امل�صاركة  �صعادته:” اإن ثقافة  واأ�صاف 
لدى اأفراد املجتمع ركيزة اأ�صا�صية يف دفع م�صرية 
التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، فهو اإىل جانب كونه 
موؤ�صر على عمق الولء والنتماء للوطن، يعترب 
اأ�صا�صاً ننطلق من خالله للحفاظ على مكت�صبات 
على  العمل  وموا�صلة  منجزاته  و�صون  الوطن 
التنمية  حتقيق  يف  الر�صيدة  قيادته  روؤى  تنفيذ 
مزدهر  مل�صتقبل  و�ــصــوًل  واملــ�ــصــتــدامــة  ال�صاملة 

تتحقق فيه ريادة دولتنا يف جميع املجالت«. 
وقال �صعادته:” تقدم دولة الإمــارات من خالل 
به  يحتذى  منــوذجــاً  الحتـــادي  الوطني  املجل�ض 
ال�صلطتني  بــني   الفاعلة  وال�صراكة  التعاون  يف 
الــتــ�ــصــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــــن اأجــــــل متكني 
تــلــبــيــة تطلعاتهم  عــلــى  والــعــمــل  الـــوطـــن  اأبـــنـــاء 
واحــتــيــاجــاتــهــم و�ــصــنــاعــة غــد اأفــ�ــصــل مــن خالل 
تــوظــيــف طــاقــاتــهــم وقــدراتــهــم يف دفـــع م�صرية 
تعزيز  على  والعمل  ال�صيا�صية  والتنمية  التطور 
الإمــــارات،  لــدولــة  الــرائــدة  الــربملــانــيــة  التجربة 
الفئات  لــكــافــة  فــاعــلــة  مــ�ــصــاركــة  تتطلب  والــتــي 
املجتمعية يف انتخابات املجل�ض الوطني الحتادي 

القادمة«.
ل�صوؤون  الدولة  وزارة  حر�ض  اإىل  �صعادته  واأ�صار 
املجل�ض الوطني الحتادي على التوا�صل املبا�صر 
مـــع فــئــات املــجــتــمــع املــخــتــلــفــة مبـــا يــنــ�ــصــجــم مع 
ثقافة  ن�صر  يف  املتمثلة  ال�صرتاتيجية  اأهدافها 
امل�صاركة ال�صيا�صية على نطاق وا�صع يف املجتمع، 
لالأفراد  ال�صيا�صي  الــوعــي  رفـــع  يف  واملــ�ــصــاهــمــة 
العملية  يف  الإيجابية  امل�صاركة  على  وت�صجيعهم 

النتخابية القادمة. 

من جهته، اأكد خمي�ض بن �صامل ال�صويدي ع�صو 
دائرة  رئي�ض  ال�صارقة  لإمــارة  التنفيذي  املجل�ض 
املحا�صرة  اأهــمــيــة  والـــقـــرى  الــ�ــصــواحــي  �ـــصـــوؤون 
ال�صواحي  جمــالــ�ــض  خـــالل  مــن  الـــدائـــرة  ودور 
والتي تن�صج يف تالقي اجلهود لزيادة الوعي عن 
وتعريف  الحتـــادي  الوطني  املجل�ض  انتخابات 
التمكني  برنامج  باأهمية  وفئاته  املجتمع  اأفــراد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه  الـــذي  ال�صيا�صي 
حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

اهلل.
وح�صور  املحا�صرة  اأهمية  اإىل  ال�صويدي  ولفت 
احليوية  الأدوار  على  وتعرفهم  بها  املــواطــنــني 
واملهمة للمجل�ض الوطني الحتادي وما يحققه 

املجل�ض ل�صالح املواطنني والوطن.
باهتمام وح�صور  التي حظيت  املحا�صرة  وتخلل 
كبريين من النخبة واملخت�صني وخمتلف �صرائح 
املداخالت، حيث  العديد من  الإماراتي  املجتمع 
املـــبـــادرة يف توفري  اأهــمــيــة  اإىل  اأ�ـــصـــار احلــ�ــصــور 
لتنمية  املجتمع  اأفــراد  مع  مبا�صر  توا�صل  حلقة 
وعيهم ال�صيا�صي، وهو ما ي�صكل حافزاً رئي�صياً يف 
الوطني  املجل�ض  انتخابات  يف  م�صاركتهم  تفعيل 
الإجنـــازات  م�صرية  وموا�صلة  املقبلة  الحتـــادي 
ال�صيا�صية،  املــ�ــصــاركــة  مـــن  املـــواطـــنـــني  بــتــمــكــني 
وامل�صاهمة يف اإيجاد جتربة برملانية تواكب تطور 

الدولة يف جميع املجالت. 
�صعي  �ــصــمــن  املــحــا�ــصــرات  هـــذه  تنظيم  ويـــاأتـــي   
ت�صهم  التي  املبتكرة  املــبــادرات  لإطـــالق  الــــوزارة 
والتوا�صل مع جميع  ال�صيا�صي  الوعي  تعزيز  يف 
يف  م�صاهمتها  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  املجتمع،  �ــصــرائــح 
ال�صرتاتيجية  واأهــدافــهــا  الـــوزارة  روؤيـــة  حتقيق 

من خالل بناء �صراكات وطنية طويلة املدى.  

نظمتها وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي بالتعاون مع جمال�س دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى

جمل�ض �صاحية الرحمانية ي�صت�صيف اأوىل حما�صرات 
ن�صر ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية يف ال�صارقة  

حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف 
متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءًا يوم االربعاء املوافق 17  ابريل 2019 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

       
1     20105950/201910 9258728000    
2     20155801/2019M3704744000   
3  HSE  20165802/2019G71111185000    
4   20145932/2019A 2868532000  
5  GXR   20105928/20197 5521055000       
6   20153792/2019T3539420000 
7  ASX 20153793/201913 6525824000  
8   20133796/2019P2896925000   
9   20173797/2019H3318518000        
10   20143508/2019T6121914000  
11   20163795/2019A 6131528000       
12   20163794/2019J8763316000   
13  6 20163791/2019T7246528000   
14  XF 20123790/2019O3395412000   
15   20145631/2019E2673130000  
16   20145626/2019T2036015000   
17     20165637/2019C1407835000   
18   20175625/2019T2517316000   
19   20155638/2019D4611237000  
20   20175640/201913 5262342000     
21    20135641/2019H9148755000   
22   20165652/2019V8293713000  
23  L200 20165623/2019U2738924000        
24   20185634/2019S8608219000       
25   20185632/2019S8608319000       
26   20185635/2019S8557219000       
27   20185629/2019S8608719000       
28   20175649/2019S7929129000  
29   20145655/2019E1502315000   
30   20185645/2019S8749219000       
31   20165628/2019E2669438000        
32   20185646/2019S8748919000       
33    20115653/201915 7490262000   
34   20185648/2019S8608519000       
35   20159601/2018T1257113000    
36    20159600/201815 2861422000   
37   20155028/2019E5264610000 
38   20135205/2019Q8861317000   
39  308 20133966/20192627835000       
40   20154378/2019F3095337000   
41  Q50 20164352/2019P5431345000   
42   20163563/201915127733000  
43  4  20123572/20198154414000   
44  A8 L 20125039/2019J7083030000    
45   20155206/2019C6753615000  
46   201420579/2018P9745414000   
47   201115361/2018 946415000  
48   20152482/2019L4697317000       
49   316   201226763/201816 7603714000   
50   201727743/201816 6785565000  
51  MKX 201416032/201714 9771035000   
52  L200 201616039/20171 6761317000      
53   20155937/2019A 2069735000   
54  20104117/2019N252848000       
55  ES 250 201229415/201812907820000    
56   20164041/2019R2961419000  
57   20115933/201913 2551417000  
58   20165935/20197498621000    
59   20155947/2019R34903140000   
60   20165927/2019H4955038000  
61   20135946/2019F4093518000    
62   20165948/2019R3810319000  
63   20175943/201917 9088224000   
64   20185936/201913 3801658000    
65  C 300 20125939/2019N7873428000    
66   20165934/201911 8961645000    
67  3 20155942/2019F7663721000  
68   20125944/20191478069000  
69    20155925/2019F1425045000     
70    20155945/2019P1219132000  
71   20156042/2019A 3773740000      
72  XT 5 20176041/2019T9257155000    
73   20135938/2019U3852330000  
74   20175926/2019T5068148000   
75   20162676/201915 5491919000    
76   20152647/201914 9434222000   
77   20144037/201914 7604942000    
78  2.5  20124038/201914 1710612000   
79   20126037/201910 1380641000      
80   20136038/201917 9107715000     
81  300 20156039/2019Q6596937000         
82   20176036/2019N1793334000     
83    20146040/2019H5702221000 
84   20091411/20146 291287000      
85   20155949/20197 8169515000  
86   20165837/201923640817000   
87   20155929/201915 9483437000    
88   20105839/201910 383758000  
89   20165838/201923641617000   
90     20145834/201911 7475648000    
91   20165835/201923651917000   
92   20165836/201923661417000   
93   20135930/201910 889277000  
94   20165973/2019K5936545000          
95   20165974/2019K6190945000          
96   20165975/2017O5238545000           
97   20165982/2019O5310345000          
98   20165970/201917499117000   
99   20165971/201917501217000    
100    20155979/20196629523000   
101   20135980/2019O9457635000      
102   20155981/2019Q3727016000       
103   20145972/2019J6901427000   
104   20135976/2019H6465222000        
105  I 520   20145977/2019L2667948000      
106  ES 350 20135978/2019L2667432000      
107  20135931/201922376135000  
108  L200 20166053/20199766818000  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد   14  اإبريل  2019 العدد 12605 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الأحد   14  اإبريل  2019 العدد 12605 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

جلامعة  الأوىل  هي  نوعية  خطوة  يف 
اخلليجي،  الــــتــــعــــاون  جمـــلـــ�ـــض  مــــن 
حممد  بن  حمدان  “جامعة  ان�صمت 
امل�صاركة  اجلهات  نخبة  اإىل  الذكية” 
للتعليم  الأول  الــعــاملــي  “املنتدى  يف 
الـــذي  العلمي”،  والـــبـــحـــث  الـــعـــايل 
بالعا�صمة  مــوؤخــرا  اأعــمــالــه  انطلقت 
برعاية  م�صر  يف  اجلــديــدة  الإداريـــــة 
وح�صور الرئي�ض عبد الفتاح ال�صي�صي، 
لبحث واقع وم�صتقبل التعليم العايل 
البتكار  منظور  من  العلمي  والبحث 
وا�صتعر�ض  واملــعــرفــة.  والتكنولوجيا 
رئي�ض  الـــــعـــــور،  مـــنـــ�ـــصـــور  الــــدكــــتــــور 
اجلامعة، اأبرز املالمح املميزة للتجربة 
اجلامعة  تـــقـــودهـــا  الـــتـــي  الــــريــــاديــــة 
مهند�صي  اأبــــــرز  اإحــــــدى  بــاعــتــبــارهــا 
و�صط  وعاملياً،  اإقليمياً  العايل  التعليم 
اإ�صادة وا�صعة بدورها املحوري يف قيادة 
م�صرية تغيري وجه التعليم التقليدي 

قوامها  مــتــيــنــة  دعـــائـــم  اإىل  ــتــنــاداً  ا�ــص
العلمي  والــبــحــث  والإبــــــداع  البــتــكــار 
والتكنولوجيا احلديثة، ويف مقدمتها 
و”الواقع  ال�صطناعي”  “الذكاء 
لبناء  الأ�صياء”،  و”اإنرتنت  املعّزز” 

اأجيال متمكنة من اأدوات امل�صتقبل.
واألـــــقـــــى الــــدكــــتــــور مـــنـــ�ـــصـــور الـــعـــور 
التعليم  “م�صتقبل  بعنوان  حما�صرة 
على  ال�صوء  خاللها  �صلط  العايل”، 
بــن حممد  حــمــدان  “جامعة  جتــربــة 
الذكية” يف تقدمي منوذج عاملي متفرد 
التعليم  م�صتقبل  �ــصــيــاغــة  اإعـــــادة  يف 
العايل عرب تبني نهج التعليم الذكي، 
حـــازت ق�صب  اجلــامــعــة  اأّن  اإىل  لفــتــاً 
ال�صبق يف اإدماج التكنولوجيا املتقدمة 
يف تطوير املنظومة التعليمية ل �صّيما 
مع تبني “نظرية الألعاب يف التعلم” 
ال�صطناعي”  الذكاء  “كلية  واإطالق 
وا�صتحداث  وتطوير  لتحفيز  املوجهة 
املهارات التعليمية الذكية وال�صرورية 
ل�صت�صراف و�صنع امل�صتقبل، ان�صجاماً 

مع التوجه الوطني يف دولة الإمارات 
الــتــي كــانــت �ــصــّبــاقــة يف تــبــنــي موجة 
الذكاء ال�صطناعي والثورة ال�صناعية 
والقــتــ�ــصــاد املـــعـــريف، ا�ــصــتــلــهــامــاً من 
الر�صيدة  لــلــقــيــادة  الــثــاقــبــة  الـــروؤيـــة 
التي توؤمن باأهمية تطويع البتكارات 
الذي  امل�صتقبل  التكنولوجية يف �صنع 
ل بـــّد مـــن ا�ــصــتــ�ــصــرافــه و�ــصــنــعــه، من 
وتوظيفها  اأدواتـــه  التمكن من  خــالل 
بــالــ�ــصــكــل الأمـــثـــل يف خــدمــة اأهــــداف 

النماء والتقدم والنه�صة.
وقال العور: “تقع على كاهل املوؤ�ص�صات 
التعاون  اأطر  توطيد  اليوم  التعليمية 
والتن�صيق يف �صبيل اإيجاد �صبل جديدة 
التعليم  دور  لتعزيز  مبتكرة  واآلــيــات 
وحتقيق  امل�صتقبل  مالمح  حتديد  يف 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  اأهــداف 
املحلية  املــجــتــمــعــات  ــتــوى  مــ�ــص عـــلـــى 
والعاملية. لذا، فاإننا نلتزم يف “جامعة 
حمدان بن حممد الذكية” يف تعميم 
جتربتنا ال�صّباقة باعتبارنا اأول جامعة 

الذكي  التعليم  لـــواء  تــرفــع  معتمدة 
اإقــلــيــمــيــاً والــنــمــوذج املــتــفــرد عــاملــيــاً يف 
وفق  العايل  التعليم  م�صتقبل  ت�صكيل 
والنطالق  البتكار  هي  ثــالث  ركائز 
موؤهلة  اأجـــــيـــــال  لـــبـــنـــاء  ــــحــــّول،  ــــت وال
ل�صنع  وابــتــكــاريــاً  واأكــادميــيــاً  معرفياً 
التوجيهات  مـــع  متــا�ــصــيــاً  املــ�ــصــتــقــبــل، 
بن  حــمــدان  ال�صيخ  ل�صمو  الــ�ــصــديــدة 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�صد 
للجامعة، يف  الأعــلــى  والــرئــيــ�ــض  دبــي 
ال�صتثمار بال�صباب باعتبارهم “ركيزة 
اأ�صا�صية لدفع عجلة التقدم والتنمية 
العور:  واأ�صاف  املجتمعات«.«  كافة  يف 
كوكبة  اإىل  اليوم  الن�صمام  “ي�صرفنا 
والعاملية  الــعــربــيــة  ال�صخ�صيات  مــن 
الناجعة  واحلــلــول  التحديات  لبحث 
يواكب  مبا  العايل  بالتعليم  لالرتقاء 
الثورة التكنولوجية املت�صارعة، خالل 
الأول  العاملي  “املنتدى  يف  م�صاركتنا 
العلمي”  والــبــحــث  الـــعـــايل  للتعليم 
رائد  دويل  ملتقًى  بــاأنــه  اأثــبــت  الـــذي 

يف  والعاملية  العربية  اجلهود  لتوحيد 
توجيه دفة تطوير التعليم العايل من 
واملتغريات  يتواءم  كلياً  منظور جديد 
املت�صارعة التي يفر�صها القرن احلادي 
والع�صرين، ل �صّيما على �صعيد الثورة 
املعريف،  والتحول  الرابعة  ال�صناعية 
�صعياً وراء تعزيز دور التعليم والبحث 
العلمي يف حتقيق التنمية امل�صتدامة. 
و�ــصــكــل احلـــــدث مــنــ�ــصــة مــثــالــيــة لنا 
لنقل خرباتنا الرتاكمية اإىل املجتمع 
�صّيما  ل  والعاملي،  العربي  الأكــادميــي 
النوعي  الــتــعــلــيــم  تـــوفـــري  جمــــال  يف 
بال�صتفادة من التكنولوجيا املتقدمة 
الحتياجات  مـــع  يـــتـــواءم  �ــصــيــاق  ويف 

التنموية املتنامية.«
ومتــا�ــصــيــاً مــع حمــــاور تــركــيــز جدول 
الأعمال، تناول الدكتور من�صور العور 
مقدمتها  ويف  املــلــّحــة  الق�صايا  اأبــــرز 
اأهمية الت�صنيفات العاملية، م�صتعر�صاً 
جلودة  العاملي  “الإطار  مالمح  اأبـــرز 
للجامعات  والتعلم  التعليم  خمرجات 

الذكية والإلكرتونية”، الذي اأطلقته 
الذكية”  بن حممد  “جامعة حمدان 
الــريــاديــة يف  لــتــعــزز مكانتها  مـــوؤخـــراً 
مــ�ــصــاف اأهــــم 10 جــامــعــات ذكــيــة يف 
يف  الــرائــدة  دوره  م�صتعر�صاً  الــعــامل، 
الذكي  التعليم  معايري  �صياغة  اإعــادة 
بال�صكل ال�صامن لتخريج رّواد اأعمال 
و�صفراء معرفة عو�صاً عن باحثني عن 
عمل. و�صّدد العور على اأهمية تطوير 
مع  يتما�صى  مبــا  التدري�صية  املناهج 
التطلعات  ويـــخـــدم  الــتــنــمــوي  املــ�ــصــار 
مبــــهــــارات  الرتــــــقــــــاء  اإىل  الــــرامــــيــــة 
التدري�ض  هيئة  وأع�صاء  الدار�صني 
والبتكار،  العلمي  البحث  جمــال  يف 
لو�صع  اأ�ــصــا�ــصــيــة  ركـــائـــز  بــاعــتــبــارهــا 

التعليم يف خدمة خطط التنمية.
 55 اإىل  الــدكــتــور مــنــ�ــصــور  وانــ�ــصــم 
لــــلــــوقــــوف على  ر�ــــصــــمــــي  مــــتــــحــــدث 
مــوا�ــصــيــع هــامــة وفـــق حمـــاور رئي�صة 
الرابعة  الــ�ــصــنــاعــيــة  “الثورة  هــــي؛ 

و”تدويل  البازغة”،  والتكنولوجيات 
على  القائم  و”القت�صاد  التعليم”، 
العاىل  الــتــعــلــيــم  و”دور  املعرفة”، 
التنمية  حتقيق  يف  العلمي  والــبــحــث 
املنتدى،  وا�ــصــتــقــطــب  امل�صتدامة”. 
العايل  التعليم  وزارة  تنظمه  الـــذي 
�صعار  حتت  م�صر  يف  العلمي  والبحث 
م�صاركة  وامل�صتقبل”،  احلا�صر  “بني 
و�صناع  الـــــــرواد  مـــن  وا�ـــصـــعـــة  دولـــيـــة 
احلكومية  ال�صخ�صيات  وكبار  القرار 
والأكـــادميـــيـــة والــبــاحــثــني واخلــــرباء 
واملوؤثرين يف �صتى املجالت ذات ال�صلة 
والبتكار،  العلمي  والبحث  بالتعليم 
اإىل جانب ممثلني عن اأبرز اجلامعات 
امل�صرية والعربية والدولية واجلهات 
وعلى  العاملية،  واملنظمات  الإقليمية 
راأ�صها “اليون�صكو” و”الهيئة الأملانية 
 )DAAD( الـــعـــلـــمـــي«  لـــلـــتـــبـــادل 
للتنمية  الأمــــريــــكــــيــــة  و”الوكالة 
و”وكالة   )USAID( الـــدولـــيـــة« 

الدويل” و”موؤ�ص�صة  للتعاون  اليابان 
الثقايف  را�صد” و”املجل�ض  بن  حممد 
الإفريقى  و”البنك  الربيطاين” 
اجلـــامـــعـــات  و”احتاد  للتنمية”، 
اجلــــامــــعــــات  و”احتاد  العربية” 

الإفريقية” وغريها.
فاعلة  م�صاركات  املنتدى،  وا�صتقطب 
الــــعــــامل؛ وهي  36 دولـــــة حــــول  مـــن 
الربتغال،  فنلندا،  الــيــونــان،  فرن�صا، 
�صلوفينيا،  اأملــانــيــا،  اإيــطــالــيــا،  بــولــنــدا، 
اإىل  مونتنيجرو،  �صوي�صرا،  بلجيكا، 
الأمريكية  املــتــحــدة  الـــوليـــات  جــانــب 
وكازاخ�صتان.  والهند  وال�صني  وكندا 
كما �ــصــاركــت اأيــ�ــصــاً جــهــات رائـــدة من 
اأ�صرتاليا ونيجرييا وت�صاد وال�صومال 
وتنزانيا،  وتوجو  وموريتانيا  وزامبيا 
متثلت  عربية  م�صاركة  اإىل  بالإ�صافة 
يف الإمـــــارات، املــغــرب، الــعــراق، ليبيا، 
ال�صعودية، فل�صطني، اليمن، ال�صودان، 

الأردن، �صوريا ولبنان.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكملت بلدية مدينة اأبوظبي ا�صتعدادات م�صاخلها 
املبارك،  رم�صان  �صهر  خالل  اجلمهور  ل�صتقبال 
وفقاً  املوا�صي  ذبائح  توفري  على  حر�صها  موؤكدة 
لأف�صل املعايري ال�صحية يف جميع امل�صالخ التابعة 
عــددهــا خم�صة  الــبــالــغ  اأبــوظــبــي،  مــديــنــة  لبلدية 
و�صواحيها  اأبــوظــبــي  مدينة  يف  مــتــوزعــة  م�صالخ 
وهي: م�صلخ اأبوظبي الآيل، وهو خم�ص�ض للذبح 
اأبــوظــبــي لــلــجــمــهــور، ويــقــع يف  الــتــجــاري، م�صلخ 
ال�صهامة،  يا�ض، م�صلخ  بني  امليناء، م�صلخ  منطقة 
الـــقـــدميـــة، وم�صلخ  الــ�ــصــهــامــة  مــنــطــقــة  ويــقــع يف 

يف  )ال�صاحنات(  العني  طريق  على  ويقع  الوثبة، 
منطقة الوثبة.

وحر�صاً على راحة ال�صائمني واإ�صعادهم اعتمدت 
احتياجات  لتلبية  مل�صاخلها  مرناً  دوامــا  البلدية 
اجلمهور بكل ي�صر و�صهولة حيث ميتد دوام امل�صالخ 
من ال�صاد�صة �صباحا وحتى ال�صاد�صة م�صاء، طيلة 
اأيـــام �صهر رم�صان  الأ�ــصــبــوع، وخــالل جميع  اأيـــام 
املبارك بهدف تلبية احتياجات اجلمهور والطلب 

املتزايد على الذبائح خالل ال�صهر الكرمي.
 كما ا�صتحدثت امل�صالخ وردية عمل ثالثة )ليلية( 
بني  اأبوظبي للجمهور، وم�صلخ  كٍل من م�صلخ  يف 
الكرمي  ال�صهر  اأيام  ال�صهامة طوال  يا�ض، وم�صلخ 

الزحام،  وجتنيبهم  ال�صائمني،  على  للتخفيف 
وزيادة وقت تقدمي اخلدمات يف امل�صالخ مبا يخدم 
الوردية  هــذه  دوام  ويكون  املجتمع،  �صرائح  كافة 
من ال�صاعة العا�صرة لياًل اإىل ال�صاعة 1.30 بعد 

منت�صف الليل.
اأي تغيري  اأن ر�صوم الذبح مل يطراأ عليها  واأكــدت 
درهماً  و40  واملـــاعـــز،  لــلــ�ــصــاأن  درهــمــا   15 وهـــي 
للعجول واحلريان، و60 درهماً لالأبقار واجلمال، 
وت�صمل هذه الأ�صعار تقطيع ذبيحة ال�صاأن واملاعز 
اأمــا اجلمال والأبــقــار فتقطع اإىل  اأربــع قطع،  اإىل 
ر�صم  وهناك  املتعامل،  رغبة  8 قطع، ح�صب   -  6
ال�صاأن  بخ�صو�ض  اخلا�ض  للتقطيع  دراهــم   10

واملاعز، و60 درهما لتقطيع العجول واحلريان، 
و100 درهـــم لــالأبــقــار واجلــمــال الــكــبــرية )وزن 

القطعة ل يقل عن كيلو جرام واحد(.
واأ�صارت البلدية اأنه ميكن احل�صول على الذبائح 
مع خدمة التو�صيل اإىل املنازل من خالل تطبيق 
)ذبيحتي( املتوفر على متجر اأبل ومتجر جوجل، 
والــــذي يــوفــر هـــذه اخلــدمــة مــع خــيــارات عديدة 
توفري  مــع  التقطيع،  وطريقة  املــوا�ــصــي  اأنـــواع  يف 
اللحوم حمتوية على  حافظات خم�ص�صة حلفظ 

الثلج لنقل اللحوم اإىل اأماكن بعيدة.
العمل  جاهزية  برفع  قامت  اأنها  البلدية  ونوهت 
وال�صيانة  الــنــظــافــة  وعــمــال  الــقــ�ــصــابــني  جلــمــيــع 

يف جــمــيــع املــ�ــصــالــخ، مــن خـــالل زيــــادة اأعـــدادهـــم، 
ال�صهر  خـــالل  الــعــمــل  اإجـــــراءات  عــلــى  وتوعيتهم 
الــفــ�ــصــيــل، مـــن خـــالل عــقــد املــحــا�ــصــرات وور�ـــض 
تعريفهم  اإىل  تــهــدف  والــتــي  الــتــوعــويــة،  الــعــمــل 
وبالطرق  اتباعها،  الواجب  ال�صحية  بالإجراءات 
املثلى الواجب اتخاذها ل�صمان ان�صيابية اإجراءات 

العمل، وتقدمي اأجود اخلدمات.
العامة  وال�صحة  ال�صالمة  اإجـــراءات  �صعيد  على 
اأكدت  للم�صتهلكني،  املــوا�ــصــي  جتهيز  يف  املتبعة 
�صارمة  اإجــــــراءات  تتخذ  م�صاخلها  اأن  الــبــلــديــة 
بــهــذا الـــ�ـــصـــاأن، وتــطــبــيــق كــافــة اإجـــــــراءات الأمــــن 
احلـــيـــوي، حــيــث يــتــم ر�ـــض كــافــة املــوا�ــصــي الــــواردة 

اخلارجية  الــطــفــيــلــيــات  �ــصــد  الــبــيــع  ـــواق  اأ�ـــص اإىل 
امل�صرتكة  الأمــرا�ــض  وخا�صة  الأمــرا�ــض  وناقالت 
منها من خالل اأجهزة خا�صة لر�ض املوا�صي �صد 
الفح�ض  اجـــراء  يتم  كما  اخلــارجــيــة،  الطفيليات 
البيطري ب�صكل دقيق وعلمي على جميع املوا�صي 
البلدية  تــقــوم  املــوا�ــصــي، كما  اأ�ــصــواق  اإىل  الــــواردة 
باإجراء الفح�ض البيطري قبل الذبح وبعده من 
خربات  ذوي  متخ�ص�صني  بيطريني  اأطــبــاء  قبل 
على  البلدية  وتــوؤكــد  بامل�صالخ،  العمل  يف  طويلة 
حر�صها ال�صديد وامل�صتمر، لتقدمي حلوم �صحية 
ال�صحية  للموا�صفات  ووفقاً  تلوث  اأي  خالية من 

والغذائية املعتمدة .

اأوقات الدوام: من ال�شاد�شة �شباحا حتى ال�شاد�شة م�شاء ووردية حتى الواحدة والن�شف لياًل

بلدية مدينة اأبوظبي اأكملت ا�صتعدادات م�صاخلها ل�صتقبال �صهر رم�صان

•• اأبوظبي-وام:

وقع الأوملبياد اخلا�ض الإماراتي و املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
ودعم  املوؤ�ص�صتني  بني  التعاون  لتعزيز  ا�صرتاتيجية  �صراكة  اتفاقية 

اجلهود املبذولة يف قطاعي الأمومة والطفولة يف الدولة.
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  لتوجيهات  تفعيال  التفاقية  هــذه  تــاأتــي 
مبارك رئي�ض الحتاد الن�صائي العام رئي�ض املجل�ض الأعلى لالأمومة 
بت�صكيل جمعية  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�ض  والطفولة 
اأمهات اأ�صحاب الهمم يف دولة الإمــارات لتكون من�صة لهن يت�صاركن 
من خاللها خرباتهن وجتاربهن باعتبارهن احللقة الأقوى يف حياة 

الأ�صخا�ض من اأ�صحاب الهمم و الدور املحوري الذي من خالله ميكن 
تغيري حياتهم لالأف�صل. وقع التفاقية �صعادة طالل الها�صمي املدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�ض الإماراتي و�صعادة الرمي الفال�صي 
الحتاد  مقر  يف  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�ض  العام  الأمــني 

الن�صائي العام باأبوظبي وبح�صور عدد من امل�صوؤولني من اجلهتني.
ت�صتهدف ال�صراكة مع موؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�ض الإماراتي التعاون يف 
برنامج الريا�صيني �صغار ال�صن الذي يعنى بالأطفال من عمر 2 اإىل 
ريا�صي متكامل ي�صتمر 8 اأ�صابيع يف كل  برنامج  �صنوات من خالل   7
مو�صم له اإ�صافة اإىل التعاون يف برنامج ور�ض عمل الأ�صر الذي يعمل 
على رفع م�صتوى الوعي ومينح امل�صاركني �صهادات معتمدة للتعامل مع 

اأ�صحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية بالتعاون مع مدربني معتمدين 
واخت�صا�صيني يف هذا املجال.

اخلا�ض  الأوملبياد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  الها�صمي  طالل  اأعــرب  و 
مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  بــهــذه  فــخــره  و  �صعادته  عــن  الإمـــاراتـــي 
م�صتوى  على  الرائدة  املوؤ�ص�صة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض 
برامج  لإ�صتكمال  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  بقيادة  الــدولــة 
العاملية  الألــعــاب  اإرث  وحمل  الإمــاراتــي  اخلــا�ــض  الأوملــبــيــاد  موؤ�ص�صة 
2019 وو�صعها �صمن برامج م�صرتكة  اأبوظبي  الأوملبياد اخلا�ض- 
ت�صتهدف الأطفال من اأ�صحاب الهمم واأمهاتهم من خالل اجلمعية 
من  لها  ملا  العاملية  الألــعــاب  خــالل  اإن�صاءها  الإمـــارات  اأم  اأعلنت  التي 

عمر  منذ  ال�صامل  املجتمعي  الدمج  مــبــاديء  غر�ض  يف  كــربى  اأهمية 
مبكر ون�صر املعرفة املطلوبة للفئات امل�صتهدفة واملجتمع ككل.

الأعلى  للمجل�ض  الــعــام  الأمـــني  الفال�صي  الـــرمي  قــالــت  جانبها  مــن 
الأوملبياد  موؤ�ص�صة  مع  الأوىل  ال�صراكة  هذه  اإن  والطفولة  لالأمومة 
�صراكات  تفعيل  جمــال  يف  الأوىل  اخلــطــوة  تعد  الإمـــاراتـــي  اخلــا�ــض 
“ اأم  اأمـــرت  اأ�ــصــحــاب الهمم يف دولـــة الإمـــــارات الــتــي  اأمــهــات  جمعية 
الإمارات” باإن�صائها من خالل اأن�صطة موجهة لأمهات اأ�صحاب الهمم 
 “ ذوي الإعاقة الذهنية وهي بداية ل�صراكات عدة قادمة.. واأ�صافت 
ت�صتهدف توفري  ريا�صية موحدة وداجمة  برامج  �صنتعاون كذلك يف 

اأجواء جمتمعية جتمع اجلميع«.

�صراكة ا�صرتاتيجية بني »الأمومة والطفولة« والأوملبياد اخلا�ض الإماراتي

م�شتعر�شًة جتربتها ال�شّباقة يف اإدماج التكنولوجيا املتقدمة يف تطوير املنظومة التعليمية  

»جامعة حمدان بن حممد الذكية« تن�صم اإىل نخبة امل�صاركني يف 
»املنتدى العاملي الأول للتعليم العايل والبحث العلمي« يف م�صر

من�شور العور: »ملتزمون بتوحيد اجلهود لتطويع التعليم يف خدمة اأهداف التنمية 
ال�شاملة وامل�شتدامة على م�شتوى املجتمعات املحلية والعاملية «

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/�صكوال للنقليات العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1258865 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صاهني يو�صف احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عتيق مبارك خمي�ض الرميثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

CN 1870881:التابعة للنقليات العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14 

اإع����������الن
ال�صـــــادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1083920:مدينة زايد لالملنيوم رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�شر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :التميمي وم�صاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 134201 بتاريخ : 2009/09/30

امل�صجلة بالرقم : 134201 بتاريخ : 2018/03/29
باإ�صم املالك :  جودويف اإنرتنا�صونال  اي يف 

وعنوانه: قي�صر-فيهليلم –رينج 27- 29 ، 50672 كولون ، اأملانيا.
 ا�صم املتنازل له:جودويف اإنرتنا�صونال

املتحدة   الوليات  �صي 20005،  وا�صنطن  دي   ، �صويت 820   ، دابليو  ان    ،  وعنوانه: 1111 فورتينث �صرتيت 
الأمريكية.

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد: 95 بتاريخ: 2010/05/05
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 27
ال�صجاد، الب�صط، ح�صر ومفار�ض اأر�صيات.

بيانات التعديل:
ا�صم من انتقلت اليه امللكية: جودويف اإنرتنا�صونال

املتحدة  الــوليــات   ،20005 �صي  دي  وا�صنطن،   ،  820 �صويت  دابــلــيــو،  ان  �صرتيت،  فورتينث   1111 عــنــوانــه: 
الأمريكية.

تاريـخ انتقال امللكية: 2018/06/01      
  تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2019/02/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد   14  اإبريل  2019 العدد 12605 
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•• ال�شارقة –الفجر:

ال�صارقة  لأيــــام  فعالياتها  �صمن 
الـــرتاثـــيـــة والـــتـــي تـــقـــام حــالــيــا يف 
املنطقة الرتاثية مبدينة ال�صارقة 
الرحمانية  �صاحية  جمل�ض  نظم 
�ــصــمــن مـــ�ـــصـــاركـــة دائـــــــرة �ـــصـــوؤون 
الـــ�ـــصـــواحـــي والـــــقـــــرى يف الأيــــــام 

الرتاثية جل�صة حوارية.
تــنــاولــت مــو�ــصــوع ال�ــصــرة املمتدة 
الت�صامح  قــيــم  تــعــزيــز  يف  ودورهـــــا 
واجلرية يف املجتمع املعا�صر وذلك 

يف عري�ض الدائرة باأر�ض الرتاث.
حــ�ــصــر اجلــلــ�ــصــة احلــــواريــــة التي 
باأر�ض  الــدائــرة  عري�ض  يف  اأقيمت 
الرتاث خم�ض بن �صامل ال�صويدي 
لإمـــارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�صو 
الـــ�ـــصـــارقـــة رئـــيـــ�ـــض دائـــــــرة �ـــصـــوؤون 
ال�صواحي والقرى و احمد عبداهلل 
�صاحية  جمل�ض  رئي�ض  املطرو�صي 
املجل�ض  واأعــــ�ــــصــــاء  الـــرحـــمـــانـــيـــة 
البلغوين  وحــ�ــصــن  كـــراين  عــاطــف 
بــجــانــب لــفــيــف مـــن احلـــ�ـــصـــور يف 
قــدمــا اجلل�صة احلــواريــة كــال من 
الدكتورة بدرية ال�صام�صي وح�صن 

البلغوين .
احلــــواريــــة  اجلـــلـــ�ـــصـــة  بــــدايــــة  ويف 
حر�ض  اإىل  البلغوين  ح�صن  اأ�ــصــار 

على  الرحمانية  �صاحية  جمل�ض 
املو�صوع �صمن فعاليات  طرح هذا 
ارتباط  له من  ملا  الرتاثية  الأيــام 
وثــيــق بــاحلــفــاظ على ال�ــصــر التي 
درج عليها الأجداد لتظل يف رباط 
اإىل  واأ�صار  والتكامل  الرتابط  من 
ال�صواحي  جمال�ض  اأدوار  مــن  اأن 
لتكون  الأ�ــصــريــة  الــعــالقــات  تنمية 
كــمــا كــانــت عــلــيــه يف املــا�ــصــيــة وما 
يــتــ�ــصــل بــــه جـــمـــيـــع الفـــــــــراد من 
الرتابط  اإطـــار  يف  متينة  عــالقــات 
خالل  ودعــا  والجتماعي  ال�صري 
كلمته اإىل اأهمية الهوية واحلفاظ 

عـــلـــى ثـــقـــافـــة وعـــــــــادات الأجــــيــــال 
يف  الرفاهية  توؤثر  ل  واأن  والأ�ــصــر 
ابتعاد ال�صر واأفرادها عن بع�صها 

البع�ض .
اأ�ــــصــــري  �ــــصــــرح  ـــــارت ويف  ـــــص اأ� بـــعـــد 
بدرية  الــدكــتــورة  اأو�ــصــحــت  جميل 
الأ�صري  الــنــظــام  بــــاأن  الــ�ــصــامــ�ــصــي 
التقليدي يف الإمــارات يت�صابع مع 
النظام الأ�صري يف باقي املجتمعات 
ن�صاأت  الــتــي  والــعــربــيــة  اخلليجية 
املجتمعات  حـــ�ـــصـــارات  حــ�ــصــن  يف 
وينق�صم   ، والإ�ــصــالمــيــة  الــعــربــيــة 
لالأ�صرة  الــتــقــلــيــدي  الــنــظــام  هـــذا 

بنائية   وهــي  خ�صائ�ض  ثــالث  اإىل 
ووظيفية و زواجية

اإىل تعزيز دور اجلدة والأم  ودعت 
بـــهـــم  فمرحلة  الطــــفــــال  ـــــط  ورب
لغر�ض  املراحل  اأهــم  من  الطفولة 
وخا�صة  والقيم  واملعارف  املفاهيم 
يف  القيم  وغر�ض  بالوطن  املتعلقة 
الطفل  وتن�صئة  الطفولة  مرحلة 
عــلــيــهــا جتــعــلــهــا عــنــ�ــصــر مــكــون يف 
جيل  بـــني  فــلــنــقــارن   ( �صخ�صيته 
م�صرية  ــــوم(  ــــي ال وجـــيـــل  المــــ�ــــض 
اأهم  مـــن  تــعــتــرب  ـــرة  ـــص ال� اأن  اإىل 
املوؤ�ص�صات يف اإعداد الطفل وغر�ض 

مثال:  نف�صه  يف  الوطنية  الهوية 
املــواطــنــة )  احلــر�ــض عــلــى تنمية 
�صلوك وت�صرف( والوطنية ) حب 
ووفــــاء لــلــوطــن وارتـــبـــاط عاطفي 
لفهم  نف�صه  يف  والوطن(  بالر�ض 
واكت�صاب مايتعلق بالوطن ، فمثال 
بدل من ال�صفر لل�صياحة يف اخلارج 
الوطن،  يف  الــ�ــصــيــاحــة  تــتــحــول   ،
ت�صطحب ال�صرة ابنائها لالماكن 
الــ�ــصــيــاحــة واملــــعــــامل الـــرتاثـــيـــة يف 
قرب  عــن  عليها  ليتعرف  الــدولــة 
فر�صة  اي  اغـــتـــنـــام  عــلــى  عـــــالوة 
الوطن  عــن  البــنــاء  مــع  للحديث 
ورجـــالتـــه وقـــامـــاتـــه  ودورهــــــم يف 
بــنــاء الــوطــن والــعــمــل عــلــى غر�ض 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الإمـــارتـــيـــة 
نــفــو�ــض البــــنــــاء والـــعـــمـــل على  يف 
رم�صان،  �صهر  عـــادات   ( تعزيزها 
العيد،  ح�صور املجال�ض، وا�صتقبال 
ال�صنع  ا�ــصــ�ــض  تــعــلــيــمــة  الــ�ــصــيــف( 

الماراتي
قام  احلــواريــة  اجلل�صة  نهاية  ويف 
خمي�ض بن �صامل ال�صويدي واأحمد 
واحل�صور  املـــطـــرو�ـــصـــي  عـــبـــداهلل 
بتكرمي الدكتورة بدرية ال�صام�صي 
اجلل�صة  يف  قدمته  مبــا  وال�ـــصـــادة 
ا�ــصــتــفــاد منها  ـــتـــي  احلــــواريــــة وال

احل�صور .

•• دبي-الفجر:

مويزة،  بــن  علي  خــالــد  العقيد  �صهد 
ملكافحة  العامة  الإدارة  مــديــر  نــائــب 
دبــــي، بح�صور  �ــصــرطــة  املـــخـــدرات يف 
�صرف  عبدالرحمن  الــدكــتــور  املــقــدم 
املــعــمــري، نــائــب مــديــر مــركــز حماية 
العامة  لــــــــــالإدارة  ـــع  ـــاب ـــت ال الــــــــدويل 
فعاليات  خــتــام  املــــخــــدرات،  ملــكــافــحــة 
اأقيم  والذي  الطالبي  الربيع  ملتقى 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع 
واإدارة اخليالة التابعة لالإدارة العامة 
لــلــتــحــريــات واملـــبـــاحـــث اجلــنــائــيــة يف 
منطقة العوير خالل الفرتة من 31 
اآبريل ب�صعار )ربيعنا   11 مار�ض اإىل 
 200 مــهــارة وقـــيـــادة (، ومبــ�ــصــاركــة 
بتدريبات  اأنــتــظــمــوا  وطــالــبــة  طــالــب 
�صباحية وم�صائية، حتت اأ�صرف ق�صم 
الـــربامـــج الــطــالبــيــة و�ــصــمــن برامج 
التدريب  �صملت  ومتنوعة  متكاملة 
اخليل  ركــوب  ريا�صة  اأ�صا�صيات  على 
العديد  جانب  اإىل  رعايتها،  وكيفية 
الريا�صات الرتفيهية، بالإ�صافة  من 
حول  دارت  متنوعة  حمــا�ــصــرات  اإىل 
الــكــثــري مـــن الأمـــــــور الأمـــنـــيـــة التي 
و�صاهد  العمرية.  الفئة  هــذه  تخ�ض 

جانباً  مــويــزة  بــن  علي  خالد  العقيد 
مـــن املـــهـــارات الــتــي تــعــلــمــوهــا خالل 
الطريقة  خـــالل  مـــن  الــــــدورة  فـــرتة 
وكيفية  اخلــيــل  لــركــوب  ال�صحيحة 
اللجام  وم�صك  ال�صحيح،  اجلــلــو�ــض 
امل�صي  اإىل  اأ�ــصــافــة  الأرجـــــل،  وو�ــصــع 
لإبراز  به  واجلــري  باخليل  والتحكم 
�ــصــيــطــرة الــطــالــب عــلــى اخلـــيـــل، كما 
العامة  الإدارة  مــديــر  نــائــب  و�ــصــاهــد 
رعاية  مــن  جانباً  املــخــدرات  ملكافحة 
من  نقله  خــالل  من  للخيل  الطالب 
وتعلم  ب�صال�صة،  لالأ�صطبل  املــيــدان 
اخليل،  ظهر  على  من  )ال�صرج(  نقل 

اإ�صافة لتنظيف اخليل وغ�صله ب�صورة 
�صحيحة.   ووجه العقيد خالد علي بن 
مويزة �صكره لوزارة الرتبية والتعليم 
ل�صرطة  اإ�صرتاتيجي  �صريك  كونها 
قــــوي ورئــيــ�ــصــي لكافة  دبــــي وداعــــــم 
تنظمها  التي  والفعاليات  الأن�صطة 
ال�صرطة، اإىل جانب اأن ال�صباب بكافة 
يعدون  العمرية  وفئاتهم  مراحلهم 
برامج  اهتمام  وتنال  م�صتهدفة  فئة 
ركيزة  كونهم  الـــدويل  حماية  مــركــز 
املركز  اإن  وقــال  وم�صتقبله.  املجتمع 
التوعوية  الثقافة  زرع  على  حري�ض 
دوافعهم  وتقوية  الطالب،  نفو�ض  يف 

للت�صدي لل�صلبيات ودرئها من خالل 
�صغل وقت فراغهم بربامج وفعاليات 
متنوعة مت اإ�صتحداثها لتكون مبثابة 
من  ويقيهم  ُي�صاعدهم  الذي  اجل�صر 
مغبة الوقوع يف براثن و�صباك رفقاء 
الربنامج  تنفيذ  فــاإن  ولــهــذا  ال�صوء، 
متميزة  فعالية  لر�صم  جــاء  الربيعي 
باحليوية  ُمــفــَعــمــة  تـــكـــون  لــلــطــالب 
الطالب  ُيــخــِرج  وُمتجددة  والن�صاط 
من اجلو الدرا�صي لي�صيف ملداركهم 
وبدوره  والقيم.  املفاهيم  من  الكثري 
الــدكــتــور عبدالرحمن  املــقــدم  اأو�ــصــح 
يبداأ  الــربنــامــج  اإن  املــعــمــري  �ــصــرف 

وحتى  �صباحا   8 ال�صاعة  من  يوميا 
الفعالية  تق�صيم  مت  حيث  ع�صرا   6
وم�صائية  لــلــطــالب  �ــصــبــاحــة  لــفــرتة 
الربنامج  اأن  مــو�ــصــحــاً  لــلــطــالــبــات، 
بالعلمي  الأمـــــنـــــي  اجلــــانــــب  ميــــــزج 
بنهاية  الطالب  ليتمكن  وبالريا�صي 
ح�صيلة  على  احل�صول  من  الفعالية 
والطالب  وريا�صية جديدة،  معرفية 
مبمار�صة  الفعالية  ببداية  يقومون 
الإحـــمـــاء وذلـــك عــلــى اأيــــدي مدربني 
متخ�ص�صني بهذا املجال، ثم يقومون 
وكيفية  اخليل،  ركــوب  على  بالتدرب 
عليها،  ال�صيطرة  واآلــيــة  بها  التحكم 
عــقــب ذلـــك يــقــومــون بــرعــايــتــهــا عرب 
تبديل ال�صروج واإدخال اخليول ملكانها 
ك�صر  من  الطالب  ليتمكن  املخ�ص�ض 
احِل�صان،  وبــني  بينه  الرهبة  حــاجــز 
ويتخلل ذلك العديد من املحا�صرات 
حــــول �صديق  كــمــحــا�ــصــرة  املــتــنــوعــة 
ال�صوء، واأخرى حول و�صائل التوا�صل 
الوقوع  جتــنــب  وكيفية  الإجــتــمــاعــي 
بفخاخ املرتب�صني، وحما�صرة اأخرى 
واإنعكا�صه  الـــدرا�ـــصـــي  الــتــفــوق  حـــول 
الــدولــة الإمنــائــي واملَعريف،  على منــو 
املحا�صرات  مــن  للعديد  بــالإ�ــصــافــة  

الأخرى. 

•• كوال ملبور - وام:

ع�صر  ال�صاد�ض  امللك  جاللة  ا�صتقبل 
ال�صلطان عبد اهلل بن ال�صلطان اأحمد 
�صاه ملك ماليزيا ام�ض الأول �صعادة 
الدولة  �ــصــفــري  الــغــيــث  غــــامن  خــالــد 
ال�صفري  �صعادة  ونقل  ماليزيا.  لــدى 
اإىل ملك ماليزيا خالل اللقاء الذى 
“اأ�صتانا  الــوطــنــي  بــالــقــ�ــصــر  جــــرى 
نيجارا” يف العا�صمة كولملبورحتيات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
“حفظه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــض  نــهــيــان  اآل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  اهلل” و�صاحب 
رئي�ض  نـــائـــب  مــكــتــوم  اآل  را�ـــصـــد  بـــن 
الــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
ال�صمو  و�ــصــاحــب  اهلل”  “رعاه  دبـــي 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عــهــد اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعلى 
بالعالقات  م�صيدا  امل�صلحة  للقوات 
البلدين  تــــربــــط  الــــتــــي  املـــتـــمـــيـــزة 
على  املــتــبــادل  واحلــر�ــض  ال�صديقني 
ب�صكل  ودفـــعـــهـــا  الـــعـــالقـــات  تــنــمــيــة 
م�صتمر اإىل الأمام. كما حمل جاللة 
مــالــيــزيــا حتــيــاتــه اىل �صاحب  مــلــك 
اآل  زايــــد  بــن  الــ�ــصــيــخ خليفة  الــ�ــصــمــو 

اهلل”  “حفظه  الــدولــة  رئي�ض  نهيان 
بن  حمــمــد  ال�صيخ  ال�صمو  و�ــصــاحــب 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض الــــــوزراء حــاكــم دبي 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ  اهلل”  “رعاه 
نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بــن  حممد 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
على  املتبادل  حر�صه  موؤكدا  امل�صلحة 
الــعــمــل املــ�ــصــرتك مـــن اجــــل حتقيق 
امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني 
ال�صحة  دوام  لــ�ــصــمــوهــم  ومــتــمــنــيــا 

والتوفيق وال�صعادة . 

•• دبي-الفجر:

عمل  ور�ــض  دبــي،  �صرطة  يف  للمرور  العامة  الإدارة  نّظمت 
م�صتوى  رفــع  اإىل  تــهــدف  املــركــبــات،  �صالمة  حــول  تدريبية 
الوعي املروري خلف�ض عدد الوفيات الناجتة عن احلوادث، 
الرئي�صية  والأ�صباب  املرورية،  ال�صالمة  بجوانب  وتوعيتهم 

املوؤدية للحوادث. 
وقال العقيد جمعة �صامل بن �صويدان، مدير الإدارة العامة 
للمرور بالوكالة يف �صرطة دبي، اإن نحو )20( منت�صباً من 
التي  الور�ض  تلك  من  ا�صتفادوا  الوظيفية  الفئات  خمتلف 
يف  تاأتي  التي  املــبــادرات  �صمن  املــروري  املعهد  اإدارة  قدمتها 

لن�صر  لــلــمــرور  الــعــامــة  الإدارة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  اإطـــار 
مفهوم الثقافة وال�صالمة املرورية لدى م�صتخدمي الطريق 
كافة، وتوعيتهم باأحدث التطورات التقنية وامل�صتقبلية التي 
مت�ض �صالمة ال�صخ�ض واملجتمع، مما ي�صهم ذلك يف حتقيق 
الــوعــي والثقافة  الــطــرقــات وتــعــزز  املـــروريـــة يف  الــ�ــصــالمــة 

املرورية للو�صول اإىل جمتمع اآمن مرورياً.
م�صطفى  الدكتور  بتقدميها  قــام  التي  الور�ض  اأن  واأو�ــصــح   
املركبات،  يف  ال�صالمة  اأنظمة  اأ�صا�صيات  �صملت  الــدح،  خ�صر 
والأبحاث ال�صابقة التي اأدت اإىل تطويرها بهدف رفع م�صتوى 
الأنظمة  هــذه  عمل  اأ�صا�صيات  وكــذلــك  املــروريــة،  ال�صالمة 
والت�صريعات واملوا�صفات التي تغطي هذا اجلانب يف معظم 

بلدان العامل، مو�صحاً اأن الور�صة �صملت موا�صيع ال�صالمة 
املـــروريـــة، وال�ـــصـــرتاطـــات الـــواجـــب اإتــبــاعــهــا، والإجــــــراءات 
املختلفة  الفئات  منها  كافة،  الطريق  مل�صتخدمي  الوقائية 
وا�صتخدامها،  تثبيتها  وطرق  املركبات  يف  الأطفال  لكرا�صي 
اإىل  بالإ�صافة  املركبات،  �صالمة  لتقييم  العاملية  والــربامــج 
الراأ�ض،  وم�صند  الــكــرا�ــصــي،  و�صعيات  يف  الأمــــان  اإجـــــراءات 
وحزام الأمان، التي من �صاأنها توفر اأكرب قدر من احلماية 
يف حال حدوث ال�صطدام، وكذلك التاأكيد على اأهمية دور 
اللتزام بقواعد ال�صري واملــرور يف جتنب احلــوادث املرورية 
مبا�صر يف  ب�صكل  �صي�صاهم  الذي  الأمــر  الوخيمة،  ونتائجها 

احلد من احلوادث املرورية والوفيات الناجتة عنها.

•• دبي-الفجر:

اهلل خليفة  عبد  الــلــواء  �صعادة  تــراأ�ــض 
املـــــري، الــقــائــد الـــعـــام لــ�ــصــرطــة دبي، 
العامة  الإدارة  اداء  تقييم  اجــتــمــاع 
للعمليات خالل الربع الول من العام 
اجلاري، بح�صور اللواء عبد اهلل علي 
ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  الغيثي، 
املهند�ض  والــلــواء  بالوكالة،  العمليات 
الإدارة  مدير  ال�صويدي،  بطي  كامل 
ال�صيخ  والــعــمــيــد  لــلــعــمــلــيــات،  الــعــامــة 
الإدارة  مدير  املعال،  اهلل  عبد  حممد 
العامة للتميز والريادة، والعميد نبيل 
الإدارة  مــديــر  نــائــب  ر�ــصــا،  اهلل  عــبــد 
العمليات،  ل�صوؤون  للعمليات  العامة 

العامة  الإدارات  مــديــري  مــن  وعـــدد 
ومراكز ال�صرطة.

املدرجة  املوا�صيع  الجــتــمــاع  ونــاقــ�ــض 
عـــــلـــــى جـــــــــــدول الأعــــــــــمــــــــــال، واآخـــــــــر 
تنفيذ  نتائج  وا�صتعر�ض  امل�صتجدات، 
ال�صابق  الــتــقــيــيــم  اجـــتـــمـــاع  قـــــــرارات 
وتـــقـــيـــيـــم مـــوؤ�ـــصـــر عـــمـــل الـــــدوريـــــات، 
خليفة  اهلل  عبد  الــلــواء  �صعادة  واطلع 
هاتف  اإح�صائيات  عــر�ــض  على  املـــري 
من  الول  الربع  يف   )999( النجدة 
العام اجلاري ومقارنتها بالربع الول 
املــا�ــصــي، حيث تلقى مركز  الــعــام  مــن 
القيادة وال�صيطرة يف الربع الول من 
مكاملة،   1.302.454 اجلاري  العام 
وو�صل عدد املكاملات التي مت الرد عليها 

 1.286.204 ثــوان   10 يف غ�صون 
من   99% يــــعــــادل  مــــا  اأي  مـــكـــاملـــة، 
القيادة  مــركــز  تــلــقــى  بينما  املــكــاملــات 
العام  من  الأول  الربع  يف  وال�صيطرة 
وو�صل  مكاملة   1070567 املا�صي 
عــدد املــكــاملــات الــتــي مت الـــرد عليها يف 
غ�صون 10 ثوان 1056158مكاملة 

اأي ما يعادل %99 من املكاملات.
كما واطــلــع �ــصــعــادة الــلــواء املـــري على 
اإحـــ�ـــصـــائـــيـــات املـــكـــاملـــات الــــــــواردة اإىل 
حيث   ،)901( التــــ�ــــصــــال  مــــركــــز 
و�صل عدد املكاملات الــواردة اإىل املركز 
اجلــــاري  الـــعـــام  مـــن  الأول  الـــربـــع  يف 
مقابل  هــاتــفــيــة،  102170مكاملة 
الربع  يف  هاتفية  مكاملة   107305

الول من العام 2018.
لو�صول  ال�ــصــتــجــابــة  متو�صط  وجـــاء 
احلــــــوادث  اإىل  الأمـــنـــيـــة  الـــــدوريـــــات 
الربع  يف  دقــائــق   )7.32( الــطــارئــة 
الول من العام 2019، وكانت ن�صبة 
احلوادث  لتلك  امل�صتهدفة  ال�صتجابة 
متو�صط  جـــاء  بينما  9.30دقائق، 
ال�صتجابة لو�صول الدوريات الأمنية 
اإىل احلوادث غري الطارئة )12.54( 
ال�صتجابة  ن�صبة  كانت  حيث  دقيقة، 
احلوادث  لتلك  للو�صول  امل�صتهدفة 
متو�صط  جــاء  بينما  دقيقة،   30 هــي 
ال�صتجابة لو�صول الدوريات الأمنية 
الطارئة )10.34( يف  اإىل احلــوادث 
2018، حيث  العام  الأول من  الربع 

امل�صتهدفة  ال�ــصــتــجــابــة  ن�صبة  كــانــت 
بينما  دقــيــقــة،   11 احلــــــوادث  لــتــلــك 
لو�صول  ال�ــصــتــجــابــة  مــتــو�ــصــط  جــــاء 
الــدوريــات الأمنية اإىل احلــوادث غري 
الطارئة )14.04( حيث كانت ن�صبة 
لتلك  للو�صول  امل�صتهدفة  ال�صتجابة 

احلوادث هي 30 دقيقة.
ال�صتجابة  زمـــــن  مـــتـــو�ـــصـــط  وجــــــاء 
للتدخل  الإنــــــــذار  جـــر�ـــض  لـــبـــالغـــات 
العام  مـــن  الول  الـــربـــع  يف  الــ�ــصــريــع 
حيث  ثــانــيــة  و17  دقــيــقــة   2019
امل�صتهدفة  ال�ــصــتــجــابــة  ن�صبة  كــانــت 
و27  دقيقة  ون�صف، مقابل  دقيقتني 
ثانية لبالغات جر�ض الإنذار للتدخل 
العام  مـــن  الول  الـــربـــع  يف  الــ�ــصــريــع 

ال�صتجابة  ن�صبة  كانت  حيث   2018
امل�صتهدفة دقيقتني ون�صف.

كامل  املهند�ض  اللواء  قال  جانبه  من 
بطي ال�صويدي اأن التقييم الذي يقوم 
به �صعادة القائد العام ل�صرطة دبي او 

كفاءة  رفــع  يف  ي�صاهم  عنه  ينوب  مــن 
العاملني، بالإ�صافة اإىل و�صع احللول 
املنا�صبة للعقبات التي ميكن اأن تتخلل 
العامة  الدارة  اأن  اإىل  م�صرياً  العمل، 
لــتــقــدمي خدمات  تــ�ــصــعــى  لــلــعــمــلــيــات 

واإن�صانية واجتماعية للجمهور  اأمنية 
التقنيات  اأحــدث  ا�صتخدام  خالل  من 
الــعــامــلــني يف مركز  مــ�ــصــتــوى  ورفـــــع 
القيادة وال�صيطرة من خالل التاأهيل 

والتح�صني امل�صتمر.

مرور دبي تنظم ور�صة عمل حول �صالمة املركبات

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

جنحت اأكرث من 25 مواطنة يف اجتياز حتدي م�صار 
اجلــبــل الـــذي نظمه فــريــق رحــالــة ابــن مــاجــد التابع 
لنادي راأ�ض اخليمة الريا�صي الثقايف باإ�صراف مدربة 
اللياقة البدنية منى الدبل بالتعاون مع فريق املغامر 

هزاع فزاع يف وادي نقب يف راأ�ض اخليمة. 
وا�صتطاعت  25 مواطنة من دبي وعجمان وال�صارقة  
امل�صي  وراأ�ــض اخليمة و من منطقتي خورفكان ودبــا، 
مل�صافة 11  املــرتــفــعــات  اجلبلية  وفـــوق  الــوديــان  عــرب 
النحدار  و�صديدة  وعــرة  طــرق  تخللتها   مــرت،  كيلو 
امل�صار يف منطقة  النتهاء من  اأن مت  اىل  واخلطورة، 
برك  فيه  تكرث  وادي  عــن  عــبــارة  كـــوب،  وادي  ت�صمى 
املــيــاه،  مــروًرا بــوادي الأعــمــاق، وبالقرب من ديــرة “ 

ال�صنت “ اخلا�صة باأهايل املنطقة. 
وقالت منى الدبل مدربة اللياقة البدنية، جنحنا يف 

يف  قدراتهن  لل�صيدات،لتحدي  خا�ض  حتــدي  تنظيم 
الهاينكغ املحفوف باملخاطر، واأثبتت جميع امل�صاركات 
التي تواجهها مهما  التحديات  قدرتها على جمابهة 
كانت درجة خطورتها، فيما عزز التحدي روح الفريق 
املــ�ــصــاركــات عــلــى م�صاعدة  الــــواحــــد، حـــني حــر�ــصــت 

زميالتهن لتعدي التحدي بنجاح. 
اخليمة  راأ�ـــض  نــادي  رئي�ض  نائب  �صيف  واأثــنــت ح�صة 
ماجد،  ابن  رحالة  فريق  وموؤ�ص�ض  الثقايف  الريا�صي 
علي تعاون مدربة اللياقة البدنية منى الدبل واملغامر 
هزاع فزاع يف تنظيم التحدي واف�صاح فر�صة للعن�صر 
على  والتعرف  البدنية،  لياقتهن  اختبار  يف  الن�صائي 
قــدراتــهــن، يف مــواجــهــة الــتــحــديــات، مــ�ــصــرية اىل اأن 
امل�صاركات مل تثنهن �صعوبة ال�صروط ال�صارمة التي 
حددها الفريق للم�صاركة يف التحدي، واأ�صررن على 
امل�صاركة، وبالفعل اأثبن جدارتهن يف تعدي التحدي 

بنجاح. 

خالل الربع االأول من العام اجلاري 

اللواء املري يرتاأ�ض اجتماع تقييم اأداء الإدارة العامة للعمليات 

بالتعاون مع وزارة الرتبية واخليالةملك ماليزيا ي�صتقبل �صفري الدولة

مكافحة املخدرات يف �صرطة دبي تختتم ملتقى الربيع الطالبي 

٢٥ مواطنة جتتاز حتدي 
م�صار اجلبل

�شمن فعالياتها الأيام ال�شارقة الرتاثية

�صاحية الرحمانية تنظم جل�صة حوارية عن الأ�صرة املمتدة 
ودورها يف تعزيز قيم الت�صامح واجلرية يف املجتمع املعا�صر
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عربي ودويل

العا�صمة جوبا ومراكز �صكانية اأخرى والتفاق على تفوي�ض 
ال�صلطة والإفراج عن ال�صجناء ال�صيا�صيني.

الوحدة  حكومة  ت�صكيل  املمكن  من  بــاأن  يعتقد  كان  اإن  و�صئل 
بحلول 12 مايو- اأيار، فقال م�صار “لالأ�صف علي اأن اأقول”.

واأ�صاف اأنه ناق�ض التمديد مع الرئي�ض �صلفا كري اأثناء خلوة 
روحية يف الفاتيكان انتهت يوم اخلمي�ض مبنا�صدة من جانب 
البابا فرن�صي�ض للزعمني باحرتام هدنة قائمة وحل اخلالفات 

بينهما.
وخا�ض ال�صودان �صراعا ا�صتمر عقودا مع اجلنوب قبل اأن ينال 
بعامني  ذلــك  وبعد   .2011 عــام  ا�صتقالله  الــ�ــصــودان  جنوب 
اندلعت حرب اأهلية يف جنوب ال�صودان عندما اأقال كري، وهو 

روما-رويرتز:
عرب زعيم املتمردين ال�صابق يف جنوب ال�صودان ريك م�صار عن 
اعتقاده باأنه من غري املمكن لزعماء البالد املنق�صمني الوفاء 

مبهلة 12 مايو- اأيار لت�صكيل حكومة وحدة وطنية.
ويف مقابلة ح�صرية مع رويرتز، قال م�صار الذي من املقرر اأن 
اأن  اإنه واثق من  اأول للرئي�ض يف حكومة الوحدة  ي�صبح نائبا 
القيادة الع�صكرية اجلديدة يف اخلرطوم �صتظل �صامنا لتفاق 

ال�صالم اله�ض يف جنوب ال�صودان.
وتابع م�صار اأن هناك حاجة لتمديد املهلة �صتة اأ�صهر اإ�صافية 
مـــن اأجــــل تــوحــيــد قــــوات الـــدفـــاع ونــ�ــصــرهــا ونــــزع الــ�ــصــالح يف 

من قبيلة الدينكا، م�صار، وهو من جماعة النوير العرقية، من 
من�صب نائب الرئي�ض.

وُقتل حوايل 400 األف �صخ�ض ونزح نحو ثلث �صكان البالد 
اأ�صواأ  انــدلع  يف  ت�صبب  مما  ن�صمة  مليون   12 عددهم  البالغ 
اأزمة لجئني يف اأفريقيا منذ الإبادة اجلماعية يف رواندا عام 

.1994
وقال م�صار “لدينا لجئون لن يعودوا اإذا مل ي�صعروا بالأمن 
يعودوا  لن  اأخــرى  كبرية  ومــدن  العا�صمة  يف  نازحون  ولدينا 
ب�صبب  ون�صف  �صنوات  خم�ض  قبل  تركوها  التي  ديــارهــم  اإىل 
امل�صكالت الأمنية«. واأ�صاف “لذلك يتعني علينا اأن نوؤ�ص�ض ما 
يكفي “من قوات الأمن” من القوتني لكي تتولد لدى �صعبنا 

الثقة يف اأن هذا التفاق �صي�صمد. لذلك فاإن من غري املرجح 
اأن ن�صكل احلكومة بحلول 12 مايو- اأيار«. واتفق معه يف ذلك 

دبلوما�صيون وخرباء.
وقال كليم ريان املن�صق ال�صابق للجنة اخلرباء املعنية بجنوب 
ال�صودان التابعة ملجل�ض الأمن الدويل “التاأجيل حتمي يف ظل 
عدم وجود بديل واقعي. بيد اأنه لن يكون هناك اأمل يذكر يف 

اأن يحرز “التاأجيل” تقدما مع غياب ال�صغط اخلارجي«.
وقال بيرت مارتل، وهو موؤلف كتاب عن تاريخ جنوب ال�صودان، 
لرويرتز “�صاأفكر يف الأمر بطريقة عملية. فاإذا جعل التاأجيل 
م�صار اأكرث اأمنا واأنهى احلرب ف�صيكون من اجلدير اتخاذ هذا 

القرار«.

م�صار ي�صتبعد ت�صكيل حكومة الوحدة يف جنوب ال�صودان بحلول 12 مايو 

الــبــ�ــصــري واحــتــجــاز الــرئــيــ�ــض “يف 
“ت�صكيل  اأعــلــن  كما  اآمـــن«.  مكان 
يتوىل  انتقايل  ع�صكري  جمل�ض 
اإدارة حكم البالد لفرتة انتقالية 

مدتها عامان«.
ـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن حـــظـــر  وعـــــــل
الــتــجــول املـــفـــرو�ـــض لــ�ــصــهــر، دعا 
اإىل  الحـــــتـــــجـــــاجـــــات  مـــنـــظـــمـــو 
مــوا�ــصــلــة العــتــ�ــصــام اأمـــــام مقر 
رف�صهم  عـــن  مــعــربيــن  اجلــيــ�ــض 

“لالنقالب«.
الوليات  بــيــنــهــا  عـــدة  دول  دعـــت 
املــــتــــحــــدة والحتــــــــــاد الأوروبــــــــــي 
املدنيني  اإ�صراك  اإىل  الع�صكريني 

يف العملية النتقالية.
من جهته، دعا الأمني العام لالأمم 
غوتريي�ض  انـــطـــونـــيـــو  املـــتـــحـــدة 
“التطلعات  يــحــرتم  انــتــقــال  اإىل 

الدميوقراطية” لل�صودانيني.
اأما الحتاد الإفريقي، فقد انتقد 
“ا�صتيالء اجلي�ض على ال�صلطة«.

يف 12 ني�صان-اإبريل وعد املجل�ض 
مع  باحلوار  النتقايل  الع�صكري 
وت�صكيل  ال�صيا�صية”  “الكيانات 

“حكومة مدنية«.
الب�صري  عمر  الرئي�ض  اأن  واأعــلــن 
مذكرتا  وتــ�ــصــتــهــدفــه  املــحــتــجــز 
توقيف دوليتني- لن يتم ت�صليمه 

اإىل اخلارج.
اأعــــلــــن  مــــفــــاجــــئــــة،  خــــطــــوة  ويف 
املجل�ض  رئي�ض  عــوف،  ابــن  عو�ض 
عن  تخليه  النــتــقــايل  الع�صكري 
اآخر هو  املن�صب وتعيني ع�صكري 

عبد الفتاح الربهان يف مكانه.
ا�صتقبل املتظاهرون النباأ بفرح.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأربعة  نــحــو  مــنــذ  الــ�ــصــودان  �صهد 
�صّد  انطلقت  احتجاجات  اأ�صهر 
اىل  واأف�صت  اخلبز  اأ�صعار  ارتفاع 
الب�صري  عمر  بالرئي�ض  الإطــاحــة 
من  بقب�صة  الــبــالد  حــكــم  الــــذي 
حديد مدة 30 عاماً ثم ا�صتقالة 
رئي�ض املجل�ض الع�صكري النتقايل 

الذي اأ�صقطه.
الأول-دي�صمرب  كـــانـــون   19 يف 
مـــــئـــــات  تــــــظــــــاهــــــر   ،2018
اإثر  عــــدة  مــــدن  الــ�ــصــودانــيــني يف 
قرار حكومي يق�صي برفع اأ�صعار 
اخلبز ثالثة اأ�صعاف، بعد �صّح يف 
واأحرق  اأ�صابيع.  لثالثة  الأ�صواق 
احلاكم  احلــزب  مقار  متظاهرون 

يف ثالثة اأماكن.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــظــاهــرات مع 
عـــودة املــعــار�ــض الــ�ــصــادق املهدي 
ا�صتمر  غــيــاب  بــعــد  الـــبـــالد،  اإىل 
عـــامـــاً. واملـــهـــدي هــو زعــيــم حزب 
للحكومة عام  الأمــة وكــان رئي�صاً 
اأزاحــه عن ال�صلطة  1989 حني 
انـــقـــالب عــمــر الــبــ�ــصــري. يف 20 
كـــانـــون الأول-ديــــ�ــــصــــمــــرب، هتف 
و”ال�صعب  “حرية”  املتظاهرون 
وُقتل  النظام”.  اإ�ــصــقــاط  يــريــد 
ثــمــانــيــة مــنــهــم يف مــواجــهــات مع 

القوات الأمنية.
 21 الـــتـــظـــاهـــرات يف  وجتـــــــددت 
كــــــانــــــون الأول-ديـــــــ�ـــــــصـــــــمـــــــرب يف 
درمــــان  واأم  اخلـــرطـــوم  مــديــنــتــي 

املتال�صقتني.
بعد ثالثة اأيام، ظهر عمر الب�صري 

اأجل  مــن  اجلــيــ�ــض  مــع  مبا�صر” 
ال�صلمي  “تي�صري عملية النتقال 
واأعلن وزير الداخلية  لل�صلطة”. 
مواطنا   2496 توقيف  مت  اأنـــه 
مـــن املــتــظــاهــريــن يف 6 نــيــ�ــصــان-

متظاهرين  �ــصــبــعــة  واأن  اإبـــريـــل 
قتلوا يف ذلك التاريخ.

ني�صان-اأبريل،  مـــن  الــتــا�ــصــع  يف 
ـــقـــت عـــنـــا�ـــصـــر مــــن الـــقـــوات  اأطـــل
للدموع  املــ�ــصــيــل  الـــغـــاز  الأمـــنـــيـــة 
قرب  املعت�صمني  اآلف  لــتــفــريــق 
مقر القيادة العامة للجي�ض، وقال 
�صهود اإن اجلي�ض اأطلق عيارات يف 

الهواء لإبعاد القوى الأمنية.
ال�صرطة  اأمـــرت  نف�صه،  الــيــوم  يف 
الـــتـــعـــر�ـــض  ب”عدم  قـــــواتـــــهـــــا 
للمدنيني والتجمعات ال�صلمية”، 
واأ�صارت اىل اأهمية “التوافق على 

انتقال �صلمي لل�صلطة«.
11 �صخ�صا يف ذلك اليوم،  وقتل 
القوات  مــن  عنا�صر  �صتة  بينهم 
الأمــــنــــيــــة خــــــالل تــــظــــاهــــرات يف 
اخلرطوم، بح�صب متحدث با�صم 

احلكومة.
اليوم  ويف  ني�صان-اأبريل،   11 يف 
الــ�ــصــاد�ــض لــالعــتــ�ــصــام اأمــــام مقر 
قيادة القوات امل�صلحة، اأعلن وزير 
الدفاع ال�صوداين عو�ض بن عوف 
عمر  الــرئــيــ�ــض  نــظــام  “اقتالع” 

للمرة الأوىل واعداً ب”اإ�صالحات 
جدية«.

الأول-دي�صمرب،  كــانــون   25 يف 
اأّن  الدولية  العفو  منظمة  اأكــدت 
37 متظاهراً “قتلوا بالر�صا�ض” 
منذ بدء احلــراك، ودعــت كل من 
اململكة املتحدة والوليات املتحدة 
والـــــروج وكـــنـــدا، اخلـــرطـــوم اإىل 
احلي  الر�صا�ض  اإطــالق  “جتّنب 
والعتقال  املـــتـــظـــاهـــريـــن،  عــلــى 

التع�صفي والقمع«.
عن  الــ�ــصــوداين  الرئي�ض  وحتـــدث 
ومرتزقة”  وعــــمــــالء  “خونة 
موؤ�ص�صات  ب”تخريب”  يقومون 

الدولة.
يف الأول من كانون الثاين-يناير 
حزبا   20 نــحــو  طــالــب   ،2019

�صيا�صيا بتغيري النظام.
الثاين- كانون  من  اخلام�ض  ويف 

وزير  الب�صري  عــمــر  عـــزل  يــنــايــر، 
الـــ�ـــصـــحـــة بـــعـــد ارتـــــفـــــاع اأ�ـــصـــعـــار 

الأدوية.
يف الــتــا�ــصــع مـــن كـــانـــون الــثــاين-

مكافحة  قـــــوات  اأطــلــقــت  يــنــايــر، 
الــ�ــصــغــب الــر�ــصــا�ــض احلـــي داخل 
م�صت�صفى اأثناء مطاردة اأ�صخا�ض 
ـــيـــبـــوا خـــــالل تــــظــــاهــــرات يف  اأ�ـــص
العفو  ملــنــظــمــة  وفـــقـــاً  درمـــــان،  اأم 

الدولية.

اخلرطوم واأم درمان.
ني�صان-اأبريل،  مــن  الــ�ــصــاد�ــض  يف 
املتظاهرين  بني  التعبئة  جتــددت 
مقّر  اأمــام  بكثافة  جتمعوا  الذين 
قيادة اجلي�ض يف اخلرطوم، للمرة 

الأوىل.
طالب  نــــيــــ�ــــصــــان-اأبــــريــــل،   8 يف 
“توا�صل  بـــفـــتـــح  املــــحــــتــــجــــون 

الأوىل  للمرة  تظاهرات  وخرجت 
يف دارفــور يف غرب البالد يف 13 

كانون الثاين-يناير.
كانون   14 يف  الـــبـــ�ـــصـــري  اأعــــلــــن 
الثاين-يناير اأّن الحتجاجات لن 

توؤدي اإىل تغيري النظام.
اأوِقــــف  �ــصــبــاط-فــربايــر،   21 يف 
ومـــعـــار�ـــصـــون خالل  نـــا�ـــصـــطـــون 

تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو 
الق�صر الرئا�صي.

اأعلن  �ـــصـــبـــاط-فـــربايـــر،   22 يف 
الـــــرئـــــيـــــ�ـــــض الـــــــ�ـــــــصـــــــوداين حـــــال 
احلكومة.  واأقــــــــال  ـــــطـــــوارىء  ال
اأدى  نــفــ�ــصــه،  الــ�ــصــهــر  24 مــن  يف 
رئي�ض احلكومة اجلديدة حممد 
طاهر اأيال اليمني الد�صتورية يف 

وقت مل يرتاجع املتظاهرون عن 
املطالبة برحيل الرئي�ض الب�صري.

�صّلم  اآذار-مــــار�ــــض،  مــن  الأول  يف 
املوؤمتر  حــــزب  رئـــا�ـــصـــة  الــبــ�ــصــري 
هـــــــارون.  اأحـــــمـــــد  اىل  الــــوطــــنــــي 
التظاهرات  وتــــــرية  وتـــراجـــعـــت 
بــــ�ــــصــــبــــب حـــــــــــال الــــــــــطــــــــــوارىء 
يف  توا�صلت  لكنها  والعــتــقــالت، 

اأربعة اأ�شهر من التظاهرات واأف�شت اإىل االإطاحة بالب�شري 

ال�صودان من بدء حركة الحتجاج اإىل ا�صتقالة رئي�ض املجل�ض الع�صكري النتقايل

ترامب يهدد باإر�صال مهاجرين �صريني اإىل املدن التي ت�صكل »مالذات« لهم  •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اكد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأنه ينوي نقل مهاجرين �صريني اأوقفوا 
على احلدود اإىل مدن ت�صكل مالذات لهم ويهيمن عليها الدميوقراطيون 

عادة، م�صريا اإىل اأنه يريد بذلك اإر�صاء خ�صومه ال�صيا�صيني.
اأو �صيكاغو �صن حمالت  مثل �صان فران�صي�صكو  “املدن املالذات”  وترف�ض 
لتوقيف املهاجرين الذين يقيمون بطرق غري م�صروعة يف البالد، وحتد 

من تعاونها مع املوظفني الفدراليني املكلفني الهجرة.
باأن  ملعرفتنا  “نظرا  تــويــرت  عــلــى  تــغــريــدة  الأمـــريكـــي يف  الــرئــيــ�ــض  وكــتــب 
يف  جــدا  اخلــطــرية  قوانينا  تغيري  على  جــدا  متحفظون  الدميوقراطيني 
جمال الهجرة، نفكر يف الواقع بجدية كبرية كما ذكر “يف و�صائل الإعالم”، 

يف و�صع هوؤلء املهاجرين غري ال�صرعيني يف مدن مالذات«.
بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  ن�صر  غـــداة  الــتــغــريــدات  هــذه  تــرامــب  وكــتــب 
على  ي�صغط  الأبي�ض  البيت  اأن  ال�صحيفة  وقالت  الجتــاه.  هــذا  يف  مقال 
�صلطات الهجرة لتقوم باإطالق املهاجرين ال�صريني يف �صوارع مدن يديرها 

دميوقراطيون وت�صتقبل مهاجرين عادة.
يف  ور�صائل  الداخلي  الأمــن  يف  م�صوؤولني  عن  نقاًل  ال�صحيفة  واأو�صحت 
تلك  الأبي�ض نظر يف تطبيق  البيت  اأن  عليها  اطلعت  الإلكرتوين  الربيد 

الإجراءات مرتني على الأقل خالل الأ�صهر ال�صتة املا�صية.
واأ�صافت اأن م�صوؤولني يف البيت الأبي�ض طلبوا يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 
من عدة وكالت ما اإذا كان ميكن توقيف مهاجرين من قافلة كانت تقرتب 

الوليات  يف  املطبقة  الن�صو�ض  هــذه  اأن  معتربا  الهجرة،  لقوانني  عميق 
املتحدة “ من الأغبى يف العامل«.

يــاأتــي هــذا اجلـــدل اجلــديــد بــني تــرامــب والــدميــوقــراطــيــني حــول الهجرة 
بينما يوؤكد عنا�صر احلدود اأنهم يعانون من ارتفاع عدد املهاجرين الذين 
يطلبون اللجوء اإىل الوليات املتحدة بعد هربهم من العنف يف بلدانهم يف 

اأمريكا الو�صطى.
لدى  املحتجزين  املهاجرين  عدد  اإن  بو�صت”  “وا�صنطن  وذكــرت �صحيفة 

وكالة الهجرة اقرتب من خم�صني األفا يف الأ�صهر الأخرية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الأربعاء اإنها تتوقع 
طلبات م�صاعدة اأخرى من اإدارة ترامب ملنع الهجرة ال�صرية على احلدود 

مع املك�صيك.
اآلف ع�صكري منت�صرين على احلــدود، كلفت وزارة  �صتة  واإىل جانب نحو 
اآلف  ا�صتقبال خم�صة  باإيجاد من�صاآت ع�صكرية ميكنها  البنتاغون  ال�صحة 

طفل مهاجر ل يرافقهم بالغون.
من جهة اأخرى، وردا على رف�ض الكونغر�ض منحه امليزانية التي يريدها 
�صباط/ منت�صف  ترامب يف  اأعلن  املك�صيك،  مع  احلــدود  على  جــدار  لبناء 

فرباير اإجراءات “طوارىء وطنية” ت�صمح له بتجاوز الكونغر�ض لتحريك 
اأموال.

من  دولر  مليار  عــن  �صاناهان  باتريك  بالوكالة  الــدفــاع  وزيــر  اأفـــرج  وقــد 
ميزانية البنتاغون املخ�ص�صة ملكافحة املخدرات، من اأجل بناء مقطع من 

اجلدار.

حلول  اإىل  بحاجة  “نحن  واأ�صاف  للوقت”.  وم�صيعة  �صطحي  اإلهاء  من 
حقيقية تدافع عن قيمنا، ل اإىل �صيا�صات م�صينة ت�صيطن املهاجرين«.

على ال�صاحل ال�صرقي، اتهم رئي�ض بلدية نيويورك بيل دي بالزيو ترامب 
ب”اإثارة الأزمة تلو الأخرى يف اإطار ا�صرتاتيجية وقحة«.

�صان  “يف  بــريــد  لــنــدن  فران�صي�صكو  �ــصــان  بلدية  رئي�ض  كتبت  جهتها  مــن 
حماية  و�صنوا�صل  مــالذا  ت�صكل  مدينة  باأننا  فخورون  نحن  فران�صي�صكو 
واتهمت هي اأي�صا ترامب باأنه ي�صعى “ل�صغل النا�ض عن امل�صاكل  �صكاننا”. 

احلقيقية«.
رئي�صة  فران�صي�صكو  �صان  عن  النائبة  بيلو�صي  نان�صي  حملت  جهتها،  من 
“وقاحة  تدين  اإنها  با�صمها  ناطقة  وقالت  ترامب.  على  الــنــواب،  جمل�ض 

ووح�صية” ال�صلطة التنفيذية.
اأطفال �صغار،  “ا�صتخدام ب�صر بينهم  اأن  با�صم بيلو�صي  املتحدثة  واأ�صافت 

بيادق يف لعبتهم امللتوية لتغذية اخلوف من املهاجرين اأمر مقيت«.
وجعل ترامب من مكافحة الهجرة ال�صرية اأحد حماور �صيا�صته. وقد اعترب 
اآلف املهاجرين القادمني من اأمريكا الو�صطى يف الأ�صهر الأخرية، تهديدا 

لالأمن القومي، متهما الدميوقراطيني بالت�صاهل يف هذه الق�صية.
وقد طالب من دون جدوى حتى الآن يف غياب اتفاق يف الكونغر�ض، بتعديل 

من احلدود الأمريكية ونقلهم يف حافلة اإىل هذا النوع من املدن.
لكن م�صوؤول يف البيت الأبي�ض طلب عدم ك�صف هويته، اأو�صح اأن هذا الأمر 

“كان جمرد اقرتاح” مت يف نهاية املطاف “رف�صه«.
لكن خالفا ملا يوؤكد طاقمه، اأكد ترامب اأن هذا امل�صروع ما زال مطروحا يف 
الواقع. وكتب �صاخرا يف تغريدة اأن “الي�صار الراديكايل ما زالت لديه على 
اأن يجعلهم  الأمــر يجب  “...” هذا  ا�صرتاتيجية حدود مفتوحة  ما يبدو 

�صعداء جدا«.
واأ�صاف بعيد ذلك يف احتفال يف البيت الأبي�ض “�صنعطيهم الكثري” من 
لنقرتحه  له  حــدود  ل  عر�ض  “لدينا  �صاخرا  وتابع  ال�صريني.  املهاجرين 

عليهم«.
رف�صت �صلطات املدن “املالذات” ت�صليم املهاجرين الذين يقيمون بطريقة 

غري قانونية، من اأجل اإبعادهم.
الرئي�ض موؤكدين جمددا،  املعنية، على  املدن الكربى  ورد روؤ�صاء عدد من 
“مالذات”  مدنهم  اإبقاء  على  ت�صميمهم  اأي�صا،  تويرت  على  تغريدات  يف 

للمهاجرين.
وقال ايريك غار�صيتي رئي�ض البلدية الدميوقراطي ملدينة لو�ض اأجنلي�ض 
اإن “الفكرة الأخرية التي تنم عن كراهية من قبل اإدارة ترامب لي�صت اأكرث 

البالد  يف  الـــنـــار  اإطــــــالق  ووقـــــف 
“غرب”  دارفــــــور  يف  وخــ�ــصــو�ــصــا 
حيث اأدى نزاع اإىل �صقوط 300 
ح�صب   2003 مــنــذ  قــتــيــل  األــــف 
ال�صنوات  يف  لكن  املتحدة.  الأمم 
العنف  م�صتوى  تــراجــع  الأخــــرية 

يف الإقليم.
الدولية  الــعــفــو  مــنــظــمــة  ودعـــــت 
املحكمة  اإىل  الب�صري  ت�صليم  اإىل 
الـــتـــي كانت  الـــدولـــيـــة  اجلــنــائــيــة 
مذكرة   2009 يف  اأ�ـــصـــدرت  قــد 
تـــوقـــيـــف �ـــصـــده بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
“�صد  وجــرائــم  حرب”  “جرائم 
الإن�صانية” يف دارفور، ثم اأ�صافت 

يف 2010 تهمة ارتكاب “اإبادة«.
�صوؤون  يف  امل�صتقل  الباحث  وقــال 
لوكالة  توبيانا  جــريوم  الــ�ــصــودان 
الب�صري  “قبول  اإن  بر�ض  فران�ض 
يتعلق  الأمــــــر  اأن  يــثــبــت  اإقـــالـــتـــه 
اإىل  ت�صليمه  مــن  اأكـــرث  بحمايته 
الدولية”.  اجلــنــائــيــة  املــحــكــمــة 
على  غريبا  لي�ض  “هذا  واأ�ــصــاف 

رجال كانوا “...” �صركاءه«.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

مقر  اأمــــام  الــ�ــصــبــت  اآلف  ينتظر 
قـــــيـــــادة اجلــــيــــ�ــــض يف اخلــــرطــــوم 
توجيهات قادة الحتجاجات، غداة 
الع�صكري  املجل�ض  رئي�ض  تغيري 
ــــــذي كان  ال النــــتــــقــــايل احلــــاكــــم 
الب�صري،  الرئي�ض عمر  مقربا من 
املتظاهرون  بها  احتفل  خطوة  يف 

يف اخلرطوم.
ليلته  اأمـــ�ـــصـــى  مــتــظــاهــر  وقــــــال 
“ننتظر  اجلي�ض  قيادة  مقر  اأمــام 
تـــوجـــيـــهـــات جــــديــــدة مــــن جتمع 
املهنيني ال�صودانيني لنعرف ما اإذا 
حتى  جتمعنا  موا�صلة  علينا  كان 

تلبية مطالبنا اأو اإخالء املكان«.
و”جتمع املهنيني ال�صودانيني” هو 
الحتجاجية  احلركة  راأ�ــض حربة 
التي تهّز ال�صودان منذ 19 كانون 
اإىل  واأفـــ�ـــصـــت  الأول-ديــــ�ــــصــــمــــرب 
بعدما  الب�صري  الــرئــيــ�ــض  اإطــاحــة 
حديد  مــن  بقب�صة  الــبــالد  حــكــم 

لثالثني عاما.

عن  تـــنـــازلـــه  اأّن  ال�صودانيني” 
لإرادة  “انت�صار  هــــو  مــنــ�ــصــبــه 

اجلماهري«.
ـــتـــجـــمـــع املــــواطــــنــــني  وطـــــالـــــب ال
الآن،  ــــوارع  ــــ�ــــص لــــل “باخلروج 
العت�صام  �ــصــاحــات  اإىل  والــتــوجــه 
لقوات  الـــعـــامـــة  الــــقــــيــــادة  اأمــــــــام 
حامياتها  ومــقــار  امل�صلحة  �صعبنا 
يف  والــبــقــاء  املختلفة،  ووحــداتــهــا 
�صوح العت�صام طوال الليل وعدم 

مبارحتها«.
وقال الفريق اأول زين العابدين اإن 
باأن  “�صيكتفي  الع�صكري  املجل�ض 
مدنية”.  حلكومة  �صامنا  يكون 
النتقالية  املــرحــلــة  اأن  واأ�ـــصـــاف 
تبعا  تقلي�صها  يــتــم  اأن  “ميكن 
وموافقة  الأر�ــض  على  للتطورات 

الأطراف املعنية«.
واأكد اأن املجل�ض الع�صكري م�صتعد 
للعمل “يدا بيد” مع املتظاهرين 
لإيجاد “حلول مل�صاكل ال�صودان”. 
باأموال  الدولية  الأ�ــصــرة  وطــالــب 
حلل الأزمة القت�صادية التي اأدت 
 19 الحتجاج يف  بــدء حركة  اإىل 
كانون الأول-دي�صمرب بعد ارتفاع 

اأ�صعار اخلبز ثالث مرات.
اتخذها  الــتــي  الإجـــــــراءات  وبـــني 
الــعــ�ــصــكــريــون اخلــمــيــ�ــض اإغــــالق 
اآخر  اإ�صعار  حتى  الــربيــة  احلـــدود 

باإزالة  ال�صبت  �صباح  جنود  وقــام 
ـــوارع عدة  �ـــص اأقــيــمــت يف  حـــواجـــز 
قــيــادتــهــم، حيث  اإىل مــقــر  تــــوؤدي 
يتبادل متظاهرون مع الع�صكريني 
تنظيف  على  يعملون  اأو  احلديث 
و�صرب  الـــطـــعـــام  واإعــــــــداد  املـــكـــان 
�صابعة  ليلة  بعد  وال�صاي،  القهوة 

على التوايل من التجمع فيه.
اأيــ�ــصــا عربات  املـــكـــان  وجتــــوب يف 

لبيع الطعام وال�صرب.
اأعلن  الــبــ�ــصــري،  اإقـــ�ـــصـــاء  وغــــــداة 
عوف  ابــــن  عـــو�ـــض  اأول  الـــفـــريـــق 
رئــــيــــ�ــــض املــــجــــلــــ�ــــض الـــعـــ�ـــصـــكـــري 
تخليه  اجلمعة  م�صاء  النــتــقــايل، 
اآخر  ع�صكريا  وعــني  ال�صلطة  عن 

خلفا له.
اخلرطوم  يف  املتظاهرون  وابتهج 
اإثر اإعالن النباأ وهتفوا: “ماْلها؟ 
يومني  و”يف  �صقطت!”،   ...

�صّقطنا رئي�صني!” و”جنحنا«.
ــــ�ــــض الـــــ�ـــــصـــــوداين  ــــعــــى اجلــــي ــــص و�
الدولية  الأ�ـــــصـــــرة  طـــمـــاأنـــة  اإىل 
واملــتــظــاهــريــن، واأعــلــن ابـــن عوف 
يف خطاب بّثه التلفزيون الر�صمي 
“رئا�صة  املــنــ�ــصــب  عــن  “التنازل 
من  واختيار  النتقايل”  املجل�ض 
وكفاءته وجدارته  اأثــق يف خربته 
باأّنه  ثقة  على  واأنـــا  املن�صب  لهذا 
اأبحرت  الــتــي  بال�صفينة  �صي�صل 

ل�صنتني. ودعا منظمو التظاهرات 
ال�صلطة  “ت�صليم  اإىل  الع�صكريني 
انتقالية”،  مــدنــيــة  حــكــومــة  اأىل 
لن  املــتــظــاهــريــن  اأّن  مـــوؤّكـــديـــن 
“تنّحي  بعد  اإّل  ال�صارع  يبارحوا 
حلكومة  ال�صلطة  ونــقــل  الــنــظــام 

مدنية انتقالية فوراً«.
ابن  تــنــحــي  عــلــى  فــعــل  رّد  اأول  يف 
املهنيني  “جتّمع  اعـــتـــرب  عـــــوف، 

املجل�ض  اأكـــــد  اأخـــــــرى،  مـــن جــهــة 
الب�صري  اأن  النــتــقــايل  الع�صكري 
اجلنائية  املحكمة  اأ�ــصــدرت  الــذي 
بحقه،  توقيف  مذكرتي  الدولية 
ت�صليمه  يــتــم  “لن  لــكــن  حمتجز 

اإىل اخلارج«.
اأ�صابيع،  ا�صتمرت  تظاهرات  وبعد 
اخلمي�ض  بالب�صري  اجلي�ض  اأطـــاح 
و�صكل “جمل�صا انتقاليا ع�صكريا” 

اإىل بّر الأمان«. واأ�صاف اأنه اختار 
الربهان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق 
للمجل�ض  رئــيــ�ــصــاً  الــرحــمــن  عــبــد 

الع�صكري النتقايل خلفاً له.
اأول عمر  الفريق  اأكــد  من جهته، 
املجل�ض  عــ�ــصــو  الـــعـــابـــديـــن  زيــــن 
الــعــ�ــصــكــري لــدبــلــومــا�ــصــيــني عرب 
الع�صكري  “املجل�ض  اأن  واأفــارقــة 
وا�صتقرار  اأمـــن  حماية  هــو  دوره 

حدث  مــا  اأن  واأ�ـــصـــاف  البالد”. 
اإىل  انحياز  هــذا  انــقــالبــا.  “لي�ض 
انقالبا  ولــيــ�ــض  الــ�ــصــعــب  جـــانـــب 

ع�صكريا«.
“�صنفتح  الــعــابــديــن  زيـــن  وتـــابـــع 
حوارا من كل الكيانات ال�صيا�صية 
اإدارة البالد و�صتكون  حول كيفية 
هناك حكومة مدنية ولن نتدخل 

يف ت�صكيلها«.

رغم تغيري رئي�س املجل�س الع�شكري االنتقايل يف ال�شودان

املحتجون يوا�صلون تعبئتهم وجتمع املهنيني يلعب دور راأ�ض احلربة
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قال جهاز اأمن الرئا�صة بالوليات املتحدة اإن رجال ي�صتخدم دراجة 
يوم اجلمعة  الأبي�ض  البيت  النار يف معطفه خارج  اأ�صرم  كهربائية 

واإنه ُعولج من اإ�صابات ل تهدد حياته فيما يبدو.
وتابع اجلهاز على تويرت اأن �صباط اأمن الرئا�صة تعاملوا مع احلادث 
الذي وقع عند ال�صياج ال�صمايل للبيت الأبي�ض واأخمدوا النار وقدموا 
له الإ�صعافات الأولية. وقال دانييل كينجري”57 عاما” النا�صط يف 
جمال حقوق الناخبني اإن الرجل كان يرفع معطفه امل�صتعل ويقوم 
واأ�صاف  احتجاجيا.  عمال  كــان  اأنـــه  يــبــدو  الـــذي  احلـــادث  بت�صجيل 
كينجري “مل ي�صتجب لأمر “ال�صرطة” باإخماد النار لذا فاإن الأمر 
الرئا�صة  اأمــن  �صباط  اإن  يقول  وم�صى  الحتجاج”.  من  نوعا  كــان 
متثال  �صوب  و�صحبوه  الــدراجــة  فــوق  من  واأ�صقطوه  النار  اأخــمــدوا 
ينتظرون.  اآخــرون  م�صوؤولون  كان  القريبة حيث  �صاحة لفاييت  يف 
واأغلق جهاز اأمن الرئا�صة �صارع بن�صلفانيا املقابل للبيت الأبي�ض اأمام 

املارة. كما مت اإغالق اأجزاء على الأقل من جممع البيت الأبي�ض.
واأظهرت لقطات فيديو رجال اإ�صعاف ي�صلون اإىل املوقع لعالج رجل 
يحيط به رجال ال�صرطة وهو راقد على الأر�ض. وقال مرا�صل قناة 
جهاز  با�صم  متحدثة  عن  نقال  تويرت  على  تلفزيون”�صي.اإن.اإن” 

اأمن الرئا�صة اإنه ل يوجد اأي خطر يهدد الرئي�ض دونالد ترامب.
 

يف حني تواجه اململكة املتحدة عقبات جمة لتطبيق بريك�صت، ترتقب 
وهو  زمــن  منذ  اإليه  تطمح  كانت  ما  حتقيق  ال�صكتلندية  احلكومة 
�صتورجون  نيكول  ال�صكتلندية  الــوزراء  رئي�صة  ووعــدت  ال�صتقالل. 
خططها  عــن  اإ�صافية  تفا�صيل  بك�صف  لربيك�صت،  ب�صدة  املعار�صة 
لال�صتقالل هذا ال�صهر، بعد اأن اأرجاأت هذا ال�صتحقاق بانتظار نتيجة 
بريك�صت. ومتثل ق�صية ال�صتقالل كما بريك�صت، مو�صوع نقا�ض مل 
ي�صهم الرجاء اجلديد ملوعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
يف ت�صويته. يف 2014 خالل ا�صتفتاء حول ا�صتقالل ا�صكتلندا اأعرب 
%55 من الناخبني عن رغبتهم يف البقاء يف اململكة املتحدة. وبعد 
ال�صكتلنديني  مــن   62% �ــصــوت  بريك�صت  ا�صتفتاء  خــالل  عــامــني 
الوزير  ماكفر�صن  بن  وقال  وويلز.  لربيطانيا  خالفا  بريك�صت  �صد 
ال�صكتلندي املكلف �صوؤون اأوروبا يف ليث �صرق اأدنربه لفران�ض بر�ض اإن 
احلكومة “متم�صكة متاما با�صكتلندا م�صتقلة يف الحتاد الأوروبي«. 
لكن بعد خم�ض �صنوات على ال�صتفتاء الذي نظم يف ا�صكتلندا حتى 
اأن�صار ال�صتقالل منق�صمون حول بريك�صت. يقول فيل وهو متقاعد 
يجل�ض يف حديقة اأدنربه املركزية اإنه يرغب يف “ا�صتقالل تام” اأي عن 
بريطانيا والحتاد الأوروبي. ويوؤكد اأن احلزب القومي ال�صكتلندي 
بزعامة �صتورجن “قام بالعديد من الأمور اجليدة لكنني ل اأوافقهم 
ب�صاأن بريك�صت«. وي�صري اإىل اأنه ينوي الت�صويت ل�صالح حزب نايجل 
ليزا  اأمــا �صريكته  بــاأوروبــا.  امل�صكك  “حزب بريك�صت”  فــراج اجلديد 

فتقول اإنها “اأول ا�صكتلندية ثم اأوروبية«.

بعد اأيام من قرار الوليات املتحدة اإلغاء تاأ�صرية دخول فاتو بن�صودا 
املحكمة  ق�صاة  رف�ض  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية 
اأثناء  حمتملة  حـــرب  جــرائــم  بــ�ــصــاأن  حتقيق  بفتح  لــبــنــ�ــصــودا  طلبا 
احتمالت  و�صعف  الأدلــة  نق�ض  اإىل  واأ�صاروا  اأفغان�صتان  يف  ال�صراع 
تعاون احلكومة الأفغانية. واأثار القرار، الذي قد ت�صتاأنفه بن�صودا، 
غ�صب جماعات حقوق الإن�صان، ويعني اأن حركة طالبان واحلكومة 
الأفغانية والوليات املتحدة لن تواجه اأي حتقيق اأمام املحكمة ب�صاأن 
الرئي�ض  وو�صف   .2004 و   2003 لعامي  معظمها  تعود  جرائم 
وندد  كبري”،  دويل  “انت�صار  باأنه  القرار  ترامب  دونالد  الأمريكي 
باملحكمة “ملا لها من �صلطات وا�صعة وغري قابلة للمحا�صبة” واأي�صا 

ملا يعتربه تهديدا لل�صيادة الأمريكية.
وقال ترامب اإن “اأي حماولة ملقا�صاة اأفراد اأمريكيني اأو اإ�صرائيليني 
اأو حلفاء �صتواجه برد �صريع وقوي«. وو�صف م�صت�صار الأمن القومي 
املحكمة  مــن  مت�صددا  موقفا  يتخذ  الــذي  بولتون  جــون  الأمــريــكــي 
املحكمة  �ــصــد  �ــصــارمــة  اأمــريــكــيــة  ل�صيا�صة  “تربئة”  بــاأنــه  الـــقـــرار 

و”هزمية موجعة” لالدعاء.

عوا�شم

وا�شنطن

ادنربه

اأم�شرتدام

معمرة تبلغ 100 عام تخو�ض 
انتخابات حملية يف اأملانيا 

•• اأملانيا-رويرتز:

معظم النا�ض يرون اأن بلوغ املئة �صبب كاف لالبتعاد عن احلياة العامة والراحة 
لكن ليزل هاي�صه كان لديها راأي اآخر.. قررت هاي�صه، معلمة الريا�صيات ال�صابقة 
التي تبلغ من العمر 100 عام، فتح ف�صل جديد يف حياتها بالرت�صح لنتخابات 
املجل�ض املحلي يف بلدة كري�صهاميبولندن. وتركز هاي�صه حملتها على اإعادة فتح 
و�صاهمت هاي�صه   .2011 اأغلق يف عام  الذي  بالبلدة  ال�صباحة اخلا�ض  حو�ض 
كثريا يف جهود اإعادة فتح احلو�ض وعربت عن ا�صتيائها لنقله اإىل اأطراف البلدة 
اآراءها يتم جتاهلها عادة لأنها امراأة م�صنة. وقالت لرويرتز  اأن  لكنها اكت�صفت 
ال�صباحة  حو�ض  عن  احلديث  اأبـــداأ  عندما  عــادة  ال�صوت  مكرب  يغلقون  “كانوا 
وعندها تتوقف بالطبع عن الكالم. ل يوجد معنى لال�صتمرار«. واأ�صافت “الآن 
وقد بلغت املئة اختلف موقفي متاما. الآن اأملك فر�صة احلديث وقول اأي �صيء«. 
وجترى النتخابات يف يوم 26 مايو اأيار يف بلدة كري�صهاميبولندن التي يقطنها 
نحو ثمانية اآلف ن�صمة يف ولية راينلند - بالتينات يف جنوب غرب البالد وبداأ 
الناخبون ي�صتمعون ملا تقوله هاي�صه. وترت�صح هاي�صه املعروفة حمليا على نطاق 
وا�صع عن جماعة �صعبية حتمل ا�صم “فري فور كيبو” )نحن كري�صهاميبولندن( 
اأما  املدنية.  امل�صاركة  من  واملــزيــد  امل�صتدامة  التنمية  عن  بالدفاع  معنية  وهــي 
بانف�صال  ال�صماح  يتعني  يكن  “مل  هاي�صه  تــقــول  ال�صيا�صية  لآرائــهــا  بالن�صبة 
ال�صباب حل  اأن يحاول  الــرائــع  اأنــه من  واأرى  الأوروبـــي.  بريطانيا عن الحتــاد 
هاي�صه  وقدمت  امل�صعى«.  هــذا  يف  النجاح  لهم  اأمتنى  املناخي.  التغري  م�صكالت 
ن�صائحها ملن يريد اأن ي�صري على دربها وقالت “لكي تبلغ املئة ع�ض حياة �صحية 

يف �صبابك، مار�ض الكثري من الريا�صة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك«.
 

تظاهرات جديدة »لل�صرتات ال�صفراء« قبل اإعالنات ماكرون 

مالطا ت�صمح باإنزال مهاجرين بعد موافقة اأربع دول اأوروبية على ا�صتقبالهم 
•• فاليتا-اأ ف ب:

اأعلن رئي�ض وزراء مالطا جوزيف مو�صكات اأنه �صي�صمح 
�صفينة  من  على  العالقني  املهاجرين  ع�صرات  بــاإنــزال 
اأيام،  املتو�صط قبل ع�صرة  البحر  اإنقاذهم يف مياه  منذ 
يف مالطا بعد اأن وافقت اأربع دول اأوروبية على امل�صاركة 

يف ا�صتقبالهم.
من  على  املهاجرين  اأن  مو�صكات  اأعــلــن  تويرت  وعــرب 
�صفينة ايالن كردي، البالغ عددهم 62 �صخ�صا “�صيتم 
اإنزالهم و�صيعاد توزيعهم على اأملانيا وفرن�صا والربتغال 

ولوك�صمبورغ«.
ال�صوري الذي عرث عليه  ا�صم الطفل  ال�صفينة  وحتمل 
لأزمة  ماأ�صويا  رمــزا  جعله  ما  تركي،  �صاطئ  على  ميتا 

املهاجرين التي �صربت اأوروبا العام 2015.
م�صيفا اأن “ايا منهم لن يبقى يف مالطا التي ل ميكنها 

حتّمل هذا العبء لوحدها«.
واجلــمــعــة قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــرنــ�ــصــي كري�صتوف 
كا�صتانري اإن باري�ض و�صركاء اآخرين يف الحتاد الأوروبي 
 12 بينهم  ومــن  املهاجرين  جتــاه  ت�صامنا”  “�صتبدي 
امــراأة وطفالن يبلغ اأحدهما عاما واحــدا والآخــر �صتة 

اأعوام.
ليبيا  �صواحل  قبالة  اأنقذتهم  متهالكة  �صفينة  وكانت 

وجــمــد املجل�ض الــد�ــصــتــوري اأجـــزاء مــن الــقــانــون، لكنه 
ال�صبت،  يـــوم  بــاريــ�ــض  يف  للمتظاهرين  هــدفــاً  �صيكون 
“القانون  لــهــذا  الكامل  بــالإلــغــاء  �صيطالبون  والــذيــن 

املعادي للحريات«.

•• تولوز-اأ ف ب:

تظاهرات  اإىل  ال�صفراء”  “ال�صرتات  اأ�ــصــحــاب  دعـــا 
يف  املتوقعة  العــالنــات  قبل  ال�صبت  فرن�صا  يف  جــديــدة 
الأيام املقبلة للرئي�ض اإميانويل ماكرون التي يفرت�ض 

اأن تنهي اأزمة م�صتمرة منذ حواىل خم�صة اأ�صهر.
ولل�صبت الثاين والع�صرين على التوايل من التظاهرات، 
�صهد  الذين  ال�صفراء”  “ال�صرتات  اأ�صحاب  �صيحاول 
كبرية  اأعـــداد  جمع  املا�صي،  الأ�صبوع  تراجعا  حتركهم 
“العا�صمة” املعلنة للتحرك  يف تولوز “جنوب غرب”، 

الوطني.
ومار�صيليا  باري�ض  يف  اأي�صا  املقررة  التظاهرات  وُتنظم 
“يوم عظيم”  لتنظيم  ا�ــصــتــعــداداً  ولــيــل...  وغــرونــوبــل 
 20 يف  ال�صفراء”  “ال�صرتات  اأ�صحاب  به  وعد  جديد 
املــنــتــظــرة لإميانويل  الإعـــالنـــات  بــعــد  نــيــ�ــصــان-اإبــريــل، 

ماكرون.
الوطنية،  ال�ــصــتــ�ــصــارات  مــن  �صهرين  مــن  اأكـــرث  وبــعــد 
يتعني على رئي�ض الدولة اأن يعلن يف الواقع عن تدابري 
التنفيذية،  ال�صلطة  تقول  كما  و”كثيفة”،  “قوية” 
ملــحــاولــة طــمــاأنــة احلــركــة الجــتــمــاعــيــة الــتــي نــ�ــصــاأت يف 
عن  الرئا�صة  تك�صف  ومل  ال�صريبة.  زيــادة  بعد  الأ�صل 

تاريخ هذا البيان و�صيغته.
وُطــرحــت خــيــارات عــدة، مثل اإلــغــاء اأو اإ�ــصــالح املدر�صة 

الوطنية لالإدارة، املخ�ص�صة لتدريب النخبة يف الدولة، 
واأخذ  ال�صابقني،  والــــوزراء  الــروؤ�ــصــاء  امــتــيــازات  واإلــغــاء 
الت�صويت يف العتبار، وخف�ض  البي�صاء خالل  الورقة 

عدد النواب...
هل �صتكون هذه الأمور كافية للخروج من الأزمة؟ على 
ال�صبت  تــولــوز  متظاهرو  ُدعــي  الجتماعية،  ال�صبكات 
اىل اأن “يثبتوا اأن كل �صيء بداأ للتو بعد نتائج النقا�ض 
ماكرون  “�صد  الــنــ�ــصــال  مــوا�ــصــلــة  اىل  اأو  الكبري”، 

وعامله«.
املعلنة  غري  التظاهرة  �صتنطلق   12،00 ال�صاعة  ويف 
والتي منعت، كما ح�صل يف نهاية اآذار-مار�ض، من دخول 

�صاحة الكابيتول الرمزية.
وحــــذر وزيــــر الــداخــلــيــة كــريــ�ــصــتــوف كــا�ــصــتــانــري الذي 
اأن  مـــن  املعركة”،  خلــو�ــض  “ال�صتعداد  عـــن  حتـــدث 
هي  ال�صبت  وتــظــاهــرات  �صتتخذ.  “منا�صبة”  تــدابــري 
الأوىل منذ بدء تنفيذ قانون حماكمة اخلارجني على 
القانون اخلمي�ض، مبا يف ذلك جرمية اإخفاء الوجه يف 

التظاهرات.
العنف  �صياق  املا�صي يف  ال�صهر  القانون  وقد �صدر هذا 
ال�صفر”  “ال�صرتات  تــظــاهــرات  خـــالل  حــ�ــصــل  الــــذي 
الأول-دي�صمرب  كانون  بداية  ويف  احلــركــة.  بداية  منذ 
بــاريــ�ــض و�صارع  الــفــو�ــصــى يف  خــ�ــصــو�ــصــا، كــانــت �ــصــور 

ال�صانزليزيه ال�صهري قد طافت حول العامل.

املهاجرين  ا�صتقبال  برلني  على  اإن  وقــال  الدخول  من 
الذين اأنقذتهم �صفينة تابعة ملنظمة “�صي اآي” الأملانية 

غري احلكومية.

لمبيدوزا  جــزيــرة  اإىل  ونقلتهم  ني�صان/اأبريل،   3 يف 
الإيطالية.

منعهم  �صالفيني  ماتيو  الإيطايل  الداخلية  وزيــر  لكن 

و�صيتم حظر التظاهر مرة اأخرى يف جادة ال�صانزليزيه 
ال�صهرية. كذلك ي�صمل احلظر اجلزئي للتظاهر الذي 
من  عــددا  اآذار-مـــار�ـــض،  منت�صف  منذ  بانتظام  يفر�ض 

املدن الأخرى مثل ليل وليون ، مونتوبان ...

اأن  عليهم  )الأملـــــان(  م�صكلتهم  “اإنها  �صالفيني  وقـــال 
يعاجلوها”، م�صيفا اأنه را�صل �صخ�صيا قبطان ال�صفينة 
الإقليمية  املياه  ال�صفينة  دخول  “عدم  بوجوب  وحــّذره 

الإيطالية«.
اليمني  الرابطة  حزب  زعيم  �صالفيني،  اأعــرب  وال�صبت 

املتطرف، عن ارتياحه للحل الذي مت التو�صل اإليه.
اأي  اإيطاليا  “كما وعدنا، لن يدخل  واأعلن على تويرت 
من املهاجرين على من )�صفينة( هذه املنظمة الأملانية 
مكان  اإىل  اأو  اأملــانــيــا  اإىل  �صيذهبون  احلــكــومــيــة.  غــري 

اآخر«.
تنديدهم  يف  حمــّقــون  “املالطيني  اإن  �صالفيني  وقـــال 
بخطر املنظمات غري احلكومية، نحن نقف اإىل جانبهم 

يف مكافحة تهريب الب�صر«.
املوانئ  اأن  �ــصــالــفــيــنــي  اأكــــد  املــا�ــصــي  اآذار/مـــــار�ـــــض  ويف 
الإيطالية �صتبقى مغلقة بوجه املنظمات غري احلكومية 
الــتــي تنقذ املــهــاجــريــن يف الــبــحــر املــتــو�ــصــط، وذلـــك يف 
الأوروبي  اأخــرى يف الحتــاد  حماولة منه لإجــبــار دول 

على ا�صتقبالهم.
بيانا  حكومتها  واأ�صدرت  ا�صتيائها  عن  فاليتا  واأعربت 
جاء فيه “مرة جديدة، تتعّر�ض اأ�صغر دولة يف الحتاد 
الأوروبي ل�صغوط بال طائل بتكليفها حل ق�صية لي�صت 

من م�صوؤوليتها«.

جاناتا زعيم كوريا ال�صمالية ميهل اأمريكا حتى نهاية العام لت�صبح اأكرث مرونة  بهاراتيا  حــزب  زعيم 
الالجئني  باإلقاء  يتعهد  الهندي 
البنغال  خليج  يف  امل�صلمني 

•• نيودلهي-رويرتز:

نقل اأميت �صاه زعيم حزب بهاراتيا 
هجومه  الهند  يف  احلــاكــم  جاناتا 
عــلــى املـــهـــاجـــريـــن املــ�ــصــلــمــني غري 
ال�صرعيني مل�صتوى جديد الأ�صبوع 
املا�صي مع بدء النتخابات العامة 
بــاإلــقــائــهــم يف خليج  تــعــهــد  حــيــث 

البنغال.
ـــاه لــلــمــهــاجــريــن غري  واأ�ـــــصـــــار �ـــص
ال�صرعني بلفظ “النمل الأبي�ض” 
وهـــو و�ــصــف ا�ــصــتــخــدمــه اأيــ�ــصــا يف 
ـــول املــا�ــصــي واأثـــــار  ـــل �ــصــبــتــمــرب- اأي
انتقادات من جماعات مدافعة عن 
وزارة اخلارجية  واأ�صارت  احلقوق. 
اأي�صا  الت�صريح  لــهــذا  الأمــريــكــيــة 
يف تــقــريــرهــا الــ�ــصــنــوي عــن حقوق 

الإن�صان.
انتخابي  �صاه خــالل موؤمتر  وقــال 
البنغال  وليــــة  يف  اخلــمــيــ�ــض  يـــوم 
بداأ  حيث  البالد  �صرق  يف  الغربية 
العامة  النــتــخــابــات  يف  الت�صويت 
النمل  مثل  “املت�صللون  الهندية 

الأبي�ض يف اأر�ض البنغال«.
واأ�صاف “�صتجمع حكومة بهاراتيا 
جــــانــــاتــــا املــتــ�ــصــلــلــني فـــــــردا فــــردا 
البنغال”  خــلــيــج  يف  و�ــصــتــلــقــيــهــم 
غري  املـــهـــاجـــريـــن  اإىل  اإ�ـــــصـــــارة  يف 
ال�صرعيني من بنجالد�ض املجاورة 

ذات الأغلبية امل�صلمة.
لــكــنــه اأكــــد يف الـــوقـــت نــفــ�ــصــه على 
اجلن�صية  مـــنـــح  بـــ�ـــصـــاأن  مـــوقـــفـــه 
والبوذيني  الــهــنــدو�ــض  لــالجــئــني 
واجلانيني وال�صيخ من بنجالد�ض 

وباك�صتان.

ــا تــتــجــاهــل  ــي ــان ــط ــري ب
العتذار بعد مئة عام على 
الهند  يف  اأمريت�صار  جمزرة 

•• اأمريت�شار-اأ ف ب:

الربيطاين  ال�صامي  املــفــّو�ــض  و�ــصــع 
لدى الهند اإكليال من الزهور ال�صبت 
الذكرى  لإحياء  تذكاري  ن�صب  عند 
اأمريت�صار، التي تعد من  املئة ملجزرة 
خالل  ارتكبت  التي  الفظاعات  اأ�ــصــواأ 
لندن  تـــزال  ول  ال�صتعماري  احلــكــم 
تتجاهل تقدمي اعتذار عنها. واأطلق 
املجزرة  خالل  الربيطانيون  اجلنود 
التي تعرف يف الهند با�صم “جليانوال 
باج” النار على اآلف الرجال والن�صاء 
والأطفال العّزل يف مدينة اأمريت�صار 
بتاريخ  الــهــنــد  �ــصــمــال  يف  الـــواقـــعـــة 
ول   .1919 نــيــ�ــصــان-اأبــريــل   13
�صقطوا  الــذيــن  ال�صحايا  عــدد  يــزال 
التاأييد  الــتــي عـــززت  املــجــزرة  خـــالل 
لال�صتقالل غري وا�صح. فبينما ت�صري 
�صجاّلت من احلقبة ال�صتعمارية اإىل 
اأن ح�صيلة القتلى بلغت 379، اإل اأن 
اجلــانــب الــهــنــدي يــقــدر الــعــدد بنحو 
األــف قتيل. وبعد مــرور مئة عــام، مل 
ر�صمي.  اعــتــذار  اأي  بريطانيا  ت�صدر 
الربيطاين  ال�صامي  املــفــو�ــض  وقـــال 
دومــيــنــيــك اأ�ـــصـــكـــويـــث الــ�ــصــبــت عند 
حيث  امل�صّورة  بــاج  جليانوال  حديقة 
الر�صا�ض  طلقات  عــالمــات  تـــزال  ل 
اإعادة  بو�صعنا  اأن  لــو  “وددنا  ظــاهــرة 
لكن  امللكة،  قالت  كما  التاريخ،  كتابة 
ذلك غري ممكن«. واأ�صاف “ما ميكن 
التعّلم من  هو  امللكة  قالت  كما  فعله 
عرب التاريخ. اأوؤمن اأننا نقوم بذلك. 
ل �ــصــك بـــاأنـــنـــا �ــصــنــتــذكــر ذلــــك على 
ما ح�صل  اإطالقا  نن�صى  لن  الـــدوام. 

هنا«.

•• �شول-رويرتز:

قـــــال الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الـــ�ـــصـــمـــايل كـــيـــم جـــوجن 
املحادثات  انهيار  اإن  اأون 
املتحدة  الـــــوليـــــات  مــــع 
العودة  خمــاطــر  مــن  زاد 
اأنه  م�صيفا  التوتر،  اإىل 
بلقاء  مهتما  يــكــون  لــن 
الــــرئــــيــــ�ــــض الأمــــريــــكــــي 
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب مـــرة 
اتبعت  اإذا  اإل  اأخـــــــرى 
الـــــوليـــــات املـــتـــحـــدة ما 
و�صفه بالنهج ال�صحيح. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
املــــــركــــــزيــــــة الـــــكـــــوريـــــة 
ال�صبت  اأمــ�ــض  الر�صمية 

عن كيم قوله اإنه �صينتظر “لنهاية 
هذا العام” لتقرر الوليات املتحدة 
اأكــرث مرونة. وقــال كيم  اأن ت�صبح 
يف كلمة األقاها اأمام جمل�ض ال�صعب 
“من  اجلمعة  الأول  اأم�ض  الأعــلــى 
الـــوليـــات  اأن متــتــنــع  الـــ�ـــصـــروري 
املتحدة عن الطريقة التي حت�صب 
تـــاأتـــي لنا  واأن  الأمـــــور حــالــيــا  بــهــا 

بطريقة جديدة«.
مرتني،  وكـــيـــم  تــــرامــــب  والـــتـــقـــى 
الأوىل يف هانوي يف فرباير �صباط 
يونيو  يف  �ــصــنــغــافــورة  يف  والــثــانــيــة 
اإىل  يتو�صال  مل  لكنهما  حــزيــران، 
اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي 
براجمها  عـــن  الــ�ــصــمــالــيــة  كـــوريـــا 
النووية وال�صاروخية. وكان ترامب 
اإنــه منفتح على  قال يوم اخلمي�ض 
الزعيم  لــكــن  كــيــم جمـــــددا.  لــقــاء 
خطابه  يف  قــال  ال�صمايل  الــكــوري 
النتيجة  اإن  اجلمعة  الأول  اأمــ�ــض 

اأعرب  اخلمي�ض،  يــوم 
ترامب عن ا�صتعداده 
مع  ثالثة  قمة  لعقد 
اإن  لـــكـــنـــه قـــــال  كـــيـــم 
�صترتك  وا�ـــصـــنـــطـــن 
العقوبات �صارية على 

بيوجنياجن.
اإن  كـــــــيـــــــم  وقــــــــــــــــال 
املتحدة  الــــــوليــــــات 
الـــــعـــــداء  “ت�صعد 
بعد  يــــومــــا  جتـــاهـــنـــا 
اقرتاحها  رغـــم  يـــوم 
عرب  الــو�ــصــع  ت�صوية 
ــــاف  واأ�ــــص احلوار” 
العقوبات  “�صيا�صة 
الأمريكية  وال�صغط 
احلـــــالـــــيـــــة حـــمـــقـــاء 
على  الزيت  �صب  وت�صبه  وخطرية 
الــــنــــار«. ومــــع ذلــــك قــــال كــيــم اإنـــه 
يراعي  اتفاق  توقيع  يف  يــرتدد  لن 

م�صالح البلدين.
املتحدة  الـــــوليـــــات  اأن  واأ�ـــــصـــــاف 
كـــوريـــا  ا�ــــصــــتــــفــــزاز  ا�ـــصـــتـــمـــرت يف 
اختبار  طــــريــــق  عــــن  الـــ�ـــصـــمـــالـــيـــة 
م�صادة  جــــــوي  دفـــــــاع  مـــنـــظـــومـــة 
لــلــ�ــصــواريــخ الــبــالــيــ�ــصــتــيــة واإجـــــراء 
كوريا  مــــع  عــ�ــصــكــريــة  تــــدريــــبــــات 
اإعالن  مــن  الــرغــم  على  اجلنوبية 
التدريبات  انـــتـــهـــاء  عــــن  تــــرامــــب 

وا�صعة النطاق بني اجلانبني.
م�صوؤول  حــذر  املــا�ــصــي  ال�صهر  ويف 
اأن كيم  �ــصــمــايل كــبــري مـــن  كــــوري 
الـــنـــظـــر يف قــــــرار وقف  قــــد يــعــيــد 
اإطالق ال�صواريخ واإجراء التجارب 
الــــنــــوويــــة املـــعـــمـــول بــــه مـــنـــذ عام 
وا�صنطن  تـــقـــدم  مل  مـــا   2017

تنازلت مثل تخفيف العقوبات.

عن  “بعيدا  حتريكنا  عــلــى  قــــادرة 
حتقيق  ول  اأمنــلــة  قيد  مواقفنا” 
عدد  عن  النظر  بغ�ض  مكا�صب  اأي 
جمهورية  مــع  حمــادثــاتــهــا  مــــرات 

كوريا ال�صعبية الدميقراطية«.
قرارا  ب�صرب  “�صننتظر  واأ�ـــصـــاف 
املتحدة  الــــــوليــــــات  مــــن  جـــريـــئـــا 
اأعتقد  لــكــنــنــي  الـــعـــام  نــهــايــة  حــتــى 
اأنـــــه �ــصــيــكــون مـــن الــ�ــصــعــب حتما 
مثل  جيدة  فر�صة  على  احل�صول 

املرة ال�صابقة«.

 �شكوك ب�شاأن 
عقد قمة ثالثة

قال كيم اإن عالقته ال�صخ�صية مع 
تـــزال جــيــدة لكنه غري  تــرامــب ل 
كانت  اإذا  ثــالــثــة  قــمــة  بعقد  مهتم 

تكرارا لجتماع هانوي.
الكوري  الرئي�ض  مــع  اجــتــمــاع  ويف 
اجلنوبي مون جيه اإن يف وا�صنطن 

اإىل  التي حتققت يف هانوي دفعته 
التي  ال�صرتاتيجية  يف  الت�صكيك 
بخ�صو�ض  املــا�ــصــي  الـــعـــام  تــبــنــاهــا 
مع  واملــحــادثــات  الـــدويل  التوا�صل 

الوليات املتحدة.
هانوي  قــمــة  “اأثارت  كــيــم  وقـــــال 
اخلطوات  كانت  اإن  قوية  ت�صاوؤلت 
قرارنا  اتــخــذنــاهــا مبــوجــب  الــتــي 
وجعلتنا  �صحيحة  ال�صرتاتيجي 
كانت  اإذا  مــا  بــ�ــصــاأن  بــاحلــذر  ن�صعر 
املــتــحــدة حتـــاول بالفعل  الـــوليـــات 
جمهورية  بــني  الــعــالقــات  حت�صني 
الدميقراطية  الــ�ــصــعــبــيــة  كـــوريـــا 
اإن  املتحدة«. وقــال كيم  والــوليــات 
الوليات املتحدة جاءت اإىل هانوي 
للتنفيذ  قـــابـــلـــة  غــــري  “بخطط 
حقا  “م�صتعدة  تكن  ومل  متاما” 
وحل  لــوجــه  وجــهــا  معنا  للجلو�ض 
امل�صكلة«. واأ�صاف “بهذا النوع من 
التفكري، لن تكون الوليات املتحدة 

الداخلية  وزيـــر  يعطي  اأن  الــربملــانــيــون  ويــريــد  حمــاكــمــتــه. 
الربيطاين �صاجد جاويد الأولوية لطلب ت�صليم حمتمل اإىل 

ال�صويد.
وكتب النواب واللوردات يف ر�صالة بعثت اإىل الوزير ون�صرتها 
لكم  “نكتب  كري�صي  �صتيال  العمالية  النائبة  تــويــرت  على 
لنطلب منكم القيام بكل ما يف و�صعكم لدعم حترك ي�صمن 

ت�صليم جوليان اأ�صاجن لل�صويد يف حال قدمت طلب ت�صليم«.
واأ�صاف الربملانيون “�صي�صمح ذلك باإغالق حتقيق حول تهمة 

الغت�صاب واإن كان منا�صبا توجيه التهم واإجراء حماكمة«.
مذنب”  اأ�ــصــاجن  بــاأن  يفرت�صون  ل  “اإنهم  الربملانيون  واأكــد 
وجاء يف الر�صالة  “احقاق العدالة”.  لكنهم يرون اأنه يجب 

2017 لعدم اإحراز تقدم يف امللف.
اإعادة  ال�صحية  اأ�صاجن طلبت حمامية  اإعــالن توقيف  ولدى 
فتح التحقيق واأكدت الأجهزة ال�صويدية املخت�صة اأنها تعيد 
در�ض هذا الطلب. وكان اأ�صاجن معر�ض يف حينها لل�صجن �صت 
اأمريكي  ت�صليم  طلب  مبوجب  الأ�ــصــرتايل  واأوقـــف  �صنوات. 
و�صيمثل اأمام املحكمة يف  لتهامه بـ”القر�صنة املعلوماتية”، 
اأي�صاً مبوجب  اأوقف  اأنه  اأيار-مايو. كما   2 هذه الق�صية يف 
 ،2012 حلزيران-يونيو  تعود  بريطانية  توقيف  مــذكــرة 
تطلب توقيفه لعدم مثوله اأمام حمكمة، وهي تهمة يعاقب 

عليها بال�صجن مدة عام.
 

•• لندن-اأ ف ب:

وقـــع اأكــــرث مــن 70 بــرملــانــيــا بــريــطــانــيــا ر�ــصــالــة طــلــبــت من 
احلكومة القيام “بكل ما يف و�صعها” لل�صماح بت�صليم جوليان 

اأ�صاجن لل�صويد اإذا طلبت ال�صلطات ال�صويدية ذلك.
�صفارة  يف  اخلمي�ض  �صباح  اعتقل  ويكيليك�ض  موؤ�ص�ض  وكــان 
الكـــــــوادور بــلــنــدن حــيــث جلـــاأ قــبــل �ــصــبــع �ــصــنــوات لالإفالت 
الغت�صاب  تهمة  على  بــنــاء  بريطانية  توقيف  مــذكــرة  مــن 

والتحر�ض اجلن�صي يف ال�صويد.
ت�صليم  طــلــب  ب�صبب  عاما”   47“ الأ�ـــصـــرتايل  اأوقــــف  كــمــا 
وتريد  لأمنها  تهديدا  تعتربه  التي  املتحدة  الــوليــات  مــن 

اآب- وتنتهي مهلتها يف  زمنيا  “حمددة  الغت�صاب  تهمة  اأن 
اأبوت  دايــان  اإىل  اأي�صا  الر�صالة  وبعثت   .»2020 اأغ�صط�ض 
املعار�ض  العمالية، احلزب  الداخلية يف حكومة الظل  وزيرة 

الرئي�ض يف بريطانيا.
تهمة  اأي  نتجاهل  األ  “يجب  تــويــرت  على  الــوزيــرة  وكتبت 
“لكن  واأ�ــصــافــت  ال�صويدية”.  ال�صلطات  تقدمها  اغت�صاب 
طلب الت�صليم الوحيد اأتى من الوليات املتحدة” مذكرة بان 

حزب العمال يعار�ض هذا الطلب.
واأ�صاجن متهم بالغت�صاب وبالتحر�ض اجلن�صي يف ال�صويد.

ثم   2015 الزمن يف  عليها  التحر�ض اجلن�صي مر  و�صكوى 
تخلت ال�صويد عن املالحقات يف الق�صية الثانية يف اأيار-مايو 

برملانيون بريطانيون يوؤيدون ت�صليم ا�صاجن لل�صويد 
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الأف�صل  من  وكــان  العامل.  يف  اأمريكا 
احلرب  نهاية  يف  النقا�ض  هــذا  اإجـــراء 
“دائماً  املثل،  الباردة، ولكن كما يقول 
ما ت�صل اأمريكا للخيار ال�صحيح، بعد 

ا�صتنفاد جميع البدائل«.
والع�صرين  اخلــمــ�ــض  الــ�ــصــنــوات  نــتــائــج 
للغاية؛  مــ�ــصــجــعــة  لــيــ�ــصــت  املـــا�ـــصـــيـــة 
الجتاه  يــكــون  اأن  ُي�صتغرب  ل  لــذلــك 
وعندما  ت�صاوؤل.  مو�صع  للبالد  العام 
الورقة  لنيل  املر�صحني  جميع  يــقــرر 
الدميقراطي،  لـــلـــحـــزب  الـــرئـــا�ـــصـــيـــة 
ال�صنوي  الــدعــايــة  مــهــرجــان  جتفيف 
الأمريكية  الــعــامــة  الـــ�ـــصـــوؤون  لــلــجــنــة 
اللوحات  اإن  نـــقـــول  الإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــة، 
رمبا  الأمــريــكــيــة  لل�صيا�صة  التكونية 

تكون يف طور التحرك.
اجلــــــادون يف  الأ�ــصــخــا�ــض  ــــداأ  ب الآن،   
الدعوة اإىل تقلي�ض كبري لاللتزامات 
ويعتقد  الأمــــريــــكــــيــــة.  الـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة 
ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  مثل  اآخــرون، 
الن�صحاب  اأن  واأنــــا،  مري�صيمر  جــون 
الع�صكري التدريجي �صيكون اأف�صل يف 
األ نتخلى  بع�ض احلــالت، لكن يجب 
وتــرغــب فئة  الــتــزامــاتــنــا.  عــن جميع 
احلفاظ  يف  املتخ�ص�صني،  مــن  ثالثة 
على الو�صع الراهن، لكنها تريد اإيجاد 
طرق جديدة لإقناع اجلمهور مبزاياه 

ومو�صوعيته.
واأن�صاره. قد يوحي  ثم هناك ترامب 
اأنهم   - اأوًل!”  “اأمريكا   - خطابهم 
راأ�ض  على  الوطنية  امل�صلحة  يجعلون 
العملية،  املمار�صة  يف  لكن  اأولوياتهم، 
بع�ض  اأمــــــــام  الـــرتامـــبـــيـــون  يــنــبــطــح 
يف  انوفهم  خ�صومنا  وميــّرغ  احللفاء، 
الرتاب، ويهدرون التاأثري الهام الذي 
بــ�ــصــبــب وقــاحــتــهــم وعدم  يف حــوزتــهــم 

كفاءتهم.
املناظرة؟  هــذه  يف  �صيفوز  مع�صكر  اأي 
تدفعنا عوامل هيكلية  اأعــرف.  اأن  اأود 
قـــويـــة نــحــو �ــصــيــا�ــصــة خـــارجـــيـــة اأكـــرث 
ال�صني،  على  تركيًزا  واأكـــرث  اعــتــداًل، 
الـــرغـــبـــة يف الفــــــــالت من  حتـــركـــهـــا 
وت�صليط  الأو�صط،  ال�صرق  م�صتنقعات 
ال�صوء على الفجوة الآخذة يف الت�صاع 
بني الــوليــات املتحدة واأوروبـــا. ال ان 
الكثري من النا�ض ل يرون المور من 

هذه الزاوية.
الليربالية  الهيمنة  ملــوؤيــدي  يــزال  ل   
مكانة بارزة – ومتويل- يف وا�صنطن، 
ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  مــن  والعديد 
الأعلى  املثل  الدفاع عن  حري�صة على 

القدمي لالأمة التي ل غنى عنها.
ثرية،  املـــتـــحـــدة  الــــوليــــات  تـــــزال  ول 
جمال  ويف  مــ�ــصــتــقــرة.  واأ�ـــصـــا�ـــصـــاتـــهـــا 
و�صائل  اخلــارجــيــة، متــلــك  الــ�ــصــيــا�ــصــة 
طموحاتها غري الفعالة. ومبا ان تلك 
تعتمد على جي�ض حمرتف،  ال�صيا�صة 
�صهل  تنفيذها  فان  العجز،  ممول من 
النتائج  فــان  وبالتايل  كبري.  حــد  اإىل 
اجلديد،  النقا�ض  لهذا  املــدى  ق�صرية 

غري موؤكدة.
القائمة  هـــذه  اإن  الـــقـــول،  عــن  وغــنــي 
ــامــلــة: اطـــــرح عــلــى نف�صي  �ــص لــيــ�ــصــت 
الــعــديــد مــن الأ�ــصــئــلــة الأخـــــرى. على 
التقرير  اأقـــــراأ  اأن  اأود  املـــثـــال،  �ــصــبــيــل 
الـــكـــامـــل لــلــمــدعــي اخلــــا�ــــض روبـــــرت 
مولر، وكذلك الت�صريحات ال�صريبية 
ال�صهرية لدونالد ترامب، والتي وعد 
اأتخيل  لكني  بن�صرها.  وتــكــراًرا  مــراًرا 
انه هنا اي�صا، �صنظل يف جهلنا لفرتة 

طويلة.
اأ�شتاذ العالقات الدولية
 بجامعة هارفارد. 

اخلم�صة  بالأ�صياء  قائمة  اإليكم  اإذن، 
التي اأود معرفتها قبل كل �صيء.

م�شار ال�شني
اأهمية،  اأكـــرث  قليلة  مــوا�ــصــيــع  هــنــاك 
م�صتقبل  مــن  الـــعـــامل،  بــحــالــة  تتعلق 
تــتــقــدم �صريًعا  كــانــت  �ــصــواء  الــ�ــصــني. 
ترتاجع،  اأو  مــتــوقــفــة  اأو  بــبــطــيء،  اأو 
على  كبري  تاأثري  لل�صني  �صيكون  فاإنه 
وعالقات  الـــدولـــيـــة،  الـــقـــوى  تــــــوازن 
الـــدول الأوروبــيــة الآ�ــصــيــويــة، و�صرعة 
والعديد   - املناخ  تغري  مقيا�ض  وتــرية 
ذلك،  مع  والــ�ــصــوؤال،  املو�صوعات.  من 
ُيق�ّصم املتخ�ص�صني، واأنا ل اأعرف اإىل 

اأين اأجته.
ال�صني  اأن  نعتقد  اأن  لــنــا  ينبغي  هــل 
الوليات  مــن  بكثري  اأ�ــصــعــف  تـــزال  ل 
املتحدة، واأنها رمبا لن تلحق بالركب، 
كــمــا يــقــول مــايــكــل بــيــكــلــي والإخــــــوان 
هل  ذلــك،  من  العك�ض  على  ام  جيلي؟ 
هي ِمْدحاة ل ميكن وقفها، و�صتتغلب 
لت�صبح  املتحدة  الــوليــات  على  حتماً 
�صي جني  يــاأمــل  عــاملــيــة، كما  قــوة  اأول 

بينغ، وكما يتوقع بع�ض املراقبني؟
هل طرق احلرير اجلديدة الطموحة، 
الدويل  النفوذ  لتعزيز  جريئة  مبادرة 
النقي�ض،  عــلــى  هــي  هــل  ام  لــلــ�ــصــني؟ 
جمــــــرد مــــزيــــج مـــــن �ـــصـــيـــا�ـــصـــات غري 
وثرية  و�صطحية  ومتما�صكة  متناغمة 
املعتمدة لأ�صباب  ال�صيا�صية  بالتوترات 
ال�صني يف  �صتقع  ودولــيــة؟ هل  وطنية 
�صتوا�صل  اأنها  اأم  املتو�صط،  الدخل  فخ 
زيــــــادة اإنــتــاجــيــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة، مما 
بعد  مــا  اإىل  بــالنــتــقــال  لــهــا  �صي�صمح 

ذلك؟
اأن  هـــو  يــقــلــقــنــي  ومــــا  جـــــواب يل..  ل 
جمتمع املتخ�ص�صني يف ال�صني ل يبدو 
التوقعات  اإن  ا.  اأي�صً جوابا  ميلك  اأنــه 
كثرية بقدر ما هي متباعدة - وما كان 
لهذا ان يكون يف غاية اخلطورة لو مل 

تكن املخاطر كبرية جًدا.
�صحيحة،  الأوىل  الفر�صية  كانت  اإذا 
بالوليات  اللحاق  يف  ال�صني  وف�صلت 
املتحدة، فمن الأف�صل اأن تكون اأمريكا 
املناف�صة  مـــواجـــهـــة  يف  �ــصــرا�ــصــة  اأقـــــل 
اأي �صلوك مفرط قد يكون  ال�صينية: 

له عواقب وخيمة على البلدين.
وا�صتمرت  �صحيًحا،  الــثــاين  كــان  واإذا 
ال�صني يف �صعودها املبهر )وان بوترية 
اأبطاأ(، ف�صت�صبح امرباطورية الو�صط 
اأولوية ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية. 

وهذا الجتاه جلّي اليوم.
اأود حًقا معرفة الإجابة، اأو على الأقل 
فـــهـــم جمـــمـــوعـــة الحــــتــــمــــالت؛ اآمــــل 
املجال،  هــذا  يف  املتخ�ص�صني  اأرى  اأن 
يدر�صون  وال�صيا�صيني،  والأكادمييني 
وطويلة  جـــديـــة  بــطــريــقــة  الــقــ�ــصــيــة 

املدى.

قدرات الدفاع
 ال�شيرباين االأمريكي

لـــقـــد قــــــراأ اجلـــمـــيـــع حتـــلـــيـــالت تثري 
التهديدات  بالتف�صيل  ت�صرح  القلق 
روؤو�صنا.  فوق  حتوم  التي  ال�صيربانية 
املـــعـــروفـــة  املـــ�ـــصـــاكـــل  اإىل  وتــــ�ــــصــــاف 
الإلكرتونية،  اجلرائم  )الفريو�صات، 
طريق  عــن  الهجمات  اإلــــخ.(  الــفــديــة، 
التجاري،  والتج�ص�ض  اخلدمة،  رف�ض 
ـــــواع الــ�ــصــيــنــاريــوهــات التي  اأن وجــمــيــع 

تزداد غرابتها.
الوطنية  اللجنة  ا ف�صيحة  اأي�صً هناك 
اأنها  يف  ُي�صتبه  الــتــي  الــدميــقــراطــيــة، 
ا�صُتهدفت بهجوم الكرتوين ُن�صب اإىل 

الرئا�صية  النتخابات  اأثناء  الكرملني 
ق�صية  اأو   ،2016 لــعــام  الأمــريــكــيــة 
معدات هواوي، والتي قد ت�صكل ح�صان 
ال�صينية  لــلــحــكــومــة  ي�صمح  طـــــروادة 
الو�صول ب�صهولة اإىل الأجهزة املت�صلة 

مل�صتخدمي الإنرتنت.
هذه امل�صاكل مهمة وت�صتحق اأن توؤخذ 
كانت  وان  حــتــى  اجلــــد،  عــلــى حمــمــل 
يف كــثــري مـــن الأحــــيــــان تــو�ــصــع حتت 
يتعلق  ل  �ــصــوؤايل  ال�صاطعة.  الأ�ــصــواء 
بجودة  يتعلق  بــل  الــتــهــديــدات،  بــهــذه 
َقَراأَْنا  الأمــريــكــي.  ال�صيرباين  الــدفــاع 
ت�صرفات  عـــن  �ـــصـــيء  وكــــل  �ـــصـــيء  اأي 
الــــدول الأخـــــرى، مــا فــعــلــوه بــنــا، وما 
هـــم بــ�ــصــدد فــعــلــه، ومــــا ميــكــنــهــم اأن 
يفعلوه م�صتقبال. يف املقابل، ل نعرف 
ـــره وكالة  الــقــلــيــل عــمــا حتـــ�ـــصّ �ـــصـــوى 
الأمريكية  والوكالت  القومي،  الأمن 

الأخرى، لهم.
بــالــتــاأكــيــد ل جنــهــل كـــل �صيء.  نــحــن 
اأمريكا  اأن  املـــثـــال،  �صبيل  عــلــى  نــعــلــم، 
الـــــذكـــــاء  رائـــــــــــدة عــــاملــــيــــة يف جمـــــــال 
ذلك  يف  )مبـــــا  الــكــهــرومــغــنــاطــيــ�ــصــي 
الخرتاق الرقمي( منذ فرتة طويلة؛ 
باأنها ل  ولدينا كل الأ�صباب لالعتقاد 

تزال خبرية يف هذا املو�صوع.
“�صتوك�ض  بــوجــود  درايـــة  على  ونــحــن 
اخـــــرتاق  حمــــاولــــة  وبــقــ�ــصــيــة  نت”، 
هاتف اأجنيال مريكل، من بني حوادث 
اأعطت  اإدارة ترامب  اأن  اأخــرى. ونعلم 
الـــقـــيـــادة الــ�ــصــيــربانــيــة مــ�ــصــاحــة اأكرب 

تقدير  يف  املبالغة  �صبب  نتفهم  نحن 
ــــووي: ميكن  ــــن خمـــاطـــر النـــتـــ�ـــصـــار ال
القنبلة،  �ــصــنــاعــة  الــــــدول  لــعــ�ــصــرات 
لــكــن حــفــنــة مــنــهــا فــقــط تـــقـــرر عبور 
الذين  مــن  اأقـــل  ون�صبة  العتبة،  هــذه 

ينجحون.
وهـــــذا يــعــنــي اأن الــعــديــد مـــن الــــدول 
التخلي  تقرر  قــد  لالنت�صار  املر�صحة 
عــن اخلــيــار الــنــووي مــن خــالل تعزيز 
قررت  لو  حتى  اأخــرى،  بو�صائل  اأمنها 
احلماية  تخفي�ض  اأو  تعليق  اأمــريــكــا 

التي ت�صفيها عليها.
ا، اأنه نظًرا للح�صور الطاغي  نذّكر اأي�صً
للوليات املتحدة وا�صتعرا�صها امل�صتمر 
ال�صمالية  كوريا  مثل  بلًدا  فاإن  للقوة، 
امتلك القنبلة، ودولة مثل اإيران بدات 
بجانب  – ومـــّرت  تر�صانة  بــنــاء  بــقــوة 

الهدف بقليل.
بـــعـــبـــارة اأخـــــــرى، جنــهــل عــــدد الــــدول 
تــر�ــصــانــة نووية  بـــنـــاء  �ــصــتــقــرر  الـــتـــي 
نعرف  ول  الـــقـــادمـــة،  الــعــقــود  خــــالل 
التي  اخلــــارجــــيــــة  الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــة  حـــتـــى 
تعتمدها  اأن  املتحدة  للوليات  ينبغي 
م�صالة  النت�صار.  هــذا  دون  للحيلولة 

ت�صتحق التو�صيح.

اال�شرتاتيجية العاملية
 للواليات املتحدة

فريتهامي  �صتيفن  املــــوؤرخ  كــتــب  وكــمــا 
مـــــوؤخـــــًرا، بــــــداأ الـــنـــقـــا�ـــض الــــــذي طال 
انتظاره: جنروؤ اليوم على مناق�صة دور 

الــنــووي هــي اإبــقــاء الــعــم �ــصــام يف دوره 
ك�صرطي عاملي.

 من ال�صعب كن�ض هذه احلجة بجرة 
الدول  ت�صعى  ان  فعال  ويــحــدث  قــلــم. 
ت�صعر  عــنــدمــا  نـــووي  رادع  حــيــازة  اإىل 
اإيجاد  ميكنها  ول  اأمنها  اإزاء  بالقلق 
و�ــصــيــلــة اأخــــرى لــتــعــزيــزه. لــذلــك من 
الدول  بع�ض  تــقــرر  اأن  متــاًمــا  املمكن 
احل�صول على القنبلة اإذا حرمت فجاأة 
مـــن دعـــم الــعــم �ـــصـــام، وبــعــ�ــض حلفاء 
يف  اأحــيــاًنــا،  ذلــك  اىل  يلّمحون  اأمريكا 
قادة  اإقــنــاع  اإىل  تــهــدف  مــنــاورة خفية 

الوليات املتحدة مبوا�صلة حمايتهم.
لي�ض  املحبط  ال�صتنتاج  هــذا  اأن  بيد 
بعيدة  ال�صيا�صية  وتــداعــيــاتــه  يقينا، 
بناء  اإن  الــــو�ــــصــــوح.  عــــن  الـــبـــعـــد  كــــل 
رادع  على  واحلــفــاظ  نــوويــة،  تر�صانة 
كانت  واإذا  مكلف.  اأمـــر  م�صداقية  ذا 
لها  فــان  فــوائــد،  ال�صرتاتيجية  لهذه 
على  حت�صل  فعندما  خمــاطــر.  ــا  اأيــ�ــصً
الدول  فــاأنــت تخيف  الــرت�ــصــانــة،  هــذه 
حتذو  اأن  املرجح  من  والتي  املــجــاورة، 
حـــذوك. وبــالإ�ــصــافــة اإىل ذلــك، فاإنك 
نووية  قــوة  غ�صب  با�صتدراج  تخاطر 

اأخرى.

بعمليات هجومية �صد خ�صوم  للقيام 
ما  نــادراً  املتحدة. ومع ذلك،  الوليات 
بالقدرات  املتعلقة  املــعــلــومــات  ُتــنــ�ــصــر 
الوا�صح  الأمــريــكــيــة، مــن  والأنــ�ــصــطــة 

انها لأ�صباب تتعلق بالأمن القومي.
اأنا اأتفّهم ملاذا يتم احلفاظ على �صرية 
اإبقاء  هـــذه املــعــلــومــات، لــكــن ل ميــكــن 
نتحمل  اأن  دون  العتمة  يف  اجلــمــهــور 
نــعــرف �صيًئا  ذلــــك. ولــئــن ل  عــواقــب 
عــمــا تــفــعــلــه الــــوليــــات املــتــحــدة جتاه 
اختيار  با�صتطاعتهم  )الذين  اأهدافها 
اإ�صكات تلك الهجمات(، فاإن الهجمات 
لنا  تبدو  ت�صتهدفنا  التي  الإلكرتونية 
قد  اأنها  الرغم من  غري مــربرة، على 

تكون جزًء من لعبة بينغ بونغ اأكرب.
ا تقييم �صحة بيانات  من ال�صعب اأي�صً
عندما  خا�صًة  ال�صتخبارات،  وكــالت 
تتهم رو�صيا باخرتاق اللجنة الوطنية 
مادي  دلــيــل  يــوجــد  ل  الدميقراطية. 
مقبول  انــه  رغــم  التاأكيد،  هــذا  يدعم 
اأعتقد  �صخ�صياً  اأنــا  وا�صع.  نطاق  على 
اأن هذا �صحيح، لأ�صباب ظرفية بحتة، 

لكنني اأعرتف اأنني ل�صت متيّقنا.
املــزيــد، ولــكــن قد  اأعــــرف  اأن  اأود حــًقــا 
الكلية  اإىل  عـــودتـــي  المـــــر  يــتــطــلــب 

والعمل  الــكــمــبــيــوتــر  عـــلـــوم  لـــدرا�ـــصـــة 
يف  اأ�صك  فاأنا  القومي،  الأمــن  ل�صالح 
اأنـــه ميكنني اخلـــروج مــن هــذا اجلهل 

املزعج.

افاق االحتاد االأوروبي
اإنه  جـــادة.  م�صالة  الأوروبـــــي  الحتـــاد 
 - دولة ع�صو  ثمانية وع�صرين  يجمع 
على الأقل حتى تتعافى اململكة املتحدة 
اأخــرًيا ا  من انهيارها الع�صبي وتتخذ 
قرارها. كما انه ي�صكل اإطاًرا اقت�صادًيا 
األف   18 مــن  اأكـــرث  ميــثــل  وتنظيمًيا 
م�صرتكة  عملة  ويــديــر  دولر؛  مليار 
جميعهم(  )ولــيــ�ــض  اأعــ�ــصــائــه  لبع�ض 
ويــ�ــصــع مــعــايــري )مبـــا يف ذلـــك حقوق 

الإن�صان( للمجموعة باأكملها.
ولئن مل يكن الحتاد ال�صامن الوحيد 
الــقــارة خالل  وال�ــصــتــقــرار يف  لل�صالم 
ال�صنوات ال�صتني املا�صية، اإل اأنه يظل 
عن�صراً اأ�صا�صياً يف اأيام جمد اأوروبا ما 

بعد احلرب.
 لــ�ــصــوء احلـــظ، ل يــوجــد �ــصــيء يدعو 
لـــلـــتـــفـــاوؤل بـــ�ـــصـــاأن مــ�ــصــتــقــبــل الحتــــاد 
�صرحت.  ان  �ــصــبــق  كـــمـــا  الأوروبـــــــــــي، 
كارثية  بطريقة  املتحدة  اململكة  تغادر 
واآثارها  الربيك�صيت  فو�صى  اأن  )رغم 
املحتملة ميكن اأن تعطي دفعة �صغرية 
لبقية الحتاد(، واأزمة منطقة اليورو 

ل تعرف نهايتها.
يف  الليربالية  غــري  الأنــظــمــة  تعار�ض 
التاأ�صي�صية  املــبــادئ  وبــولــنــدا  هنغاريا 

القومية  وتــعــود  الأوروبــــــي،  لــالحتــاد 
يتجاوزها  اأن  يــفــرت�ــض  كـــان  الــتــي   -
بــقــوة يف جميع   - تــدريــجــيــا  الحتـــــاد 
هذا،  اإىل  اأ�صفنا  واإذا  الــقــارة.  انــحــاء 
عداء وغياب روؤية ثاقبة لإدارة ترامب، 

فان امل�صاكل وجدت لت�صتمّر وتبقى.
بــعــمــق يف  الـــرا�ـــصـــخـــة  املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات  اإن 
وجتد  تنه�ض  اجليو�صيا�صي  امل�صهد 
خمرجا بطريقة اأو باأخرى: ل اأتوقع 
الق�صري  املـــدى  انــحــالل على  حـــدوث 
اأين  اأعـــرف  اأن  اأود  لكن  املــتــو�ــصــط،  اأو 
بعد خم�ض  الأوروبـــي  �صيكون الحتــاد 
اأو ع�صر اأو حتى ع�صرين عاًما. ل اأحد 
كان باإمكانه اأن يتنباأ مبثل هذا الوهن 
الـــيـــوم يف  1995؛ لــذلــك نــحــن  عـــام 

ورطة كبرية للقيام بتوقعات قاطعة.

القوى النووية اجلديدة
اإىل  املــتــحــدة  الـــوليـــات  ت�صعى  عــنــدمــا 
ل  التي  الع�صكرية،  التزاماتها  تربير 
اأدنــى نك�صة  اإن  تعد ول حت�صى، تقول 
ميــكــن اأن تــدفــع الــعــديــد مـــن الـــدول 
نحو الأ�صلحة النووية، مما قد يزعزع 

التوازن العاملي.
واإذا مل تعد الوليات املتحدة موجودة 
الــعــديــد مــن حلفائها،  اأمـــن  لــ�ــصــمــان 
ف�صوف ت�صارع دول مثل اليابان وكوريا 
اجلــنــوبــيــة واأملــــانــــيــــا، وبــعــ�ــض الــــدول 
الأخــرى، اإىل امتالك القنبلة - دائما 
اأي ان  لــلــ�ــصــيــنــاريــو الأمـــريـــكـــي.  وفــقــا 
النت�صار  لــوقــف  الــوحــيــدة  الــطــريــقــة 

ل يزال ملوؤيدي الهيمنة الليربالية 
مكانة بارزة - ومتويل- يف وا�صنطن

احل�صور الأمريكي الطاغي وال�صتعرا�ض امل�صتمر 
لقوتها، يدفع بع�ض الدول اإىل امتالك القنبلة النووية

عوامل هيكلية قوية تدفع الأمريكان نحو �صيا�صة 
خارجية اأكرث اعتداًل، واأكرث تركيًزا على ال�صني

كان من الأف�صل مناق�صة دور اأمريكا 
يف العامل مع نهاية احلرب الباردة

ي�����وج�����د ال 
����ش���يء ي��دع��و 
ب�شاأن  للتفاوؤل 
م�������ش���ت���ق���ب���ل 
االحت����������������اد 
االأوروب�������������ي

ال����ه����ج����م����ات 
االإل��ك��رتون��ي��ة 
ق�������د ت����ك����ون 
جزءًا من لعبة 
ب���ي���ن���غ ب���ون���غ 
اأك������������������������رب

رغم كّم الدرا�شات والبحوث والتعليقات:

حالة العامل: خم�صة اأ�صئلة اأ�صا�صية تبحث عن جواب...!
•• الفجر - �شتيفن م. والت 

 ترجمة خرية ال�شيباين
 �شاركت موؤخًرا يف املوؤمتر ال�شنوي جلمعية الدرا�شات 
الدولية، الذي ُعقد يف الفرتة من 25 اإىل 30 مار�س 
عن  �شيئا  تعرفون  ال  كنتم  واإذا  تورنتو.  يف   2019

عامل اجلامعات اأو تعرفون القلي�ل، فيجب اأن تعلموا 
اأنحاء  اأن هذا احلدث يجمع متخ�ش�ش���ني من جميع 
فاأكرث:  اأكرث  خمتلف���ة  اآف����اق  من  ياأت�����ون  العامل 
وعلم  التاري���خ،  ا  اأي�شً ولكن  ال�ش��يا�ش�ية،  العلوم 
من  وغريه�ا  واالقت�ش��اد،  وال��ق��ان�����ون،  االج��ت��م��اع، 

التخ�ش�شات.

وا�شعة  جمموعة  على  تعليقات  اأو  درا�شات  ُتقّدم   
الدولية والعاملية والعابرة لالأوطان  املو�شوعات  من 
يتم  التي  املو�شوعات  وجمموعة  وغريها.  والقارات 
تناولها، وا�شعة ب�شكل ال ي�شدق، واملعرفة املرتاكمة 

لالأكادمييني، موؤثرة ومذهلة دائًما.
امل�شاركة  خ��الل  وم��ن  الربنامج،  ق��راأت  عندما  لكن، 

بجوالت  والقيام  البحثية،  الفرق  اجتماعات  يف 
التي  االأ�شئلة  يف  اأفكر  بداأت  الن�شر،  دور  اأك�شاك  يف 
اأثريت ولكن مل تتم االإجابة عليها - على االأقل خالل 
اجلل�شات التي ح�شرتها. االأ�شئلة التي دفعتني، مرة 
اأخرى، اإىل موا�شيع مهمة و�شعتني يف مواجهة جهلي 

اخلا�س.

ترامب   امريكا اول جمرد �صعار

اي مكانة لل�صني يف عامل الغد

الحتاد الوروبي م�صتقبل غام�ض احلرب ال�صيربانية ام املعارك

احل�صور المريكي الطاغي ي�صتفز اخرين

جنهل عدد الدول التي �شتقرر بناء تر�شانة نووية خالل العقود القادمة، وال ال�شيا�شة اخلارجية االأمريكية التي �شتحول دون ذلك

ل احد يعرف حجم النت�صار النووي م�صتقبال
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املال والأعمال
�صيتي �صكيب اأبوظبي ي�صتك�صف اأحدث حلول التكنولوجيا لالرتقاء بالقطاع العقاري 

ال�صرتاتيجية  اخلطط  �صمن  التكنولوجيا  تطبيقات  اآخــر  تبني  اأهمية  على 
يف  وفعاليتها  لالأ�صواق  امل�صتقبلية  التوجهات  ا�صت�صراف  على  لقدرتها  نظرا 
و�صع خطط التنفيذ لالرتقاء بكفاءة الأعمال وجودتها وت�صريع وترية الجناز 
مع تعزيز م�صتهدفات ال�صتدامة والبتكار« ويركز اخلرباء واملتخ�ص�صون من 
خالل من�صتي “ املوؤمتر وحوارات �صيتي �صكيب” على ا�صتك�صاف اآخر م�صتجدات 
الثورة ال�صناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا ودورها يف ت�صريع عمليات البناء 
القطاع  توجهات  مع  لتتما�صى  ال�صكنية  احللول  تنفيذ  يف  باجلودة  والرتــقــاء 

العقاري وحتقيق نقالت نوعّية يف البيئة العقارية باأكملها. 
املوؤمتر من�شة للتعرف على اأحدث تقنيات البناء والعقارات 

تطورات  اأهـــم  ملناق�صة  اخلــــرباء  مــن  نخبة  احلـــواريـــة  اجلــلــ�ــصــات  يف  ويــ�ــصــارك 
ذات  الــقــطــاعــات  منــو  يف  وتــاأثــريهــا  الــعــقــاري  بالقطاع  املرتبطة  التكنولوجيا 
ال�صلة حيث �صيتم التطرق اإىل مو�صوعات متنوعة ومنها الذكاء ال�صطناعي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صاحبة  الفعاليات  اأعــمــال  جــدول  يف  بــارزة  مكانة  العقارية  التقنيات  حتتّل 
�صعار  املــقــام حتــت  اأبــوظــبــي(  �صكيب  )�صيتي  مــن معر�ض  ع�صر  الثالثة  لــلــدورة 
كرمية  برعاية  والتقني”،  التنظيمي  املجالني  يف  لالبتكار  امل�صتقبلية  الآفــاق 
نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زايــد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  من �صاحب 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  اهلل يف مركز  رعاه  امل�صّلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
’اأدنيك‘ خالل الفرتة بني 16-18 اأبريل. وبهذه املنا�صبة ، قال كري�ض �صبيلر، 
معار�ض  تنظيم  تــتــوىل  والــتــي  ’اإنفورما‘،  العاملية  املــعــار�ــض  جمموعة  مــديــر 
“ت�صكل تطبيقات التكنولوجيا نقالت نوعية ت�صهم يف الرتقاء  ‘�صيتي �صكيب‘: 
الأ�صواق  يف  التقنيات  اأهمية  بــرزت  وقــد  التجارية،  الأعــمــال  جوانب  مبختلف 
العقارية، ون�صعى من خالل حوارات و موؤمتر �صيتي �صكيب اإىل ت�صليط ال�صوء 

وتقنية ’بلوك ت�صني‘ والبيانات ال�صخمة وتاأثريها يف اإدارة العقارات، والبناء، 
وال�صيانة، وت�صجيل الأر�ض، وتقدمي اخلدمات القانونية املتميزة. ومن جانبه 
اأو�صح  تريي ديلفاو، الرئي�ض التنفيذي لأعمال جيه اإل اإل يف منطقة ال�صرق 
ب�صكل  التكنولوجيا  منتجات  اأحــدث  تبني  اأهمية   “تربز   : واأفريقيا  الأو�صط 
متزايد كجوهر اأ�صا�صي يف اإن�صاء املباين الذكية واملدينة الذكية وتوفري فر�ض 
ا�صتثمارية جذابة تتما�صى مع توجهات الع�صر ومفهوم املدن الذكية والتو�صع 
لإدارة  الــتــزام  ملجموعة  التنفيذي  املــديــر  كري�ض،  قــال  امل�صتقبلي«   احل�صري 
الأ�صول: “بالنظر اإىل امل�صتقبل القريب، �صتوفر التكنولوجيا الأدوات الالزمة 
ل�صمان الرتقاء باملجال العقاري ب�صكل اأ�صرع وتكلفة منخف�صة ؛ و اإىل تقليل 
ا�صتهالك املوارد” واأ�صاأف: “ اعتمد قطاع العقارات اعتماًدا كبرًيا على حجم 
لآفاق  وظهور  حتولت  ن�صهد  واليوم  القوية.  املحافظ  واإدارة  العالقات  �صبكة 
وفر�ض جديدة يف القطاع جلبتها التغريات املت�صارعة وحلول التكنولوجيا والتي 

�صت�صهم يف اإحداث نقالت نوعية يف عمليات البحث والتطوير وحتليل البيانات 
وا�صتثمار راأ�ض املال مما ي�صهم يف ر�صم املالمح امل�صتقبلية للقطاع، و�صمن هذا 
تقنيات  يف  دولر  ماليني   5 ا�صتثمارها  عــن  مــوؤخــراً  “التزم”  اأعلنت  الإطـــار 
العقارات من اجليل التايل على مدار الأعوام الثالثة املقبلة لتعزيز تواجدها يف 
ال�صوق وامل�صاركة يف �صناعة تكنولوجيا العقارات«  ويوؤكد �صمري بركات ، املدير 
“حوارات  البالتيني للموؤمتر وراعي  الراعي   ، “بروفي�ض”  التنفيذي ل�صركة 
ت�صكل التقنيات التكنولوجية احلديثة يف جمال العقارات   “  : �صيتي �صكيب” 
اإىل  “بروفي�ض”  يف  نهدف  و  امل�صتدامة،  وي�صمن  النمو  يعزز  اأ�صا�صياً  عن�صراً 
تطبيق منوذج يدعم البتكار وي�صهم يف تلبية احتياجات امل�صتهلكني، وقد متكنت 
بروفي�ض من تر�صيخ هذه املمار�صات من خالل خمرجات التوا�صل مع اأ�صحاب 
التي تدعم تكامل عمليات  ال�صبل  التو�صل لأف�صل  الرامية  امل�صلحة وجهودنا 

البناء واإ�صافة قيمة طوال دورة حياة املمتلكات ».

هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية توقع اتفاقية
 مع مايكرو�صوفت لإن�صاء »مركز  المتياز  ال�صحابي«

دبي ت�صهد افتتاح اأول م�صنع يف العامل لإنتاج لوحات املركبات با�صتخدام الروبوت

جمعية ال�صيادين ت�صتعد لفتتاح �صوق م�صفوت لالأ�صماك

�صندوق النقد الدويل: فنزويال حتتاج ع�صر �صنوات لتتعافى من الأزمة

�صيتم فتح باب التقدم لتاأجريه من قبل اجلمهور خالل 
الأيام  القليلة القادمة يف مزاد علني حيث اأن بال�صوق 
للخ�صروات  حمـــل  و2  الأ�ـــصـــمـــاك  لــبــيــع  10حمالت 
2 حمــل لــلــدواجــن والــلــحــوم و  عـــدد 2 حمــل ل�صوي 
لتنظيف  واحـــــد  وحمــــل  ـــمـــاك  الأ�ـــص

الأ�صماك وتقطيعها.
من  الــهــدف  اأن  الغمال�صي  واأ�ــصــاف 
هو  لالأ�صماك  م�صفوت  �صوق  ان�صاء 
تلبية رغبات اجلمهور لتوفري منفذ 
الـــطـــازجـــة وتوفري  لــالأ�ــصــمــاك  بــيــع 
فــر�ــض ا�ــصــتــثــمــاريــة جـــديـــدة جلذب 
األأموال لتحقيق التوازن مبا  روؤو�ض 

. يتما�صى مع روؤية عجمان 2021 
�صكان  اأن  اإبـــراهـــيـــم  اأحـــمـــد  واأ�ــــصــــار 
اأعربوا  ومــزيــرع  م�صفوت  منطقتي 
عــن �ــصــعــادتــهــم بــهــذه اخلــطــوة التى 
اأمــــرا واقــعــا واأ�ـــصـــادوا باختيار  بــاتــت 
املــوقــع حــيــث انـــه يــقــع بــجــوار �ــصــوق املــا�ــصــيــة ممــا يتيح 

للجميع �صهولة النتقال والت�صوق من مكان واحد.

النقد  �ــصــنــدوق  اجــتــمــاعــات  فــرينــر على هام�ض  وقـــال 
“امل�صكلة  اإن  وا�ــصــنــطــن،  يف  الــــدويل  والــبــنــك  الــــدويل 
اإنــ�ــصــانــيــة والــنــظــام القــتــ�ــصــادي مــنــهــار وهــنــاك اأي�صاً 

م�صكلة الإنتاج وتوزيع ال�صلع وبالطبع املديونية«.
مثل  بالتاأكيد  الــدويل  النقد  �صندوق  “واجه  واأ�صاف 
هذه امل�صاكل يف املا�صي، ولكن رمبا مل جتتمع كلها يف 

وقت واحد«.
بالفعل  الــ�ــصــنــدوق  يــعــد  الـــو�ـــصـــع،  هــــذا  يف مــواجــهــة 
�صتحظى  الــذي  لليوم  القت�صادية  ال�صيا�صة  “مكونات 
م�صاعدة  على  للح�صول  ت�صعى  بحكومة  فنزويال  فيه 
مـــن املــجــتــمــع الــــــدويل لــلــمــ�ــصــاهــمــة يف جـــهـــود اإعـــــادة 

وفق فرينر. الإعمار”، 
“اخلطوة الأوىل �صتكون توفري امل�صاعدات  اأن  واأ�صاف 
املجال  يف  الرئي�صية  الق�صور  اأوجــه  ملعاجلة  الإن�صانية 
ال�صحي ويف التزود مبياه ال�صرب والكهرباء. ثم �صيكون 

هناك جهد كبري يف جمال اإعادة بناء القت�صاد«.

•• عجمان - الفجر:

يف اإطـــــار اجلـــهـــود املــبــذولــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات �صكان 
منطقتي م�صفوت ومزيرع ك�صف �صعادة اأحمد اإبراهيم 

الغمال�صي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 
عجمان التعاونية لل�صيادين اأن

قــــدم و�صاق  عــلــى  تــعــمــل   اجلــمــعــيــة 
لــالإنــتــهــاء مــن الــتــجــهــيــزات الأخـــرية 
لالأ�صماك  مــ�ــصــفــوت  �ــصــوق  لفــتــتــاح 
قريبا، موؤكدا اأن هذا ال�صرح اجلديد 
توجيهات  عـــلـــى  بــــنــــاءا  تــنــفــيــذه  مت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
الأعلى حاكم  املجل�ض  النعيمي ع�صو 
�صمو  مــن  احلثيثة  واملتابعة  عجمان 
النعيمي ويل  بن حميد  ال�صيخ عمار 

العهد رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
واأو�صح اأحمد اإبراهيم الغمال�صي اأن 

مربع  مرت   1224 لالأ�صماك  م�صفوت  �صوق  م�صاحة 
17 حمــل جتاري  ي�صم  كــمــا  مـــرتا   7،85 وارتــفــاعــه 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

حتتاجها  الــتــي  املـــدة  هــي  الأقل”  على  �ــصــنــوات  »ع�صر 
فنزويال لتتعافى من الأزمة القت�صادية العميقة التي 
متر بها، وفق ما قال مدير منطقة اأمريكا الالتينية يف 
�صندوق النقد الدويل األيخاندرو فرينر، يف مقابلة مع 

وكالة فران�ض بر�ض.
ن�صهد  “نحن  الـــدويل  النقد  �ــصــنــدوق  مــ�ــصــوؤول  �ــصــرح 
متوقعاً انخفا�ض  انهياراً اقت�صادياً اأكرب مما توقعنا”، 
بن�صبة  فنزويال  الــعــام يف  هــذا  املحلي  الــنــاجت  اإجــمــايل 
%25، بالإ�صافة اإىل ارتفاع هائل يف الت�صخم لي�صل 
اإىل 10 ماليني يف املئة، ومعدل بطالة من 44،3%.
عــــالوة عــلــى ذلــــك، قــد يــتــدهــور اإنـــتـــاج الــنــفــط، املـــورد 
الرئي�صي للبالد، ب�صورة حادة اإىل 600 األف برميل يف 
اليوم، وفق فرينر، فيحرم الدولة الأمريكية اجلنوبية 

من فوائد انتعا�ض اأ�صعار اخلام يف الأ�صهر الأخرية.

••اأبوظبي-الفجر: 

واخلدمات  الأنظمة  هيئة  اأعلنت 
الذكية ام�ض عن توقيعها مذكرة 
لإن�صاء  مايكرو�صوفت  مع  تفاهم 
ال�صحابي”،  المـــتـــيـــاز  “مركز 
اإىل  التفاقية  هــذه  تــهــدف  حيث 
الرقمي  الــتــحــول  عملية  ت�صريع 
الــتــي تقودها  اأبــوظــبــي  حلــكــومــة 
الهيئة، ف�صاًل عن تزويد  القوى 
احلــكــومــيــة الــعــامــلــة يف الإمـــــارة  

مبتطلبات الع�صر الرقمي.  
الهيئة  روؤيـــــة  التــفــاقــيــة  تــعــكــ�ــض 
املــ�ــصــتــمــر يف ريـــــادة  والـــتـــزامـــهـــا 
التكنولوجيات  وتــبــنــي  البــتــكــار 
النا�صئة وذلك عرب ال�صتفادة من 
�صراكتها ال�صرتاتيجية مع �صركة 
تقدم احللول  التي  ميكرو�صوفت، 
مليار  مــــن  لأكـــــــرث  الـــ�ـــصـــحـــابـــيـــة 
وت�صعى  الــعــامل،  حـــول  م�صتخدم 
القطاع  هـــــذا  يف  الـــتـــو�ـــصـــع  اإىل 
اختيارها  بــعــد  خــا�ــصــًة،  احلــيــوي 
لإن�صاء  املتحدة  العربية  المــارات 
�ــصــحــابــيــة يف  بــيــانــات  مـــركـــز  اأول 

ال�صرق الأو�صط.
مايكرو�صوفت  تـــعـــاون  �ــصــريكــز 
اإنـــ�ـــصـــاء مركز  مـــع الــهــيــئــة عــلــى 
حيث  الــــ�ــــصــــحــــابــــي،  لــــالإمــــتــــيــــاز 
�ــصــتــقــدم مــايــكــرو�ــصــوفــت مبوجب 
تدريبية  دورات  التــفــاقــيــة  هـــذه 
ــا من  حــكــومــًي مـــوظـــًفـــا   240 لــــ 
والهيئات،  الإدارات  خمـــتـــلـــف 
الدورات  تلك  تــوزيــع  يتم  و�ــصــوف 
كافة  يــغــطــي  ـــاًرا  مـــ�ـــص  11 عـــلـــى 
مهارات مايكرو�صوفت التي ت�صل 
و�صتعمل  مـــرحـــلـــة،   300 اإىل 
دوراتها  خالل  من  مايكرو�صوفت 

التعامل  القدرة على  موؤهل لديه 
الرقمية  احلــــلــــول  ـــل  اأفـــ�ـــص مــــع 
والتقنيات التكنولوجية املتطورة، 
الب�صري  الــتــفــاعــل  بـــــاأن  ــــا  اإميــــاًن
�صاأنه  مــن  بالتكنولوجيا  املــدعــوم 
املتعاملني.  بــخــدمــات  الرتــــقــــاء 
الهيئة  فــــــاإن  ذلـــــك  خـــــالل  ومـــــن 
اأهداف برنامج  ت�صاهم يف حتقيق 
التنموية  لــلــمــ�ــصــرعــات  اأبــوظــبــي 
جانبه  ومـــــــن    .»21 “غداً 
قــــال جــــان فــيــلــيــب كـــورتـــوا نائب 
�صركة  ورئي�ض  التنفيذي  الرئي�ض 
العاملية  للمبيعات  مايكرو�صوفت 
“تلتزم  والــعــمــلــيــات:  والــتــ�ــصــويــق 
مايكرو�صوفت التزاماً را�صخاً نحو 
متكني عملية التحول الرقمي يف 
داخل  احلكومية  الهيئات  جميع 
اإمـــــارة اأبــوظــبــي، وذلــــك ملــا ميكن 
من  الــتــكــنــولــوجــيــا  تـــقـــدمـــه  اأن 
تفاعل  زيــادة  على  ت�صاعد  ميزات 
املوظفني،  ومتـــكـــني  املـــواطـــنـــني، 
واإعادة حت�صني  العمليات،  وتعزيز 
مناذج تقدمي اخلدمات«.  واأ�صاف 
“باأن مايكرو�صوفت  فيليب قائاًل 
ال�صرتاتيجيات  دائـــمـــا  تــتــبــنــى 
الـــتـــي ميـــكـــن مــــن خـــاللـــهـــا دعم 
حلكومة  الــالزم  الرقمي  التطور 
يتوافق  وهــيــئــاتــهــا مبـــا  اأبــوظــبــي 
جهود  اإىل  مــ�ــصــرياً  روؤيـــتـــهـــا،  مـــع 
ال�صركة يف عقد اتفاقيات تعاونية 
مــثــل هـــذه الإتــفــاقــيــة والــتــي من 
�صاأنها ت�صجيع مواطني وموظفي 
حكومة اأبوظبي يف حتقيق اأق�صى 
طموحاتهم، اإميانا باأن ذلك ي�صهم 
القت�صادي  النمو  عجلة  دفــع  يف 
وحتــقــيــق روؤيــــة واأهـــــداف حكومة 

اأبوظبي.

مـــ�ـــصـــرية الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي يف 
بتعزيز  وذلــــك  اأبــوظــبــي  حــكــومــة 
ال�صركات  اأبــــــرز  مـــع  �ــصــراكــاتــهــا 
التكنولوجيا  جمـــال  يف  الـــرائـــدة 
التكامل  حتقيق  بهدف  احلديثة 
ومتكينها  احلكومية  اجلهات  بني 
مــن تــوفــري خــدمــاتــهــا مــن خالل 
ت�صهم  ومبتكرة  متطورة  اأنظمة 
وتاأتي  احلــكــومــي،  الأداء  رفـــع  يف 
روؤية  مع  ان�صجاما  ال�صراكة  هذه 
اأبوظبي  مكانة  برت�صيخ  الهيئة 
التكنولوجيا،  جمــال  يف  الريادية 
املبتكرة.  الــتــقــنــيــات  وا�ــصــتــحــداث 
و�صي�صهم هذا التعاون اجلديد يف 
تطوير كفاءات ومهارات موظفي 
املوؤ�ص�صات  ورفد  اأبوظبي،  حكومة 
ب�صري  مــــال  بــــراأ�ــــض  احلــكــومــيــة 

مايكرو�صوفت  �صتقوم  الطرفني 
�صاأنها  مــــن  تـــعـــزيـــزيـــة  بـــخـــطـــوة 
متــكــني الــعــمــل الــتــ�ــصــاركــي لدى 
مــوظــفــي حــكــومــة اأبـــوظـــبـــي عرب 
وذلك  والإدارات،  الهيئات  جميع 
من خالل توفري من�صات تعاونية 
ويامر،  تيمز  مايكرو�صوفت  مثل 
اأعمالهم  مبــ�ــصــاركــة  لــهــم  تــ�ــصــمــح 
الدارات  بــني  توا�صلهم  و�صهولة 
اأعــلــى معايري  اتــبــاع  اإىل  ا�ــصــافــة 
�صعادة  وقالت  الت�صاركي.   العمل 
مدير  ال�صعدي،  رو�صة  الدكتورة 
واخلدمات  الأنــظــمــة  هــيــئــة  عـــام 
بخطى  الهيئة  “ت�صري  الــذكــيــة: 
مــ�ــصــتــقــبــل قريب  نـــحـــو  را�ـــصـــخـــة 
�ــصــمــن ا�ــصــرتاتــيــجــيــة وخـــارطـــة 
خاللها  من  تقود  وا�صحة  طريق 

الــتــدريــبــيــة عــلــى تــزويــد موظفي 
حــــكــــومــــة اأبـــــوظـــــبـــــي بــــاملــــهــــارات 
احلديثة  لــلــتــقــنــيــات  الأ�ــصــا�ــصــيــة 
اأزور  مايكرو�صوفت  من�صة  مثل 
؛  واأوفي�ض365  الــ�ــصــحــابــيــة؛ 
ال�صطناعي  الذكاء  و  والبيانات؛ 

و داينمك�ض 365.
ويف نف�ض ال�صياق �صيتمكن موظفو 
حـــكـــومـــة اأبــــوظــــبــــي مـــــن خـــالل 
 Cloud Society مــنــ�ــصــة 
التدريب  بوابة  اإىل  الو�صول  من 
�صهولة  بـــكـــل  الإنــــــرتنــــــت  عـــــرب 
متخ�ص�صني  و�ــصــيــقــدم  ويـــ�ـــصـــر، 
الالزم  الدعم  مايكرو�صوفت  من 
رحلتهم  خــالل  املتدربني  جلميع 

نحو اجناز جميع املراحل. 
وعـــــلـــــى هــــامــــ�ــــض الـــــتـــــعـــــاون بني 

امللكية  حــقــوق  حماية  اإدارة  اأطــلــقــت 
بي  اللكرتوين”اآي  الكتيب  الفكرية 
كيدزانيا  يف  اأقيم  حفل  يف  كيدز”  اآر 
الإدارة  نــظــمــت  كــمــا   . مــــول  بـــدبـــي 
بدبي مول  بارك”  اآر  “يف  فعالية يف 
مبتكرة  بطريقة  الطــفــال  لــتــدريــب 
قر�صنة  ملــــحــــاولت  الــتــ�ــصــدي  عــلــى 
الأفالم واملحتويات املرئية والرقمية 
الواقع الفرتا�صي  من خالل تقنية 
“كوبي كات  عرب اللعبة اللكرتونية 

كومبات”.

اليونان �صتربم اتفاقا ل�صداد مبكر 
لقرو�ض ل�صندوق النقد الدويل 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اإن اليونان تتطلع لإبــرام اتفاق يف مطلع الأ�صبوع القادم ل�صداد  قال م�صوؤول بارز 
الــدويل، يف  النقد  التي ح�صلت عليها من �صندوق  القرو�ض  مبكر حلوايل ن�صف 
فائدة  وتبلغ  اليورو.  منطقة  يف  الع�صو  للبلد  الدين  خدمة  عبء  خلف�ض  م�صعى 
قرو�ض �صندوق النقد، التي قدمت لليونان يف اإطار حزم اإنقاذ مايل منذ 2010، 
حيث  ال�صوق  يف  التمويل  مــن  تكلفة  اأكــرث  الآن  وهــي  �صنويا  باملئة  خم�صة  حــوايل 
املئة.  يف   3.3 حــوايل  عند  �صنوات  ع�صر  لأجــل  القيا�صية  ال�صندات  تــداول  يجري 
وقال امل�صوؤول البارز، الذي طلب عدم ن�صر ا�صمه، لرويرتز على هام�ض الجتماعات 
ال�صنوية ل�صندوق النقد والبنك الدويل يف وا�صنطن “�صداد قرو�ض �صندوق النقد 
الدويل �صيجري التفاق عليه يف عطلة نهاية الأ�صبوع احلايل«. وذكرت رويرتز يف 
الثالث من اأبريل ني�صان اإن اليونان تدر�ض اإ�صدارا لل�صندات يف اأواخر يونيو حزيران 
جلمع اأموال ل�صداد القرو�ض. واليونان هى البلد الأكرث مديونية يف منطقة اليورو 
بعبء ديون يعادل 180 يف املئة من الناجت ال�صنوي، ويجب عليها اأن ت�صدد حوايل 
وت�صل اأ�صعار فائدة الدين اإىل 5  9.3 مليار يورو ل�صندوق النقد بحلول 2024. 
0.9 باملئة لقرو�ض منطقة اليورو التي ح�صلت عليها  يف املئة مقارنة مع حوايل 
من �صندوق النقاذ املايل. وتلقت اليونان اأكرث من 280 مليار يورو من �صركائها 
2010. و�صددت قرو�صا ق�صرية  الــدويل منذ  النقد  اليورو و�صندوق  يف منطقة 

الأجل تزيد قيمتها عن 15 مليار يورو ل�صندوق النقد منذ 2010.
 

الدائرة م�صتمرة يف ا�صعاد املتعاملني 
م�صبوقة  غـــري  تــ�ــصــهــيــالت  بــتــوفــري 
ـــقـــيـــود  وتـــبـــ�ـــصـــيـــط الإجـــــــــــــــراءات وال
التجارية وال�صتماع اإىل مقرتحاتهم 
للمجل�ض  الدورية  الجتماعات  عرب 
ال�صت�صاري فال�صعادة يف جمارك دبي 
لي�صت �صعاراً ولكن حمور ا�صرتاتيجي 
-2016 الدائرة  خطة  يف  مت�صمن 

حتقيق  نــحــو  دفــــع  والــــــذي   2021
العمالء  �ــصــعــادة  يف  الأعـــلـــى  الن�صبة 
بواقع  دبــي  دوائـــر حكومة  كافة  بــني 
املا�صي  الــعــام  بنهاية  بــاملــائــة   97.5
الربع  دبــي خــالل  ..وحققت جمارك 
العام اجلــاري وفق موؤ�صر  الأول من 
حكومة دبي الذكية ن�صبة 98 باملائة 
وراء  يــقــف  و  املــتــعــامــلــني  ا�ــصــعــاد  يف 
وا�صرتاتيجيات  خطط  الن�صبة  هــذه 

طموحة نحر�ض على تنفيذها.
لتحقيق  ا�ــصــرتاتــيــجــيــتــهــا  اإطــــــار  يف 
هدف حكومة دبي وغايتها لتح�صني 

جهة  لثالثني  اخلــدمــات  اأداء  نتائج 
مراجعة  وت�صمن  خمتلفة  حكومية 
موؤ�صر  اآلف   10 مــن  لأكــرث  �صاملة 
اأخـــــرى مرتبطة  ومــقــايــيــ�ــض  فــرعــي 

باخلدمات.
اأن هذه الإجنــازات املحققة  اأ�صاف  و 
الدائرة  ا�ــصــتــعــدادات  لــتــواكــب  تــاأتــي 
وعار�صني  زوار  ل�ــصــتــقــبــال  املــكــثــفــة 
2020 حــيــث مت  اإكــ�ــصــبــو  مــعــر�ــض 
مبتكرة  جــمــركــيــة  خـــدمـــات  تـــوفـــري 
اأعمالهم  لت�صهيل  بهم  خا�صة  وقناة 
و�صحن ب�صائعهم.. موؤكداً على �صعي 
جمارك دبي لتكون الإدارة اجلمركية 
للتجارة  الداعمة  العامل  يف  الــرائــدة 
ال�صمو  �صاحب  روؤيــة  وفــق  امل�صروعة 
مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حمــمــد  ال�صيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الــدولــة  رئي�ض  نــائــب 
اهلل”  “رعاه  دبـــــي  حـــاكـــم  الـــــــــوزراء 
التجارة  وتــعــزيــز  الأعـــمـــال  ريــــادة  يف 
اخلارجية. اأكد مدير جمارك دبي اأن 

•• دبي-وام: 

تـــوجـــت جــــمــــارك دبـــــي جـــهـــودهـــا يف 
تر�صيخ املبادئ الثمانية لدبي ووثيقة 
قيا�صي  اأداء  بــتــحــقــيــق  اخلــمــ�ــصــني 
خالل الربع الأول من العام اجلاري 
الـــدائـــرة عــلــى العديد  كــمــا حــ�ــصــلــت 
البتكار  يف  الــعــاملــيــة  اجلــــوائــــز  مـــن 
والتميز..و اأجنزت خالل الربع الأول 
بنمو  جمركية  معاملة  مليون   2.6
اأحمد حمبوب  8.5 باملائة . واأو�صح 
م�صبح مدير جمارك دبي اأن الدائرة 
لــتــحــفــيــز قطاع  مـــــبـــــادرات  اأطـــلـــقـــت 
ايجاباً  ينعك�ض  ما  والتجارة  الأعمال 
على حت�صني القت�صاد وحت�صني حياة 
النا�ض كما حققت جمارك دبي اأعلى 
موؤ�صر  حمـــاور  متو�صط  يف  الــنــتــائــج 
الريادة يف اخلدمات احلكومية والذي 
مت الإعالن عنه منت�صف �صهر مار�ض 
على  املوؤ�صر  تقرير  وا�صتمل  املا�صي 

وا�صتحوذ   .2018 العام  يف  معاملة 
البيان اجلمركي على الن�صبة الأعلى 
بني اخلدمات اجلمركية للربع الأول 
بواقع 1.9 مليون معاملة ومطالبة 
معاملة  األــــف   255.5 ال�ــــصــــرتداد 
 140 وطلب �صهادة تخلي�ض مركبة 

األف معاملة.
ومثلت دورة “ معر�ض واحة ال�صجاد 
�صعار  اأُقــيــمــت حتــت  الــتــي   ”2019
“ حــيــث يــلــتــقــي الـــفـــن والإبــــــــداع “ 
عالمة فارقة يف تاريخ املعر�ض حيث 
ا�صتقبلت نحو 63 األف زائر و�صارك 
حملياً  عــار�ــصــاً   15 مــن  اأكـــرث  فيها 
واأقيم  ال�صجاد،  بــتــجــارة  متخ�ص�صاً 
مرت   3،100 م�صاحة  على  املعر�ض 
األــــف قطعة   15 عــر�ــض  مــربــع ومت 
�صجاد بقيمة مليار درهم موزعة على 
جمارك  ونظمت  عر�ض.  من�صة   39
�صهر  يف  الفعاليات  مــن  العديد  دبــي 
حيث   2019 لــالبــتــكــار  المـــــــارات 

القت�صاد وفق  بتح�صني  النا�ض  حياة 
املبادئ الثمانية جنحت جمارك دبي 
باملائة   8.5 بــواقــع  منــو  ت�صجيل  يف 
يف عـــدد املــعــامــالت اجلــمــركــيــة التي 
الأول لت�صل  الــربــع  اأجنــزتــهــا خــالل 
2.6 مليون معاملة مقارنة مع  اإىل 
ذاتها  لــلــفــرتة  معاملة  مــلــيــون   2.4
من العام املا�صي ما يعني اأن الدائرة 
اأجنـــزت مــا يــقــارب 29 األــف معاملة 
جمركية يومياً خالل الأ�صهر الثالث 
الأوىل من العام اجلاري وهذا الرقم 
ال�صخم من املعامالت مل يكن لينجز 
مبتكرة  ذكــيــة  خـــدمـــات  وجــــود  دون 
والذكاء  احلــديــثــة  التقنيات  ت�صخر 
و قطاع  التجار  ال�صطناعي خلدمة 
املعامالت  ا�ــصــتــمــرت  واإذا  الأعـــمـــال 
الربع  وتـــرية  نف�ض  عــلــى  اجلــمــركــيــة 
الأول فاإنها قد ت�صل اإىل نحو 10.5 
مليون معاملة جمركية بنهاية العام 
مليون   9.6 مـــع  مـــقـــارنـــة  اجلــــــاري 

ودقيقتني  اجلــــديــــدة  لـــالأجـــهـــزة 
الأجــــهــــزة  ومتــــتــــاز   .. لـــلـــقـــدميـــة 
 6 طباعة  على  بقدرتها  اجلــديــدة 
اأنواع من اللوحات يف الوقت نف�صه 
يف حني ل ميكن طباعة اأكــرث من 

نوع يف الأجهزة القدمية .
كما متتاز الأجهزة اجلديدة ب�صفر 
احتمالية حدوث اأخطاء يف طباعة 
تكرار  باحتمال  مقارنة  الــلــوحــات 
الأجهزة  يف  الأرقـــام  بع�ض  طباعة 

القدمية.

•• دبي-وام:

املدير  الطاير  مطر  �صعادة  افتتح 
املــديــريــن يف  رئي�ض جمل�ض  الــعــام 
دبي  واملــوا�ــصــالت يف  الطرق  هيئة 
ي�صتخدم  الـــعـــامل  يف  مــ�ــصــنــع  اأول 
الـــروبـــوت لإنـــتـــاج لوحات  اأجـــهـــزة 
طاقته  تـــ�ـــصـــل  املــــركــــبــــات  اأرقـــــــــام 
لوحة  األـــــف   33 اإىل  الإنـــتـــاجـــيـــة 

يوميا .
و مت من خالل هذا امل�صنع توظيف 

مبعدل يرتاوح بني 350 و 700 
لــوحــة يف الــ�ــصــاعــة الـــواحـــدة كحد 
لطباعة  ثانية   15 بــواقــع  اأق�صى 
اللوحة الواحدة ..و ينفرد اجلهاز 
بـــقـــدرتـــه عـــلـــى طـــبـــاعـــة 6 اأنــــــواع 
الوقت  يف  الــلــوحــات  مــن  خمتلفة 

نف�صه اآليا.
على  الطاير  مطر  �صعادة  اطلع  و 

الت�صنيع  اأجـــهـــزة  بـــني  مـــقـــارنـــات 
للوحات  الـــقـــدميـــة  و  اجلــــديــــدة 
الإنتاجية  الطاقة  وتقدر  املركبات 
لالأجهزة اجلديدة بنحو 33 األف 
لــوحــة يــومــيــا مــقــارنــة بــــ 3000 

للقدمية .
لت�صنيع  امل�صتغرق  الوقت  يقدر  و 
ثانية   15 ــــ  ب الــــواحــــدة  الـــلـــوحـــة 

الرابعة  ال�صناعية  الثورة  تقنيات 
الذكاء ال�صطناعي يف  وتطبيقات 
تدخل  اأي  دون  الــلــوحــات  طــبــاعــة 

ب�صري.
ومــــن املـــقـــرر اأن تــقــوم الــهــيــئــة يف 
الفرتة املقبلة برتكيب 10 اأجهزة 
مماثلة يف مراكز مزودي اخلدمات 
اأن يتم التحكم ومتابعة هذه  على 

 MIDDLE EAST
عبارة  وهــو  الأملــانــيــة   GMBH
عـــــن نــــظــــام لـــطـــبـــاعـــة الـــلـــوحـــات 

با�صتخدام تقنية الروبوت .
الــــــروبــــــوت  جـــــهـــــاز  يـــ�ـــصـــتـــقـــبـــل  و 
اأوامـــــــــــــــــــــــر الـــــــطـــــــبـــــــاعـــــــة اآلـــــــيـــــــا 
نظام  مــن   electronically
ثم  ومــن  الإلــكــرتوين  الرتخي�ض 

الأجهزة من خالل امل�صنع املركزي 
التابع للهيئة. و جتول الطاير يف 
اأق�صام امل�صنع الواقع مبركز اإ�صعاد 
اإىل  ا�صتمع  و  ديـــرة  يف  املتعاملني 
اجلديدة  التكنولوجيا  عــن  �ــصــرح 
الت�صنيع  بــهــا جــهــاز  يــنــفــرد  الــتــي 
من  و�صناعته  تــطــويــره  مت  الـــذي 
 TOENNJES �ــصــركــة   قــبــل 

اأي  الــلــوحــات دون  بــطــبــاعــة  يــقــوم 
دورة  متابعة  وتــتــم  ب�صري  تــدخــل 
الت�صنيع  مــن  املركبة  لوحة  حياة 
تقنية  با�صتخدام  التخريد  و حتى 
 QR  رمـــز ال�ــصــتــجــابــة الــ�ــصــريــع

املثبت على اللوحة.  code
الت�صنيع  جـــهـــاز  اإنـــتـــاجـــيـــة  تــبــلــغ 
يوميا  لـــوحـــة  األـــــف   11 الـــواحـــد 

جمارك دبي تنجز 2.6 مليون معاملة يف الربع الأول
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املال والأعمال
املوردون واملنتجون حتت �صقف واحد يف معر�ض »�صنع بيدي«  

لالرتقاء  الإمـــــــارة  يف  احلــكــومــي 
فاعلية  وقــيــا�ــض  الأداء  مبــ�ــصــتــوى 
بــالإمــارة للو�صول  وجنــاح اجلهود 
املتقدمة.  الـــدول  م�صاف  اإىل  بها 
واأكــــــد �ــصــمــوه اأنـــــه �ــصــيــتــابــع كافة 
الــ�ــصــادرة مــن البنك  الــتــو�ــصــيــات 
الدويل واطالع الدوائر احلكومية 
لتنفيذها  الـــعـــامـــة  واملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات 

والعمل بها.

•• عجمان-وام:

ال�صيخ عمار بن حميد  اطلع �صمو 
رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
نتائج  عــلــى  الــتــنــفــيــذي  املــجــلــ�ــض 
تقرير �صهولة ممار�صة الأعمال يف 
عجمان ال�صادر من البنك الدويل 
اأظهر تقدما  2018 والــذي  لعام 
العديد  م�صتوى  على  النتائج  يف 
مــن املـــوؤ�ـــصـــرات. وحــقــقــت المــــارة 
املركز الأول عربيا واخلام�ض عامليا 
بفارق  املمتلكات  ت�صجيل  يف حمور 
الأوىل  املــرتــبــة  عـــن  نــقــطــة   2.4
املركز  المــــارة  كــمــا حققت  عــاملــيــاً 
الثاين عربيا واملرتبة الـ 14 عامليا 
35 يف عام  بعد اأن كانت يف املركز 
اأربعة  قيا�ض  لــدى  وذلــك   2016
الن�صاط  هـــي  رئــيــ�ــصــيــة  مـــوؤ�ـــصـــرات 
تراخي�ض  ــتــخــراج  وا�ــص الــتــجــاري 
واإنفاذ  املمتلكات  وت�صجيل  البناء 
اخرى  احتادية  وموؤ�صرات  العقود 

مت احــتــ�ــصــابــهــا مـــن تــقــريــر دولـــة 
المارات واملمثلة باإمارة دبي.

بديوان  مكتبه  يف  �صموه  وا�صتمع 
بن  اأحمد  ال�صيخ  بح�صور  احلاكم 
�صاحب  ممــثــل  الــنــعــيــمــي  حــمــيــد 
لل�صوؤون  عــجــمــان  حــاكــم  الــ�ــصــمــو 
الإداريـــــــة واملــالــيــة ورئــيــ�ــض دائـــرة 
وال�صيخ  القـــتـــ�ـــصـــاديـــة  الــتــنــمــيــة 
النعيمي  حــمــيــد  بـــن  عــبــدالــعــزيــز 
والتنظيم  الأرا�ــصــي  دائـــرة  رئي�ض 
الدكتورة  �ـــصـــعـــادة  مـــن  الـــعـــقـــاري 
املدير  احلــبــيــ�ــصــي  �ــصــعــيــد  هـــاجـــر 
التنفيذي ملركز عجمان لالإح�صاء 
حول  واف  �ــصــرح  اىل  والتناف�صية 
تــلــك الــنــتــائــج والــتــي مــن خاللها 
امــارة عجمان املركز الأول  حققت 
فرعية  موؤ�صرات  يف  وعربيا  عامليا 
من حيث عدد الإجــراءات والوقت 
املــ�ــصــتــغــرق والـــــذي يــ�ــصــاهــي اأهـــم 
يتطلب  حيث  العاملية  القت�صادات 
فقط يف الإمارة اإجراء واحد ويتم 

الأوىل  وحــقــقــت  الـــعـــايل  الـــدخـــل 
للوقت  الــفــرعــي  املــوؤ�ــصــر  يف  عربيا 
تراخي�ض  ا�صتخراج  يف  امل�صتغرق 
البناء وتعترب الأ�صرع على م�صتوى 
موؤ�صر  حقق  وكما  العربية  الــدول 
جودة البناء 11 نقطة يف حني اأن 

الأعلى يف العامل هو 15 نقطة.
كما تفوقت الإمارة يف العديد من 
م�صتوى  على  الفرعية  املــوؤ�ــصــرات 
دول جمل�ض التعاون ودول منظمة 
ذات  والتنمية  القت�صادي  التعاون 

الدخل العايل.
ويـــاأتـــي هـــذا الإجنـــــاز متــا�ــصــيــا مع 
 2021 عـــجـــمـــان  امــــــــارة  روؤيــــــــة 
توجيهات  ظــل  يف  ال�صرتاتيجية 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ض  عــ�ــصــو  الــنــعــيــمــي  را�ـــصـــد 
ومتابعة  عــجــمــان  حــاكــم  الأعـــلـــى 
بــــن حميد  الـــ�ـــصـــيـــخ عـــمـــار  �ــصــمــو 

النعيمي ويل العهد.
واأثنى �صموه على جهود فرق العمل 

اجناز الت�صجيل خالل يوم واحد.
واأو�ــــصــــح تــقــريــر الــبــنــك الــــدويل 
املركز  حــقــقــت  عــجــمــان  امـــــارة  اأن 
انفاذ  عــاملــيــاً يف حمــــور  اخلــامــ�ــض 
الفرعي  املوؤ�صر  يف  وتقدماً  العقود 
بـــخـــفـــ�ـــض الـــــوقـــــت املـــ�ـــصـــتـــغـــرق يف 
 42 التجارية  بالق�صايا  الف�صل 

يوماً عن عام 2016.
تقدما  كـــذلـــك  الإمـــــــارة  وحــقــقــت 
ملحوظا يف درجات حمور الن�صاط 
اأعلى  بــرتتــيــب  لــتــكــون  الـــتـــجـــاري 
التعاون  من متو�صط دول جمل�ض 
ملحوظاً  انخفا�صا  حققت  كذلك 

يف تكلفة بدء الن�صاط التجاري.
تراخي�ض  ا�صتخراج  حمــور  يف  امــا 
الــبــنــاء فــقــد اأ�ـــصـــار الــتــقــريــر اىل 
تقدما  عــجــمــان حــقــقــت  امــــارة  ان 
ملحوظا يف الرتتيب العاملي لتكون 
دول جمل�ض  مــتــو�ــصــط  مــن  اأعــلــى 
منظمة  دول  ومــتــو�ــصــط  الــتــعــاون 
ذات  والتنمية  القت�صادي  التعاون 

جــمــيــع املـــ�ـــصـــوؤولـــني يف الــــدوائــــر 
المارة  والــهــيــئــات يف  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات 
عجمان  مـــــركـــــز  مـــــع  لــــلــــتــــعــــاون 
وتزويده  والتناف�صية  لــالإحــ�ــصــاء 
من  والح�صائيات  البيانات  بكافة 
اجــل املــزيــد مــن حتقق الإجنـــازات 
باملوؤ�صرات  الرتــقــاء  على  والعمل 
القطاعات  خمتلف  يف  التناف�صية 
ت�صهده  الــذي  التطور  مع  متا�صيا 

العامل  دولــة المـــارات وباقي دول 
مركز  حتـــقـــيـــق  نــ�ــصــتــطــيــع  حـــتـــى 
الطالع  اإن  �صموه  وقـــال  اأفــ�ــصــل. 
واملوؤ�صرات  والبيانات  النتائج  على 
الــــ�ــــصــــادرة عــــن الـــبـــنـــك الــــــدويل 
والهيئات  املـــنـــظـــمـــات  وخمـــتـــلـــف 
نـــتـــعـــرف على  الـــعـــاملـــيـــة جتــعــلــنــا 
كافة  يف  الــعــمــل  واأداء  احلـــقـــائـــق 
موؤ�ص�صاتنا ونوجه منظومة العمل 

واملوؤ�ص�صات  الـــدوائـــر  خمــتــلــف  يف 
التي  الـــنـــتـــائـــج  وثــــمــــن  املـــحـــلـــيـــة 
 .. املا�صية  املرحلة  خــالل  حتققت 
موؤكدا اأهمية موا�صلة هذا اجلهد 
لتطوير منظومة العمل احلكومي 
ال�صادرة  التقارير  من  وال�صتفادة 
ومتابعتها  الدولية  املنظمات  عن 

ب�صكل دائم.
ال�صيخ عمار بن حميد  �صمو  ودعــا 

عمار النعيمي يطلع على نتائج ت�صنيف البنك 
الدويل ل�صهولة ممار�صة الأعمال يف عجمان

من تطور وا�صتدامة امل�صاريع ب�صكل خا�ض.  واأو�صحت 
اأن املعر�ض الذي يحظى برعاية غرفة جتارة و�صناعة 
وعار�صة  ــا  عــار�ــصً  35 مــن  اأكـــرث  فيه  يــ�ــصــارك  عجمان 
ودخون،  عــطــور  عبايا،  “مالب�ض،  الأن�صطة  مبختلف 
كما ي�صارك  اإك�ص�صوارات، حلويات، ماأكولت و�صوكول” 
الأقم�صة  املـــورديـــن يف جمــــالت  مــن  عـــدد  املــعــر�ــض  يف 
وم�صتح�صرات التجميل وم�صتلزمات ال�صيافة وعيادات 

ال�صحة واجلمال وقاعات املنا�صبات واملواد الغذائية.
�صيت�صمن  املعر�ض  اأن  خليفة  اآمنة  الدكتورة  واأ�صافت 
عدد من ور�ض العمل لتعزيز ا�صتفادة امل�صاركني والزوار 
القيادة  بدعم  واأ�ــصــادت  املجل�ض.  �صركاء  مــع  بالتعاون 

الر�صيدة باأ�صحاب امل�صاريع، وتقدمي الت�صهيالت لجناح 
م�صاريعهم ليكونوا قادرين على امل�صاركة ب�صكل مبا�صر 
يف القت�صاد املحلي. هذا واأكدت رئي�ض جمل�ض �صيدات 
من  �صل�صلة  تنفيذ  يعتمد  املجل�ض  اأن  عجمان  اأعــمــال 
املعار�ض املتنوعة على مدار العام ومنها معار�ض اليوم 
الواحد اإ�صافة اإىل عدد من املعار�ض املتخ�ص�صة، م�صرية 
املجتمع  اأفــراد  تعريف  املعار�ض  تنظيم  من  الهدف  اأن 
الدائم  ال�صعي  ومــع  املنتج،  ونوعية  امل�صاريع  باأ�صحاب 
تنموية  �صبغة  ذات  م�صاريع  لتكون  املنتجات  لتطوير 
اخلربات  لــتــبــادل  اإ�ــصــافــة  املحلي  الــ�ــصــوق  يف  م�صتدامة 

والفكار بني �صيدات الأعمال واجلهات امل�صاركة.

•• عجمان - الفجر:

جمل�ض  رئي�ض  علي  اآل  خليفة  اآمــنــة  الــدكــتــورة  ك�صفت 

املــجــلــ�ــض ملعر�ض  عــن تنظيم  اأعـــمـــال عــجــمــان  �ــصــيــدات 
املوردين  للقاء  الفر�صة  يتيح  والــذي  بيدي”   “�صنع 
واملنتجني على مدار يومي 27 و28 ابريل اجلاري يف 
اأهمية  ـ اجلــرف. واأكــدت على  قاعة الإمـــارات لل�صيافة 
الــذي يجمع بني  نوعه  الأول من  يعد  والــذي  املعر�ض 
اإ�صافة  ليكون  واملــورديــن  امل�صاريع  و�صاحبات  اأ�صحاب 
جديدة للخدمات املقدمة من خالل توفري من�صة بني 
يعزز  وال�صراكة مبا  التعاون  اآليات  واملنتج وبحث  املورد 

% ن�شبة منو التجارة البينية يف 5 اأعوام  36

غرفتا »راأ�ض اخليمة« و»الأ�صرتالية العربية« يبحثان تنمية ال�صتثمار

وزير املال الفرن�صي اأجرى حمادثات 
متوترة حول اإيربا�ض مع وا�صنطن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

الفرن�صي برونو لومري عقد اجتماعات  املال  اأن وزير  ذكر م�صدر فرن�صي 
التي  التهديدات  ب�صاأن  الرئي�ض دونالد ترامب  اإدارة  مع  “التوتر”  �صادها 
وجهتها وا�صنطن ملجموعة “اإيربا�ض” والر�صوم على جمموعات النرتنت 
العمالقة، موؤكدا يف الوقت نف�صه اأنها �صمحت “باإزالة بع�ض النقاط التي 
تثري �صوء تفاهم«. وقال هذا امل�صدر لوكالة فران�ض بر�ض بعد اجتماع بني 

ليتهايزر  روبرت  للتجارة  الأمريكي  واملمثل  لومري 
واملــ�ــصــتــ�ــصــار القــتــ�ــصــادي يف الــبــيــت الأبــيــ�ــض لدري 
كادلو على هام�ض اجتماعات الربيع ل�صندوق النقد 
�صعبا  لكن  و�صريحا  “بناء  كــان  اللقاء  اأن  الـــدويل 

و�صاده التوتر اأي�صا«.
كــانــت مفيدة  املــحــادثــات  “هذه  اأن  املــ�ــصــدر  واأو�ــصــح 
م�صريا  لإزالة �صوء التفاهم حول عدد من النقاط”، 
خ�صو�صا اإىل ق�صية الر�صوم على املجموعات الرقمية 
الفرن�صية  الوطنية  اجلمعية  وافقت  التي  العمالقة 

على فر�صها خالل الأ�صبوع.
الأمــريكــي مايك بومبيو دعا  وكــان وزيــر اخلارجية 

باري�ض الأ�صبوع املا�صي اإىل التخلي عن فر�ض هذه الر�صوم.
اإنه على الرغم من هذه التو�صيحات، مل ت�صمح هذه  وقال امل�صدر نف�صه، 
با�صتبعاد احتمال فر�ض ر�صوم جمركية جديدة على الحتاد  الجتماعات 
“مل  اإيربا�ض. واأ�صاف  اإذا مل ي�صع حدا لدعمه املايل ملجموعة  الأوروبــي 

يح�صم الأمر” وحتدث عن “و�صع معقد«.
وكان لومري التقى قبل ذلك وزير اخلزانة الأمريكي �صتيفن منوت�صن يف 

اأجواء اأقل توترا.
�صيو�صح  اأنــه  وا�صنطن  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  �صرح  الفرن�صي  الــوزيــر  وكــان 

لالإدارة الأمريكية اأن اأوروبا لن تر�صخ لل�صغوط ب�صاأن اإيربا�ض.
جمددا  تعر�صنا  “اإذا  ليتهايزر  لقائه  قبل  �صحافيني  مع  لقاء  يف  وقــال 
للرد  م�صتعدة  �صتكون  اأوروبــــا  فـــاإن   )...( مـــربرة  غــري  اأمــريكــيــة  لعقوبات 
ب�صكل موحد وقوي«. وكان الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب هدد الحتاد 
دولر  مليار   11 بقيمة  جمركية  ر�صوم  بفر�ض  الأ�صبوع  خالل  الأوروبـــي 
املــايل لإيربا�ض، مهددا بذلك  اإذا مل توقف دعمها  يــورو(  )9،7 مليارات 

هدنة جتارية ه�صة بني الطرفني.
وتندرج هذه الق�صية يف اإطار نزاع عمره 14 عاما بني جمموعتي “بوينغ” 
الأمريكية و”اإيربا�ض” الأوروبية اللتني تتبادلن التهامات اأمام منظمة 
لل�صناعات  ملجموعتيهما  قانونية  غري  م�صاعدات  بدفع  العاملية  التجارة 

البيئة  مـــن  ال�ـــصـــتـــفـــادة  تــ�ــصــجــع 
ال�صتثمارية يف راأ�ض اخليمة، من 
القطاعات  عــلــى  الــرتكــيــز  خـــالل 
الـــتـــي تــهــم الــ�ــصــوق املــحــلــي، كما 
ال�صتثمارية  الفر�ض  ا�صتعر�ض 
م�صرياً  ـــيـــا  اأ�ـــصـــرتال يف  املـــتـــاحـــة 
الت�صهيالت  كـــافـــة  تـــوفـــري  اإىل 
واحلوافز ل�صتقطاب امل�صتثمرين 
لإقامة م�صاريع ا�صتثمارية لدعم 
لفتا  بـــالده،  يف  التنمية  م�صرية 
والفعاليات  اللقاءات  اأن هذه  اىل 
الأ�صا�صية  الدعامات  اأحــد  تعترب 
يف خــطــط دعـــم الــقــطــاع اخلا�ض 
وقدراته  بــاإمــكــانــاتــه  والــتــعــريــف 
التناف�صية، موؤكدا اأن اللقاء �صكل 
فر�صة ملناق�صة كافة الأمور املعنية 
وال�صتثماري  التجاري  بالتعاون 

بني الطرفني. 

 4،9 �ــصــيــفــرون  اأ�ــصــهــم  انخف�صت 
باملئة اإىل 119،76 دولرا.

نفطية  �ـــصـــركـــات  حــّقــقــت  كـــذلـــك 
“ديفون  مــثــل  مــتــو�ــّصــطــة احلــجــم 
اإيرجي” و”اي او جي ري�صور�صز” 
و�صط  اربــاحــا  اويل”  و”ماراثون 
ال�صتحواذ  ت�صتتبع  بـــاأن  تكّهنات 

�صفقات اأخرى.

•• راأ�س اخليمة –الفجر: 

اأكد حممد علي م�صبح النعيمي، 
راأ�ض  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اخليمة ، اأهمية ال�صراكة الإماراتية 
ــ ال�صرتالية يف قطاعات الأعمال 
قيادتا  لها  اأ�ص�صت  التي  املختلفة 
وت�صهد   ، الــ�ــصــديــقــني  الــبــلــديــن 
الزيارات  �ــصــوء  يف  متطورا  منــوا 
البلدين  يف  للم�صوؤولني  املتبادلة 
واملنتديات  املعار�ض  يف  وامل�صاركة 
حركة  ان  اىل  م�صرياً   ، امل�صرتكة 
التجارة البينية بني راأ�ض اخليمة 
ملحوظاً  منواً  �صهدت  واأ�صرتاليا 
مبــعــدل بلغ %36 خــالل الــــ  5 

�صنوات املا�صية.
ال�صركات ال�صرتالية :

ال�صركات  نــ�ــصــاط  اأن  واأ�ــــصــــاف 

الإمارات بوجه عام وراأ�ض اخليمة 
لبناء  دائــمــاً  ت�صعى  خا�ض  ب�صكل 
عـــالقـــات اقــتــ�ــصــاديــة وثــيــقــة مع 
املجالت  كافة  يف  الــدول  خمتلف 
اإمارة  به  ان ما تتميز  اىل  ، لفتاً 
 ، بنية حتتية  مــن  راأ�ــــض اخلــيــمــة 
وما متتلكه من مقومات كالهما 
يوؤهلها جلذب ال�صتثمارات وبناء 
اقــتــ�ــصــاد مــتــنــوع ومــتــني ، كذلك 
عامليا  بــالأ�ــصــرع  الإمــــارة  ت�صنيف 
الق�صايا  يف  الــفــ�ــصــل  �ــصــرعــة  يف 
اأحـــد �صمامات  يــعــد   ، الــتــجــاريــة 

الأمان التي حتفز امل�صتثمرين.

البيئة اال�شتثمارية:
مـــن جــانــبــه قــــال رولنــــــد جبور 
رئي�ض الغرفة الأ�صرتالية العربية 
اأ�صرتاليا  اأن  وال�صناعة،  للتجارة 

�صهادة من�صاأ  لب�صائع م�صدرة اإىل 
اأ�صرتاليا ، مما يوؤكد على انت�صار 
العديد  يف  الأ�صرتالية  ال�صركات 
لال�صتثمار  املتاحة  املــجــالت  مــن 
رغبة  عــلــى  ويـــــدل   ، الإمــــــــارة  يف 
التعاون،  ا�صتمرارية  الطرفني يف 
وتعزيز الن�صاط التجاري الدويل 
ب�صكل  الإمـــــــارة  �ــــصــــادرات  ودعــــم 

خا�ض والدولة ب�صكل عام.
حجم  الـــنـــعـــيـــمـــي  وا�ـــصـــتـــعـــر�ـــض 
الإمارات  بني  اخلارجية  التجارة 
واأ�ـــصـــرتالـــيـــا خـــــالل الــــفــــرتة ما 
 2017 و   2015 عـــامـــي  بـــني 
ملحوظا  منـــوا  �ــصــهــدت  والـــتـــي   ،
بلغ  فيما   ،  17% ن�صبته  ما  بلغ 
نهاية  يف  التجاري  التبادل  حجم 
 12.054 نـــحـــو   2017 عـــــام 
مليار درهم، موؤكدا على اأن دولة 

ـــالـــدولـــة مــــع وفد  والـــ�ـــصـــنـــاعـــة ب
رولند  برئا�صة  اأ�صرتايل  جتــاري 
الأ�صرتالية  الغرفة  رئي�ض  جبور 
الــعــربــيــة لــلــتــجــارة والــ�ــصــنــاعــة ، 
حكومية  موؤ�ص�صة   25 وممــثــلــي 
ــيــة ،  وخـــا�ـــصـــة اأ�ـــصـــرتالـــيـــة وحمــل
اللقاءات  تــلــك  ان  عــلــى  مــــوؤكــــداً 
فــر�ــصــة هامة  تــ�ــصــكــل  املـــتـــبـــادلـــة 
وال�صرتايل  الإماراتي  للجانبني 
لتطوير  روؤيــــتــــهــــمــــا  لــــعــــر�ــــض 
العالقات بني البلدين يف خمتلف 
القطاعات القت�صادية والتجارية 
وال�صتثمارية با�صتفادة كل طرف 
من امليزات التي يقدمها الطرف 
الآخر وتعزيز ال�صراكة الماراتية 
ــ ال�صرتالية ، لفتاً اىل ان غرفة 
جتارة راأ�ض اخليمة ا�صدرت خالل 
 1190 العام املا�صي فقط نحو  

حقق  الإمـــــــــارة  يف  الأ�ـــصـــرتالـــيـــة 
مـــعـــدلت منـــو مــرتــفــعــة جتـــاوزت 
بن�صبة  تــوزعــت  ن�صاطا   128 الـــ  
الـــــتـــــجـــــارة  جمـــــــــال  يف   47%
و15%   ، الإ�ــــصــــالح  وخــــدمــــات 
و8%  املــــالــــيــــة،  الــــو�ــــصــــاطــــة  يف 
التحويلية  الــ�ــصــنــاعــات  مــن  لــكــل 
و9%  ـــــاء،  والـــــبـــــن والـــتـــ�ـــصـــيـــيـــد 
لكل  و4%  املجتمعية،  للخدمات 
و2%  والـــعـــقـــارات،  التعليم  مــن 
للنقل والتخزين، و%1 لكل من 
والفنادق  واملياه  والغاز  الكهرباء 

واملطاعم وال�صحة . 

اللقاءات املتبادلة:
جاء ذلك خالل اللقاء الذي ُعقد 
مبقر غرفة راأ�ض اخليمة موؤخراً ، 
بالتعاون مع احتاد غرف التجارة 

نفطية اأدى اإىل مقتل 11 �صخ�صا. 
ويف ت�صرين الأول/اأكتوبر 2011 
تها  ح�صّ عــن  “اأناداركو”  تــخــّلــت 
ملجموعة  “ماكوندو”  م�صروع  يف 
اإطـــار  يف  برتوليوم”  “بريتي�ض 

ت�صوية حلل نزاع بني ال�صركتني.
 32 “اأناداركو”  اأ�صهم  وارتفعت 
فيما  دولرا   61،78 اإىل  بــاملــئــة 

ومتلك  “اأوبك«.  للنفط  املنتجة 
يف  �ــصــغــرية  حــ�ــصــة  “اأناداركو” 
التابع  “ماكوندو”  مــــ�ــــصــــروع 
برتوليوم”  “بريتي�ض  ملجموعة 
عام  يف  ت�صبب  والــذي  الربيطانية 
يف  كــارثــي  نفطي  بت�صّرب   2010
خليج املك�صيك هو الأ�صواأ يف تاريخ 
بئر  انفجار  بعد  املتحدة  الوليات 

••نيويورك-اأ ف ب:

“�صيفرون”  جمـــمـــوعـــة  اأعـــلـــنـــت 
الأمريكية اجلمعة اأنها �صت�صتحوذ 
على مناف�صتها الأ�صغر “اأناداركو” 
دولر يف �صفقة  مليار   33 مقابل 
من �صاأنها اأن تعزز قدرات ال�صركة 
النفطية على التنقيب والإنتاج يف 

الوليات املتحدة.
وتــتــمــحــور الــ�ــصــفــقــة حـــول حقول 
احلو�ض  منطقتي  يف  “اأناداركو” 
الربمي يف تك�صا�ض وخليج املك�صيك 
لعبا  “�صيفرون”  تــعــتــرب  حــيــث 
لوفورات  وحــيــث ميــكــن  اأ�ــصــا�ــصــيــا، 
التكلفة  معّدل  )انخفا�ض  احلجم 
املــدى الطويل مبــوازاة زيادة  على 

الإنتاج( اأن ترفع قيمة املنتج.
الربمي  احلو�ض  منطقة  وتعترب 
اجليولوجي  الع�صر  اإىل  )ن�صبة 
الربمي( اإحدى اأبرز املناطق التي 
نادي  اإىل  املتحدة  الوليات  اأعــادت 

القوى النفطية العاملية.
�صراكات  “اأناداركو”  وتـــقـــيـــم 
للغاز  م�صروع  بينها  مــن  خارجية 

املرتبة  ويف  مــاكــنــزي،  وود  مــركــز 
الثانية جلهة النتاج بعد “اإك�صون 
“�صيفرون”  وكــــانــــت  مــــوبــــيــــل«. 
على   2005 عـــام  يف  ا�ــصــتــحــوذت 
مليار   18،3 مقابل  “يونوكال” 
مع  �ــصــر�ــصــة  مــنــافــ�ــصــة  بــعــد  دولر 
ال�صينية  الــوطــنــيــة  “املوؤ�ص�صة 
ا�ـــصـــطـــّرت  البحري”،  لــلــنــفــط 
اإىل  الأمريكية  املجموعة  خاللها 

رفع عر�ض ال�صراء.
ومبوجب ال�صفقة التي تن�ض على 
باملئة  بن�صبة25  نقدي  ا�صتحواذ 
مقابل 75 باملئة بوا�صطة الأ�صهم، 
�صيح�صل حاملو اأ�صهم “اأناداركو” 
�صيفرون  يف  �ــصــهــمــا   0،39 عــلــى 

و16،25 دولرا مقابل كل �صهم.
ال�صفقة يف  تنجز  اأن  املتوقع  ومن 
الن�صف الثاين من العام 2019.

عائدات  بلغت   2018 الــعــام  ويف 
دولر  مليار   42،8 “�صيفرون” 
3،1 ماليني  يــعــادل  واأنــتــجــت مــا 
متخطية  يـــومـــيـــا،  نــفــط  بــرمــيــل 
بــــذلــــك اإنــــــتــــــاج غـــالـــبـــيـــة الــــــدول 
الـــــــدول  مـــنـــظـــمـــة  العـــــ�ـــــصـــــاء يف 

“�صيفرون”  �صتتمكن  الــوا�ــصــعــة 
مــن اإقــامــة عـــدة مــراكــز انــتــاج، ما 

�صيعطيها مزيدا من الأف�صلية.
وقــــال نــيــكــول لــفــرانــ�ــض بــر�ــض اإن 
على  اإيــجــابــيــا  �صتنعك�ض  ال�صفقة 

“جناعة التكاليف«.
مـــفـــيـــد جـــــدا يف  ـــــك  ذل اأن  وتــــابــــع 
يتطّلب  الــــذي  الـــربمـــي  احلـــو�ـــض 
حقول  مـــع  مــقــارنــة  اأكــــرث  تنقيبا 
اأخــــــرى لــلــنــفــط الــ�ــصــخــري لنه 
الطبقات  وبــ�ــصــبــب  مــ�ــصــاحــة  اأكــــرب 
الهيدروكربونية املتكّد�صة، م�صرياً 
الآبــــــار  مــــن  ملـــزيـــد  احلــــاجــــة  اإىل 

ل�صتغالل هذه املوارد.
اخلا�صية  هـــذه  اإن  نــيــكــول  وقــــال 
التي �صّبهها بحلوى “تريامي�صو” 
الإيطالية مفقودة يف حقول النفط 
ال�صمالية  داكـــوتـــا  يف  الــ�ــصــخــري 

ومناطق اأخرى من تك�صا�ض.
ويعترب ال�صتحواذ على “اأناداركو” 
منذ  لـ”�صيفرون”  �صفقة  اأكـــرب 
يف  “تيك�صاكو”  على  ا�صتحواذها 
يف  املجموعة  وي�صع   2001 عــام 
م�صاف “الالعبني الكبار” بح�صب 

عمليات  اإجــــراء  يتيح  كــيــلــومــرتا( 
تنقيب وتطوير وت�صغيل وبناء بنى 

حتتية بفاعلية كربى«.
تنوي  “�صيفرون”  اأن  واأ�ــــصــــاف 
حقول  يف  اإ�صافية  من�صات  اإقــامــة 
تقلي�ض  تتوّقع  لكّنها  “اأناداركو” 
امل�صرتك  الـــراأ�ـــصـــمـــايل  الإنـــــفـــــاق 
مـــلـــيـــار دولر  بــنــحــو  لــلــ�ــصــركــتــني 

بف�صل وفورات احلجم.
النفطية  املـــجـــمـــوعـــة  و�ـــصـــتـــعـــزز 
و�صتبيع  ال�صتثمارية  حمفظتها 
بني  مبــا  قيمتها  تــــرتاوح  اأ�ـــصـــوًل 

15 و20 مليار دولر.
ال�صركات  اأبـــحـــاث  مــديــر  ويـــقـــول 
ماكنزي”  “وود  مــــــركــــــز  يف 
لــال�ــصــتــ�ــصــارات كــريــ�ــض نــيــكــول اإن 
فوائد وفورات احلجم يف احلو�ض 
نفوذ  تـــعـــزيـــز  تــتــ�ــصــمــن  الــــربمــــي 
“�صيفرون” لدى �صركات التنقيب 
يتعّلق  فيما  لي�ض فقط  واملوّردين، 
بــتــحــديــد الأ�ــصــعــار بــل اأيــ�ــصــا عرب 
املدى  على  تطوير  م�صاريع  اإقامة 

الطويل.
امل�صاحات  هــذه  على  وب�صيطرتها 

الطبيعي امل�صال يف املوزمبيق قالت 
“�صيفرون” اإنه �صي�صاهم يف تعزيز 

اأعمالها العاملية.
�صي”  بــي  ان  “�صي  �صبكة  واأفــــادت 
فازت  “�صيفرون”  باأن  الأمريكية 
“اأناداركو”  ا�ــصــتــحــواذ  بــ�ــصــفــقــة 
بعد  لــلــ�ــصــهــم،  دولرا   65 مــقــابــل 
“اأوك�صيدنتال  مـــــع  مـــنـــافـــ�ـــصـــة 
عر�صا  قــّدمــت  الــتــي  برتوليوم” 
دولرا،   70 مقابل  ال�صهم  ل�صراء 
“م�صاكل  �ــصــابــتــه  عــر�ــصــهــا  لـــكـــّن 
الأخــــرية  اأن  م�صيفة  هيكلية”، 

تدر�ض خياراتها.
ومل ترد “اأوك�صيدنتال برتوليوم” 
ا�ــصــتــفــ�ــصــارات وكــالــة فران�ض  عــلــى 

بر�ض.
التنفيذي  الرئي�ض  قــال  املقابل  يف 
ملجموعة “�صيفرون” مايك ويرث 
اإن ال�صفقة “تزيد �صيفرون قوة«.

وقال ويرث خلرباء خالل موؤمتر 
“�صيفرون”  اإن  الـــهـــاتـــف  عــــرب 
حقول  اإىل  اإ�ــــصــــافــــة  �ــصــتــحــ�ــصــل 
جماور  “ممر  عــلــى  “اأناداركو” 
 121( مـــــيـــــال   75 بـــــعـــــر�ـــــض 

اختتام خميم الذكاء ال�صطناعي 
لرواد الأعمال يف الفجرية

•• الفجرية -وام:

اأختتم جمل�ض الفجرية لل�صباب التابع للموؤ�ص�صة الإحتادية لل�صباب اأم�ض اأعمال خميم 
الذكاء ال�صطناعي لرواد الأعمال يف مقر مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بالفجرية، 
حر�ض  بالفجرية  الثقافة  وزارة  مركز  مدير  مليح  �صلطان  واأكــد  �صاباً.   40 مب�صاركة 
الوزارة الدائم على اإ�صراك ال�صباب يف خمتلف الدورات والأن�صطة التي تدعم ابتكاراتهم، 
وتنمي اأفكارهم وتوفر لهم كافة املعلومات واملعارف التيي يحتاجونها لي�صبحوا رواداً 
قادرين على النخراط بقوة يف �صوق العمل وعامل التكنولوجيا والع�صر الرقمي. من 
جانبها ا�صارت فاطمة احلرا�صي املن�صق الإعالمي اىل تخريج 40 رائد اأعمال قادر على 
بداية   و  ال�صطناعي،  الذكاء  على  القائمة  الرقمية  بالطريقة  اخلا�ض  م�صروعه  بدء 

م�صوار كل �صاب يف جمال التجارة اأو العمل احلر بحد ذاته.

»�صيفرون« ت�صتحوذ على »اأناداركو« مقابل 33 مليار دولر
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املال والأعمال

خدمات املوانئ، واللوج�صتيات التي 
واخلدمات  املنافذ  حــول  تتمحور 
ذات القيمة امل�صافة. وي�صمل ذلك 
التخزين على اأنواعه ويف اخلزانات 
“اأيزو”،  �ــصــهــادات  عــلــى  احلـــائـــزة 
ال�صحنات،  حتـــويـــل  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة 
الطلبات،  وتنفيذ  الــنــقــل،  واإدارة 
ومـــــــزج الـــكـــيـــمـــيـــاويـــات، وكـــذلـــك 
وتنظيف  والـــتـــعـــبـــئـــة،  الــتــجــمــيــع 
اإىل  و�صوًل  واإ�صالحها،  اخلزانات 
من  ذلــك  وغــري  الب�صائع،  �صحن 
ميناء  ي�صاهم  الأخــرى.  اخلدمات 
جــبــل عــلــي واملــنــطــقــة احلــــرة معاً 

الناجت  املائة من  33.4 يف  بن�صبة 
وبن�صبة  لــدبــي  الإجـــمـــايل  املــحــلــي 
املحلي  الناجت  املائة من  14.9 يف 
الــنــفــطــي لدولة  الإجــــمــــايل غـــري 
الإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة. كما 
العاملية  دبي  توفر حمفظة موانئ 
لــلــعــمــالء احلـــلـــول املــتــكــامــلــة من 
78 ميناء وحمطة بحرية  خالل 

و 9 جممعات لوج�صتية.
– اإقليم  العاملية  دبــي  مــوانــئ  تعد 
الإمــــــــــــارات واحــــــــدة مــــن املــــراكــــز 
البرتوكيماويات  لقطاع  الــرائــدة 
والكيماويات على م�صتوى منطقة 

••دبي-الفجر: 

يف اإطـــــــار تــبــنــي تــقــنــيــات الـــثـــورة 
موانئ  تك�صف  الرابعة،  ال�صناعية 
دبي العاملية – اإقليم الإمارات عن 
جمموعة من اأحدث عرو�صها من 
بقطاع  اخلا�صة  املتطورة  احللول 
والكيماويات،  الــبــرتوكــيــمــاويــات 
وذلــــــــــك خــــــــالل مــــ�ــــصــــاركــــتــــهــــا يف 
ع�صر  احلــــادي  اخلليجي  املــنــتــدى 
الذي  )جيبكا(،  للبرتوكيماويات 
15 و17  الفرتة بني  �صينعقد يف 
ت�صلط  دبـــــي.  يف   2019 اأبـــريـــل 
النهج  عـــلـــى  الـــ�ـــصـــوء  ـــاركـــة  املـــ�ـــص
اللوج�صتي اجلديد للتو�صيل “من 
يوفر  والــــذي  الباب”  اإىل  الــبــاب 
الدعم للعمالء يف كل خطوة على 
التوريد. يعتمد هذا  �صل�صلة  طول 
العديد  اأن�صطة  تكامل  على  النهج 
من موؤ�ص�صات الأعمال، مبا يف ذلك 
احلرة  واملنطقة  علي  جبل  ميناء 
التجارية،  دبــي  ومن�صة  )جــافــزا( 
املجموعة  موؤ�ص�صات  مــن  وغــريهــا 
�صال�صل  من  واحــدة  اإن�صاء  بهدف 
وديناميكية  كفاءة  الأكرث  التوريد 
على م�صتوى دول جمل�ض التعاون 
املعلم،  حمــمــد  وقــــال  اخلــلــيــجــي. 
املدير التنفيذي ومدير عام موانئ 

دبي العاملية – اإقليم الإمارات:
البرتوكيماويات  �صناعة  »تتقدم 
بخطى ثابتة نحو م�صتقبل م�صرق 
حــيــث متــثــل املــنــطــقــة واحـــــدة من 

» اأدنوك للتوزيع« تخدم
 210 ماليني عميل يف 2018

•• اأبوظبي - وام:

جتربة  واإثـــراء  تطوير  جهود  على  تركيزا  للتوزيع  اأدنـــوك  �صركة  �صهدت 
العمالء على م�صتوى حمطاتها املنت�صرة يف 385 موقعا وكذلك يف متاجر 
البيع بالتجزئة التابعة لها . اإذ قامت ال�صركة بخدمة 210 ماليني عميل 
خالل العام 2018 وذلك من خالل اإجراء 168 مليون عملية �صراء وقود 

و42 مليون عملية �صراء منتجات غري برتولية.
و اأو�صح تقرير ير�صد اإجنازات ال�صركة منذ الطرح العام الأويل لأ�صهمها 
اأن العام 2018 يعد مميزا بالن�صبة لـ “اأدنوك للتوزيع” اإذ حققت جناحات 
كبرية متثلت يف دخول �صوق دبي لت�صبح اأول �صركة لتوزيع الوقود تعمل يف 
جميع الإمارات ال�صبع فيما بداأت عمليات التو�صع دوليا من خالل افتتاح 

اأول حمطتني لها يف اململكة العربية ال�صعودية.
املزيد من  لتحقيق  ال�صركة  ا�صتمرار تطلعات وجهود  اإىل  التقرير  اأ�صار  و 
يليه عرب تركيزها على حتقيق  2019 وما  العام  الــدويل خالل  التو�صع 
مع  امل�صتهدفة  الأ�ــصــواق  يف  املحليني  ال�صركاء  مع  الأجــل  طويلة  �صراكات 

ا�صتمرار ال�صركة يف توجهها لتحقيق املزيد من التو�صع.
و بداأت ال�صركة فعليا يف بيع منتجات الزيوت اخلا�صة بها يف الهند والتي 
تعترب ثاين اأكرب �صوق لزيوت املركبات يف العامل بالإ�صافة اإىل �صعيها اإىل 

حتقيق املزيد من التو�صع يف ال�صوق ال�صعودي وحمليا يف دبي.
و اأ�صهم ن�صاط “اأدنوك للتوزيع” وخططها التو�صعية يف حتقيق اأداء مايل 
�صايف  لريتفع   2018 للعام  املالية  النتائج  على  انعك�ض  ما  لل�صركة  قوي 
الربح بن�صبة %18 ويبلغ 2.1 مليار درهم يف حني ارتفعت الأربــاح قبل 
مليار   2.7 لتبلغ   22% بن�صبة  والإطــفــاء  وال�صتهالك  ال�صريبة  خ�صم 

درهم.
واأرجع التقرير النتائج املالية اجليدة للعام 2018 اإىل عدد من العوامل 
مبا يف ذلك برنامج اإعادة تن�صيط متاجر التجزئة اخلا�صة بال�صركة و الذي 
%10.8 خالل الربع  اأ�صهم يف زيادة معدل حجم �صلة امل�صرتيات بن�صبة 
 16.8% 2017 وبن�صبة  بالعام  2018 مقارنة  املايل  العام  الرابع من 

للعام 2018 مقارنة بالعام 2017.
لال�صتفادة  الرامية  للتوزيع  اأدنــوك  �صركة  جهود  مع  بالتوازي  ذلك  ياأتي 
مثل  ال�صمعة  العاملية  التجارية  العالمات  مع  والعمل  �صركائها  �صبكة  من 
العالمة “جيان” حيث قامت ال�صركة بافتتاح 13 فرعا لعالمتها التجارية 

“جيان” للخدمة ال�صريعة يف حمطاتها يف جميع اأنحاء الإمارات.

اأ�ــصــواق الكيماويات منــواً يف  اأ�ــصــرع 
بت�صهيل  ملتزمون  ونحن  العامل. 
قدراتها  وتــطــويــر  ال�صناعة  منــو 
التناف�صية يف الأ�صواق العاملية من 
خالل تبني اأدوات الثورة ال�صناعية 
الإحاللية  وتــقــنــيــاتــهــا  الـــرابـــعـــة 
والطائرات  ال�صطناعي،  كالذكاء 
الطاقة،  وتـــخـــزيـــن  الـــروبـــوتـــيـــة، 
واإنرتنت  ت�صني،  الــبــلــوك  وتقنية 
التقنيات  مــن  وغــريهــا  الأ�ـــصـــيـــاء، 
الرائد  املمكن  وب�صفتنا  الأخــرى؛ 
على  نركز  فاإننا  العاملية،  للتجارة 
وم�صتدامة  متقدمة  حــلــول  بــنــاء 

لوكالة  وفـــًقـــا  الــ�ــصــنــاعــة.«  لــهــذه 
الــطــاقــة الــدولــيــة، مــن املــتــوقــع اأن 
الكيماوية  املــواد  ا�صتهالك  يرتفع 
تقريباً   60% بن�صبة  الــعــامل  يف 
وت�صكل  و2050،   2018 بـــني 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمــلــ�ــض  دول 
%12 من حجم املواد الكيمياوية 
عــالــيــة الــقــيــمــة. مــن خـــالل بيئية 
التي  واملتكاملة  املتطورة  الأعمال 
وجافزا،  علي  جبل  ميناء  يوفرها 
تــــقــــدم مــــوانــــئ دبــــــي الـــعـــاملـــيـــة – 
خم�ص�صة  حــلــوًل  الإمــــارات  اإقليم 
لعمالئها مع جمموعة وا�صعة من 

ميناء  ويتعامل  الأو�ــصــط.  ال�صرق 
جــبــل عــلــي مـــع اأكــــرث مـــن 65 يف 
القطاع يف دول  املائة من �صادرات 
جمــلــ�ــض الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، من 
 140 تــ�ــصــم  الــتــي  �صبكته  خـــالل 
خدمة   80 لنحو  وتقدميه  ميناء 
اإجمايل  ارتـــفـــع  كــمــا  اأ�ــصــبــوعــيــة، 
التجارة يف امليناء بن�صبة 6 يف املائة 
خالل عام 2017. وتعترب املنطقة 
احلــرة جلبل علي )جــافــزا( مقراً 
لنحو 500 �صركة برتوكيماويات 
اأكــرث من  والــتــي توظف جمتمعة 

6500 �صخ�ض.

تر�شيخًا ملكانة دبي كوجهة مف�شلة لقطاع البرتوكيماويات والكيماويات

موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات تك�صف عن حلول لوج�صتية يف جيبكا

جمل�ض �صباب القطاع اخلا�ض يناق�ض توجهات �صوق العمل ووظائف امل�صتقبل ••دبي-وام:

القطاع  �ـــصـــبـــاب  “جمل�ض  نـــاقـــ�ـــض 
امل�صتقبلية  الـــتـــوجـــهـــات  اخلا�ض” 
يف  امل�صتقبل  ووظــائــف  العمل  ل�صوق 
والرقمي  التكنولوجي  الــتــاأثــري  ظــل 
ا�صتعداد  وكيفية  واملمكنات  املتنامي 
الفر�ض  لإغــتــنــام  املـــواطـــن  الــ�ــصــبــاب 
الوظيفية. جاء ذلك يف حلقة �صبابية 
عنوان  حتــت  مــوؤخــرا  املجل�ض  نظمها 
امل�صتقبلية”  والــتــنــمــيــة  “الإمارات 
العبار رئي�ض  وا�صت�صاف فيها حممد 
جمل�ض الدارة ل�صركة اعمار العقارية 
�صعيد  ومـــ�ـــصـــاركـــة  بــحــ�ــصــور  وذلــــــك 

القطاعات  يف  واملــواطــنــات  املــواطــنــني 
القت�صادية املختلفة ومتكني الكفاءات 
الوطنية لقيادة هذه القطاعات. واكد 
“ ان لدى ال�صباب املواطن كثري من 
التي متكنه من  والإمكانات  القدرات 
النوعية  الوظائف  من  العديد  �صغل 
اخلا�صة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  يف  والـــقـــيـــاديـــة 
بقطاعاتها املختلفة خ�صو�صا يف �صوء 
حزمة ال�صيا�صات والربامج واملبادرات 
بالتعاون  الـــــــــوزارة  تــطــبــقــهــا  الـــتـــي 
مـــع �ــصــركــائــهــا ال�ــصــرتاتــيــجــيــني يف 
الـــقـــطـــاعـــني احلــــكــــومــــي واخلــــا�ــــض 
الوطن  �صباب  دعــم  �صاأنها  من  والتي 

ومتكينهم لتجاوز التحديات«.

النظري مدير عام املوؤ�ص�صة الإحتادية 
لل�صباب والدكتور عمر النعيمي وكيل 
والتوطني  الــبــ�ــصــريــة  املــــــوارد  وزارة 
امل�صاعد لالإت�صال والعالقات الدولية 
القطاع  �ـــصـــبـــاب  جمــلــ�ــض  واأعــــ�ــــصــــاء 
ع�صويته  يف  يــ�ــصــم  الـــــذي  اخلـــا�ـــض 
العاملني  18 مــواطــنــا مــواطــنــة مــن 
�صبه  واملوؤ�ص�صات  اخلــا�ــض  القطاع  يف 
العبار  حمــمــد  واأ�ــــصــــاد  احلـــكـــومـــيـــة. 
ومببادرة  ال�صبابية  احللقات  بتنظيم 

واكد ان دولة الإمارات يف ظل قيادتها 
الر�صيدة تطبق �صيا�صة النفتاح على 
اأ�صبحت  الأخـــر حتى  الــعــامل وقــبــول 
مــنــطــقــة جـــــذب اقـــتـــ�ـــصـــاديـــة كربى 
اأن  اإىل  م�صريا  املناف�صة،  على  ترتكز 
يحظى  الإمـــارات  يف  اخلا�ض  القطاع 
يوم  كل  يتطور  جتعله  ن�صبية  مبيزة 
الأمر  وهــو  احلكومة  �صيا�صة  بف�صل 
واملواطنات  للمواطنني  يــوفــر  الـــذي 
فر�ض عمل واعدة. وا�صتعر�ض العبار 

والتوطني  الــبــ�ــصــريــة  املــــــوارد  وزارة 
�صباب  واإطـــــــالق جمــلــ�ــض  بــتــاأ�ــصــيــ�ــض 
من�صة  ي�صكل  الــذي  اخلا�ض  القطاع 
ب�صوق  املعنيني  جتمع  فاعلة  توا�صل 
وتعزز من  القطاع اخلا�ض  العمل يف 
الأمور  يف  والتباحث  الت�صاور  قيمة 
والق�صايا ذات ال�صلة. وقال ان هناك 
للمواطنني  كــثــرية  وظــيــفــيــة  فــر�ــصــا 
واملواطنات يف القطاع اخلا�ض وهو ما 
هذه  ا�صتغالل  �صبابنا  على  ي�صتوجب 

منذ  العملية  رحلته  اجلل�صة  خــالل 
�صاحبها  ومــا  الأوىل  العمل  بــدايــات 
م�صريا  حتــــديــــات  و  طـــمـــوحـــات  مــــن 
وبــــذل اجلهود  املــثــابــرة  �ـــصـــرورة  اىل 
امل�صاعفة وال�صعي نحو تطوير الذات 
واملهارات  اخلــــربات  عــلــى  واحلــ�ــصــول 
الــــــالزمــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــطـــمـــوحـــات 
لــلــتــحــديــات. مـــن جانبه  والــتــ�ــصــدي 
حر�ض  النعيمي  عــمــر  الــدكــتــور  اأكـــد 
والتوطني  الــبــ�ــصــريــة  املــــــوارد  وزارة 

الــفــر�ــض مــن خـــالل بـــذل مــزيــد من 
املهارات  تطوير  على  والعمل  اجلهد 
امل�صتمر  والبحث  الــذاتــي  والــتــدريــب 
م�صريا  امل�صتقبل  متطلبات  لــقــراءة 
اىل اأن هناك م�صوؤولية جمتمعية تقع 
على عاتق املوؤ�ص�صات القت�صادية جتاه 
اإطالق  حيث  مــن  املواطنني  ال�صباب 
تدريبهم  ت�صتهدف  بــرامــج  وتطبيق 
املتطلبات  تلبية  اأجــل  مــن  وتاأهيلهم 

الالزمة التي يفر�صها �صوق العمل.

عــلــى تــقــدمي الـــدعـــم الـــــالزم ملجل�ض 
يتمكن  حتى  اخلــا�ــض  القطاع  �صباب 
تاأ�ص�ض من  التي  اأهــدافــه  من حتقيق 
اجلها ل �صيما من حيث تفعيل �صوت 
اخلا�ض  القطاع  العاملني يف  ال�صباب 
وطموحاتهم  اآرائـــهـــم  عـــن  لــلــتــعــبــري 
واحتياجاتهم وتعزيز التوا�صل بينهم 
وبني القيادات يف الدولة وغريها من 
امل�صاهمة  �صاأنها  مــن  الــتــي  الهــــداف 
م�صاركة  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  يف 

مالية عجمان تنفذ املرحلة الأوىل من م�صروع اأمتتة التحويالت البنكية احلكومية
•• عجمان ـ الفجر 

م�صروع  من  الأوىل  املرحلة  عجمان  يف  املالية  دائــرة  نفذت 
اأمتتة التحويالت البنكية احلكومية بالتعاون مع بنك دبي 
الرتقاء  الــهــادفــة اىل  اإطـــار جهودها  وذلـــك يف  الإ�ــصــالمــي 
بــالــعــمــل احلــكــومــي عـــرب تــوفــري خـــدمـــات ذكــيــة متطورة 
حتقيقا  واملتعاملني،  العاملني  جلميع  متميزة  وت�صهيالت 
مالية  منظومة  بناء  اىل  الرامية  ال�صرتاتيجية  لروؤيتها 
تناف�صية  تــعــزيــز  حتــقــيــق  يف  ت�صـــــــاهم  رائــــدة  حكوميـــــة 

الدولة.
اأن  الــدائــرة  اآل علي مدير عــام  اأحــمــد  واأكـــد �صعادة مـــروان 

املالية مع متعامليها ومع خمتلف املوؤ�ص�صات املن�صوية حتت 
مظلة جمتمع الأعمال يف اإمارة عجمان.

البنكية  التحويالت  اأمتتة  م�صروع  اأن  العام  املدير  وك�صف 
املــالــيــة واإلغاء  الــعــمــلــيــات  يــ�ــصــاهــم يف حتــ�ــصــني  احلــكــومــيــة 

الإجراءات الورقية.
ومن جانبه اأو�صح ال�صيد في�صل يون�ض مدير اإدارة الإيرادات 
التحويالت  عملية  �صينقل  امل�صروع  اأن  بالدائرة  احلكومية 
ذكية  عملية  اإىل  تقليدية  كونها  مــن  احلكومية  البنكية 
بالكامل، بطريقة موؤمتتة حيث يتم التحويل البنكي للمبلغ 
املطلوب ب�صكل اآيل اإىل ح�صاب امل�صتفيد دون احلاجة لنماذج 

ورقية اأو اإم�صاءات ح�صب الطريقة التقليدية.

�صرتفع  البنكية  احلكومية  التحويالت  اأمتتة  اأن  واأ�ــصــاف 
كـــفـــاءة عــمــلــيــة الــتــحــويــالت الــبــنــكــيــة مـــن خــــالل تطوير 
العمليات الإدارية وخف�ض الأعمال الورقية واإحكام الرقابة 
البنكية،  بالتحويالت  اخلا�صة  الداخلية  الإجـــراءات  على 
وخف�ض التكاليف الإدارية وتقليل ن�صب الأخطاء وتطوير 

اآلية العمل ومواكبة اأف�صل املمار�صات..
الإجنــاز مما  العمل و�صرعة  اإجـــراءات  تب�صيط  اإ�صافة اىل   
على  والرقابة  واحلوكمة  املتعاملني  ر�صا  رفع  يف  الأثــر  له 
تطبيق  الأوىل  املــرحــلــة  تت�صمن  حيث  البنكية،  الــدفــعــات 
امل�صروع يف دائرة املالية وتليها مراحل تت�صمن باقي اجلهات 

احلكومية.

مفهوم  تعزيز  اإىل  متوا�صل  ب�صكل  ت�صعى  عجمان  مالية 
احلكومة الذكية، عرب تقدمي خدمات متميزة تتبنى اأف�صل 
احللول والآليات املبتكرة لتحقيق ال�صرعة والدقة يف اإجناز 
امل�صتوى  على  وامل�صتجدات  التطورات  ومواكبة  املعامالت، 
املحلي والدويل، مبا يرفع الكفاءة العملية لديها وي�صاهم 

يف تعزيز م�صرية التنمية يف المارة.
اأمتتة  نحو  خطواتها  بت�صريع  ملتزمة  الدائرة  اأن  واأ�صاف 
جميع اأنظمتها وخدماتها للتخل�ض من املعامالت الورقية 
التي تعمل على اإحاللها ب�صكل متكامل يعتمد على اأف�صل 
اإيجابي  تاأثري  من  لذلك  ملا  الذكية  والتطبيقات  التقنيات 
العالقات  وتعزيز  الــدائــرة  يف  املالية  املــعــامــالت  �صري  على 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الهادفة  ل�صرتاتيجيته  تنفيذاً 
لــتــعــزيــز حـــ�ـــصـــوره الــــرائــــد على 
املــ�ــصــتــوى الـــــدويل، �ـــصـــارك �صوق 
ال�صوق  املالية،  لــالأوراق  اأبوظبي 
املــــــايل الـــــرائـــــد يف املـــنـــطـــقـــة، يف 
فــعــالــيــات الـــــدورة اخلــامــ�ــصــة من 
والقيد  الإيـــداع  �صركات  منتدى 
املركزي العاملي، الذي ا�صت�صافته 
مــديــنــة مــراكــ�ــض املــغــربــيــة خالل 
اأبريل   12 وحتى   8 من  الفرتة 
الذي  امللتقى  ويناق�ض  اجلـــاري.  
�صنتني  كــــل  واحـــــــدة  مـــــرة  يـــقـــام 
جمــــمــــوعــــة مــــــن املــــو�ــــصــــوعــــات 
التغريات  حــــول  تــتــمــحــور  الـــتـــي 
املالية،  الأ�ـــصـــواق  ت�صهدها  الــتــي 
تقنية  تطبيقات  جلهة  وخــا�ــصــة 
البلوك ت�صني يف الأ�صواق املالية، 
وحتــديــات الأمـــن الــ�ــصــيــرباين يف 
ظل التطورات التقنية املت�صارعة، 
املالية  اخلــــدمــــات  عــــن  فـــ�ـــصـــاًل 

والتي  اإكويت�صني”   “ املـــالـــيـــة 
ع�صوية  اإىل  مبــوجــبــهــا  يــنــ�ــصــم 
اأ�ص�صتها  الــتــي  الــعــمــل  جمــمــوعــة 
جمالت  تطوير  بهدف  ال�صركة 
التعامالت  تـــقـــنـــيـــات  تـــطـــبـــيـــق 
وتعزيز  ت�صني  البلوك  الرقمية 

كفاءة الأ�صواق املالية.
املن�صوري،  خليفة  �صعادة  واأ�ــصــار 
ل�صوق  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــ�ــــض 
بالإنابة  املالية  لــالأوراق  اأبوظبي 
للملتقى  الــكــربى  الأهــمــيــة  اإىل 
املركزية  املالية  للودائع  الــدويل 
بــاعــتــبــاره مــنــ�ــصــة عــاملــيــة جتمع 
من  مـــ�ـــصـــارك   300 مــــن  اأكــــــرث 
اأكرث من 90 دولــة. واأكــد �صعادة 
حري�ض  الــ�ــصــوق  اأن  املــنــ�ــصــوري 
امللتقى  هــذا  �صمن  امل�صاركة  على 
ال�صتثماري  املــنــاخ  ل�ــصــتــعــرا�ــض 
اجلذاب وامل�صتقر الذي تتمتع به 
اإمارة اأبوظبي، والذي مكنها من 
رائداً  ا�صتثمارياً  مركزاً  تكون  اأن 

على م�صتوى املنطقة.  

املركزية  الــودائــع  على  اجلــديــدة 
واأن�صطتها. وي�صهد امللتقى تنظيم 
نحو ع�صرين جل�صة وور�صة عمل 
ي�صارك يف اإدارتها وتقدميها اأكرث 
يف  ومتخ�ص�صاً  خــبــرياً   40 مــن 

جمال الأ�صواق املالية.  
هذا وقد �صارك وفد �صوق اأبوظبي 
املالية خالل الزيارة يف  لــالأوراق 
فعاليات املنتدى يف جل�صة حوارية 
التكنولوجيا  “تقنيات  بــعــنــوان 
املثلى منها”.  املالية و ال�صتفادة 
الــ�ــصــوق جتربته يف  عــر�ــض  حيث 
ال�ــصــتــفــادة مــن حــلــول و خدمات 
تقنيات التكنولوجيا املالية �صواءاً 
من ناحية كونه ال�صوق الأول على 
م�صتوى ال�صرق الأو�صط و �صمال 
اأفريقيا، و الثالث عاملياً، يف تبني 
اأعماله  يف  ت�صني  الــبــلــوك  تقنية 
مع  �صراكاته  خــالل  مــن  اأي�صاً  و 
املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  مــن  عــدد 
املالية   الــتــكــنــولــوجــيــا  جمــــال  يف 
اأهــمــهــا  تــوقــيــعــه مــذكــرة تفاهم 

املالية  التـــ�ـــصـــالت  جــمــعــيــة  مـــع 
“ �صويفت”  البنوك  بني  العاملية 
الإيداع  �صركات  كربيات  من  و7 
لو�صع  العاملية  املــركــزي  والــقــيــد 
جمال  يف  امل�صرتك  للعمل  اأ�ص�ض 
الـــبـــلـــوك ت�صني  تــقــنــيــة  تــطــبــيــق 
وتعامالت  الـــتـــداول  عــمــلــيــات  يف 
اأ�ـــصـــواق روؤو�ــــض الأمـــــوال بجانب 
اتفاقية  عـــلـــى  الـــ�ـــصـــوق  تـــوقـــيـــع 
التكنولوجيا  �صركة  مــع  �ــصــراكــة 

“يتميز  املن�صوري:  �صعادة  وقــال 
هـــــــذا املـــلـــتـــقـــى عـــــن �ـــــصـــــواه من 
جامعاً  بكونه  العاملية  الأحــــداث 
ملــخــتــلــف الأطــــــــراف الــفــاعــلــة يف 
املــالــيــة ومــــن خمتلف  الأ�ــــصــــواق 
اأنــــحــــاء الــــعــــامل. وهــــو مـــا ميكن 
املالية  الأ�ـــــصـــــواق  ممــثــلــي  كـــافـــة 
واجلهات  والـــهـــيـــئـــات  املـــ�ـــصـــاركـــة 
واملــنــظــمــات املــالــيــة الــدولــيــة من 
النظر،  ووجهات  اخلــربات  تبادل 
ومـــنـــاقـــ�ـــصـــة اأحـــــــدث الـــتـــطـــورات 
تواجهها  الــــتــــي  والــــتــــحــــديــــات 
و�صتمكننا  الــعــاملــيــة.  الــبــور�ــصــات 
هـــــذه الـــنـــقـــا�ـــصـــات الــــبــــنــــاءة من 
فاعلية  اأكرث  روؤى وخطط  و�صع 
التي  الهامة  باملنتجات  للتعريف 
لالأوراق  اأبــوظــبــي  �صوق  يوفرها 
املــالــيــة وخــدمــاتــه املــبــتــكــرة على 
والعاملي  الإقـــلـــيـــمـــي  املـــ�ـــصـــتـــوى 
التوجهات  مـــــن  مــ�ــصــتــفــيــديــن 

الدولية يف هذا الإطار.«
ــــركــــات  ــــص ويـــــجـــــمـــــع مـــــنـــــتـــــدى �

العاملي  املــركــزي  والقيد  الإيــــداع 
الودائع  جــمــعــيــات  عـــن  ممــثــلــني 
الإقــلــيــمــيــة املــركــزيــة يف كـــل من 
وال�صرق  الــهــادئ،  واملخيط  اآ�صيا 
واأفريقيا،  واأوروبــــــــا،  الأو�ــــصــــط، 
والأمــريــكــيــتــني. وكــانــت الــــدورة 
الرابعة من امللتقى قد اأقيمت يف 

هونغ كونغ عام 2017.
ي�صار اإىل اأن �صوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية ومن خالل موقعه الرائد 
يحر�ض  الإقليمي  امل�صتوى  على 
فعال  ب�صكل  التواجد  على  دائــمــاً 
وامللتقيات  املــوؤمتــرات  خمتلف  يف 
املالية العاملية، والتوا�صل امل�صتمر 
العاملية،  املالية  الأ�صواق  اأبرز  مع 
وذلك بهدف الطالع وال�صتفادة 
مبا  العاملية،  املمار�صات  اأبــرز  من 
ميكن ال�صوق من تطوير وتوفري 
منتجات رائدة وخدمات مبتكرة، 
�صمن  امل�صتثمرين  تطلعات  تلبي 
والآمنة  امل�صتقرة  الــتــداول  بيئة 

التي يوفرها ال�صوق. 

» معهد حوكمة « ينظم موؤمتره 
ال�صنوي الثالث ع�صر 25 اأبريل

•• دبي-وام:

يعقد “ معهد حوكمة “ حلوكمة ال�صركات التابع ل�صلطة مركز دبي املايل العاملي 
اأرمــاين دبي  اأبريل احلــايل بفندق   25 الثالث ع�صر يف دبي يوم  ال�صنوي  موؤمتره 
بال�صراكة مع معهد احلوكمة واأمناء ال�صر الربيطاين وهو الهيئة املعنية باحلوكمة 
يف اململكة املتحدة وجمهورية اأيرلندا والأقاليم املرتبطة بها وجزر القناة و جزيرة 
اآيل اأوف مان. يبحث املوؤمتر يف ن�صخة 2019 التي حتمل عنوان “نحو احلوكمة 
كيفية   “ املجتمع  يف  ال�صركات  دور  تعزيز  املــ�ــصــتــدام:  والنمو  لل�صركات  ال�صليمة 
الكبرية  ال�صركات  البلدان مع حتديات احلوكمة مع الرتكيز على  تعامل خمتلف 
احلوكمة  ممار�صات  بها  تدعم  التي  الطرق  عن  ف�صال  البور�صة  يف  املدرجة  غري 
مناخ  يف  ال�صريع  التغري  مواجهة  يف  امل�صتدام  النمو  عملية   .. لل�صركات  اجلــيــدة 
اأم  نوعها  من  فريدة  العربية  املنطقة  كانت  اإذا  ما  اأي�صا  املوؤمتر  ويتناول  الأعمال 
اأنها مماثلة لالأ�صواق الآخرى التي بها �صركات لها هياكل موؤ�ص�صية مماثلة وكيف 
و معرتف  را�صخة  دولية  اعتماد ممار�صات  باملنطقة  ال�صركات  و  للحكومات  ميكن 
العربية.  باملنطقة  والثقافية اخلا�صة  واملوؤ�ص�صية  الهيكلية  التحديات  بها يف �صوء 
و قال الدكتور اأحمد ال�صيخ رئي�ض جمل�ض اإدارة “معهد حوكمة : “ يركز املوؤمتر 
هذا العام على ال�صتدامة والهياكل املوؤ�ص�صية الفريدة يف املنطقة وا�صفا احلوكمة 
الر�صيدة لل�صركات باأنها اأمر �صروري للتنمية املالية والقت�صادية يف املنطقة واأعرب 
اأوزبورن الرئي�ض التنفيذي ملعهد احلوكمة و اأمناء ال�صر الربيطاين عن  �صاميون 
ترحيبه بالتعاون بني املعهدين يف جمال تعزيز اأطر وممار�صات حوكمة ال�صركات يف  

الإمارات وال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .

تعزيزًا حل�شوره الرائد على امل�شتوى العاملي

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية يختتم م�صاركته يف منتدى �صركات الإيداع والقيد املركزي العاملي
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الفجر الريا�ضي

موعدين  القدم  لكرة  املمتاز  الإنكليزي  الــدوري  ي�صهد 
مــهــمــني الأحــــــد يف الــ�ــصــبــاق عــلــى الــلــقــب بـــني حامله 
على  �صيفا  الأول  بحلول  وليفربول،  �صيتي  مان�ص�صرت 
كــريــ�ــصــتــال بـــال�ـــض، ولـــقـــاء �ــصــعــب لــلــثــاين �ــصــد �صيفه 
يكون  األ  كلوب  يــورغــن  الأملـــاين  مــدربــه  تعهد  ت�صل�صي، 

ا�صتعادة لتجربة مريرة قبل خم�صة اأعوام.
 ،2019 والــثــالثــني مــن بطولة  الــرابــعــة  املــرحــلــة  ويف 
يجد ليفربول نف�صه يف موقع م�صابه تقريبا ملا كان عليه 
ترتيب  يت�صدر   :2014 ني�صان/اأبريل   27 يف  احلــال 
الدوري املمتاز، يبحث عن لقب اأول يف البطولة املحلية 

منذ عام 1990، وي�صت�صيف ت�صل�صي يف ملعب اأنفيلد.
“احلمر”  �صيء. خ�صر  املباراة كل  غــرّيت  العام،  ذاك  يف 
لقائده  قاتل  خطاأ  به  ت�صبب  اأحدهما  نظيفني  بهدفني 
ب�صكل  الـــدوري  م�صار  وتــبــدل  جـــريارد،  �صتيفن  ال�صابق 

جذري و�صول اىل تتويج... مان�ص�صرت �صيتي باللقب.
الأحد، يدخل ليفربول املباراة مت�صدرا بفارق نقطتني 
لكنه خا�ض  غــوارديــول،  الإ�ــصــبــاين جو�صيب  فريق  عــن 
مباراة اأكرث. ومع تبقي خم�ض مراحل فقط على نهاية 
الدوري، �صيكون اأي تعرث مكلفا لكلوب وفريقه، ل�صيما 
فرق  ثــالثــة  مــع  يتناف�ض  لندنيا  مناف�صا  يــواجــه  واأنـــه 
مل�صابقة  املوؤهلني  والرابع  الثالث  املركزين  على  اأخــرى، 

دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.
وي�صدد كلوب على اأن بال لعبيه غري م�صغول بالتجربة 
ملعبهم  هو  اأنفيلد  واأن  ل�صيما   ،2014 لربيع  املريرة 
مــبــاراة �صمن   15 وتعادلني يف  فــوزا   13 حيث حققوا 
الدوري املمتاز هذا املو�صم. كما �صيدخل ليفربول مباراة 
على  الــتــي حققها  الإيــجــابــيــة  بالنتيجة  مــدفــوعــا  الــغــد 
-2�صفر  الربتغايل  بورتو  على  بفوزه  الثالثاء،  ملعبه 

يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ت�صل�صي  ا�صت�صافة  قبل  �صحايف  موؤمتر  يف  كلوب  وقــال 
“ل�صت واثقا من اأن “جتربة 2014” ت�صغل بال اأحد. 
ل  يتجاهلوها.  بــاأن  امل�صجعني  لكل  تقولوا  اأن  ميكنكم 

عالقة لها بنا. هذه ق�صة خمتلفة متاما«.
اأ�صاف “اأدعو كل من يريد التحدث اىل لعبّي ب�صاأن ما 
اأن  اأعــوام عدة، اىل عدم القيام بذلك. نريد  حدث قبل 
نكتب تاريخنا اخلا�ض. اأنا ل�صت متوترا. اأ�صعر بالتناف�ض 

يف البطولة، لكننا نرى الإيجابيات حاليا«.
مل  الأمـــر  لأن  املقبلة  باخلطوة  نقوم  اأن  “نريد  وتــابــع 
“الالعبني” على تقدمي كرة قدم  ينته بعد. ن�صجعهم 

جريئة. �صرتكب اأخطاء لكن علينا التعامل معها«.
ومن الأخطاء القليلة التي ارتكبها ليفربول هذا املو�صم، 
اخل�صارة اأمام ت�صل�صي 1-2 يف اجلولة الثالثة من كاأ�ض 
الرابطة الإنكليزية يف اأيلول-�صبتمرب، ما جعل الفريق 
املتتالية يف  املــبــاريــات  ثــمــاٍن، عـــدد  يــرفــع اىل  الــلــنــدين 
خمتلف امل�صابقات التي مل يذق فيها طعم اخل�صارة على 

اأنفيلد.
وكان البلجيكي اإدين هازار م�صجل هدف الفوز ل�صالح 
ت�صل�صي يف تلك املباراة، وهو �صيكون - بنظر كلوب - اأحد 
مكامن خطر النادي اللندين اليوم اأي�صا يف ظل الأداء 
الــالفــت الـــذي يــقــدمــه يف الــفــرتة الأخـــــرية، عــلــى رغم 

الغمو�ض ب�صاأن م�صتقبله مع الفريق.
اأف�صل  يف  جــدا.  جيدة  بفرتة  ميــر  “هازار  كلوب  وقــال 
اأيــامــه، هــو مــوؤهــل ليكون الأفــ�ــصــل يف الــعــامل “...” يف 
يدافع  اأن  لأحــد  ميكن  ل  لعبني،  بني  فردية  مواجهة 
بع�ض  و�صول  مننع  اأن  “علينا  م�صيفا  مواجهته”،  يف 
الــتــمــريــرات اإلــيــه، نــقــراأ املــبــاراة ب�صكل جيد ونــقــوم برد 

الفعل ب�صرعة«.
يف املقابل، يدخل ت�صل�صي املباراة وهو يناف�ض على املركز 
ال�صبت يف حال  الــذي يحتله حاليا، وقد يفقده  الثالث 
�صيفه  عــلــى  نقطتني”  بــفــارق  “الرابع  تــوتــنــهــام  فـــوز 
هادر�صفيلد �صاحب املركز الأخري والهابط اىل الدرجة 
الأوىل، علما باأن ت�صل�صي خا�ض مباراة اأكرث من غرميه 

اللندين.
وكان لعب ت�صل�صي الإ�صباين �صيزار اأ�صبيليكويتا �صمن 
 ،2014 اأنفيلد عام  الت�صكيلة التي هزمت ليفربول يف 
“احلمر” احلايل  اأيــ�ــصــا جنــم  اأنــهــا �ــصــمــت  واملــفــارقــة 

امل�صري حممد �صالح عندما كان مع نادي العا�صمة.
وعلق اأ�صبيليكويتا على تلك الذكرى بالقول “كانت قبل 
لالحتفال  يتح�صرون  وكــانــوا  هناك  اىل  ذهبنا  اأعـــوام. 
ويفوزون على كل فريق يف اأنفيلد. ا�صتمتعنا بذلك اليوم 

وناأمل يف اأن نتمكن من تكرار ذلك الأحد«.
ويدخل فريق املدرب الإيطايل ماوريت�صيو �صاري مباراة 

الــيــوم بــعــد فـــوزه اخلــمــيــ�ــض عــلــى �صيفه �ــصــالفــيــا براغ 
مل�صابقة  النهائي  ربع  الــدور  الت�صيكي -1�صفر يف ذهاب 

الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ«.
يف  بــال�ــض  كري�صتال  على  �صيفا  �صيتي  يحل  ذلــك،  اىل 
مباراة ل تخلو اأي�صا من الذكريات املريرة، اذ �صتجمع 

لعبي غوارديول بفريق اأحلق بهم خ�صارة 2-3 على 
اأر�صهم يف كانون الأول/دي�صمرب املا�صي.

برباعية  الــتــتــويــج  امــكــانــيــة  اأمــــام  �صيتي  يــــزال  ول 
تاريخية هذا املو�صم، اإذ اأحرز بكاأ�ض الرابطة 

وي�صعى  اإنـــكـــلـــرتا،  كـــاأ�ـــض  نــهــائــي  وبـــلـــغ 
املمتاز،  الـــدوري  يف  بلقبه  لالحتفاظ 

ويخو�ض الدور ربع النهائي مل�صابقة 
دوري اأبطال اأوروبا.

اليوم  لــقــاء  يــدخــل  �صيتي  لــكــن 
�صفر1-  خــ�ــصــارتــه  اأعــقــاب  يف 
ذهاب  يف  توتنهام  ملعب  على 
الأبـــطـــال  دوري  نــهــائــي  ربــــع 

تباينا  اأثــارت  مباراة  يف  الثالثاء، 
الأملاين  انــتــقــادات  بعد  ل�صيما  �صفوفه  يف 

اإيــلــكــاي غــونــدوغــان لــفــريــقــه بــعــدم التمتع 
“توتنهام  مــلــعــب  عــلــى  الــكــافــيــة  بــــاجلــــراأة 

هوت�صرب �صتاديوم” اجلديد يف لندن.
اعتمد مقاربة  اأن غوارديول  وراأى معلقون 
غري معتادة متيل نحو الدفاع، ل�صيما من 
كيفن  البلجيكي  جنميه  على  الإبقاء  خالل 

دي بروين والأملاين لوروا �صانيه على مقاعد 
الأخـــرية من  قبل  مــا  الدقيقة  الــبــدلء حتى 

النهاية.
غــوارديــول جــزءا كبريا من موؤمتره  وخ�ص�ض 

به  اأدىل  مــــا  عـــلـــى  لـــلـــرد  اجلـــمـــعـــة  الـــ�ـــصـــحـــايف 
غوندوغان، قائال “ل اأتفق معه، بالطبع ل«.

ونغيب  هدفا  فيها  نتلقى  مــبــاريــات  “ثمة  وتــابــع 
“عن الرد”، لكن يف هذه احلالة، تلقينا هدفا ومل 
يح�صل �صيء. ل �صيما ال�صوط الثاين، كان حتت 
ال�صيطرة “...” نريد اأن نقدم اأداء جيدا، ل�صيما 
يف دوري اأبطال اأوروبا، لكن يف هذه احلالة وهذه 

املباراة، ل اأعتقد اأنني اأوافق” على النتقادات.
و�صدد الإ�صباين على اأن �صيتي “كان مذهال يف الأ�صهر 
الــعــ�ــصــريــن الأخــــــرية، وخــ�ــصــر مــبــاراتــني يف اآخــــر 24. 
كل  فــوزا  خاللها  نحقق  �صهرا  ع�صرون 
اأيــام، جمعنا 180 نقطة يف  ثالثة 

املو�صمني املا�صيني«.

�شيتي �شيفا على كري�شتال باال�س يف مباراة ال تخلو من الذكريات املريرة

ليفربول ي�صت�صيف ت�صل�صي وكلوب يدعو لتجاهل خيبة 2014 
هندر�صون يقول اإن تقدمه للهجوم 

بات اأ�صهل يف وجود فابينيو 

الإجنليزي  الـــدوري  مت�صدر  ليفربول  قــائــد  هندر�صون  جـــوردان  قــال 
اأ�صهل  بــات  اأكـــرث  بـــدور هجومي  اإن عــودتــه للقيام  الــقــدم  لــكــرة  املــمــتــاز 
مب�صاعدة القدرة الطبيعية لزميله فابينيو على اللعب يف مركز لعب 

الو�صط املدافع.
واعتاد هندر�صون على اللعب يف مركز لعب الو�صط اأمام رباعي الدفاع 
منذ تويل يورجن كلوب م�صوؤولية تدريب ليفربول لكن الالعب البالغ 
خط  ثالثي  يف  الأميــن  اجلانب  اإىل  حتوله  منذ  تاألق  عاما   28 عمره 

الو�صط.
و�صجل هندر�صون الهدف الثالث لفريقه بعد م�صاركته كبديل يف الفوز 
�صنع  يف  و�صاهم  املا�صي  الأ�صبوع  الــدوري  يف  �صاوثامبتون  على   1-3
الهدف الثاين يف فوز ليفربول -2�صفر على �صيفه بورتو يف ذهاب دور 

الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا يوم الثالثاء املا�صي.
وقال هندر�صون ل�صبكة �صكاي �صبورت�ض التلفزيونية “يف املا�صي عندما 

كنت األعب يف الو�صط املدافع مل يكن لدينا لعب و�صط مدافع اأ�صا�صي.
»الآن لدينا فابينيو الذي عّده لعب و�صط مدافع بالفطرة. اإنه يلعب يف 

هذا املركز منذ فرتة طويلة ويتاألق فيه.
بــدور هجومي  القيام  على  بقدرتي  ي�صعر  الآن  املــدرب  اأن  اأعتقد  »لهذا 

اأكرث ويف اخر مباراتني منحني هذه الفر�صة«.
و�صي�صت�صيف ليفربول، مت�صدر امل�صابقة بفارق نقطتني عن مان�ص�صرت 

�صيتي �صاحب املركز الثاين، ت�صيل�صي ثالث الرتتيب اليوم الأحد.

اأبوظبي  بطولة  من   11 الـــ  الن�صخة  اأن  للجوجيت�صو  الإمـــارات  احتــاد  اأكــد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  تقام  التي  اجلوجيت�صو  ملحرتيف  العاملية 
للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد 
م�صريتها  ت�صتهل  اجلــاري  اأبــريــل   26 اإىل   20 من  الفرتة  خــالل  امل�صلحة 
نحو عقد جديد من النجاحات والتميز بو�صفها ملتقى ريا�صيا عامليا يعك�ض 

مكانة دولة الإمارات منارة عاملية للت�صامح.
و قـــال حمــمــد حــ�ــصــني املـــرزوقـــي مــديــر بــطــولــة اأبــوظــبــي الــعــاملــيــة ملحرتيف 
اجلوجيت�صو يف حديث لوكالة اأنباء الإمارات “وام” مبنا�صبة قرب انطالق 
م�صرية  توا�صل  اجلوجي�صتو”  ملحرتيف  العاملية  “اأبوظبي  اإن   .. البطولة 
11 توؤكد  اأن الن�صخة الـ  جناحاتها بعد مرور عقد على انطالقها مو�صحا 
على قيم ريا�صة اجلوجيت�صو التي تن�صجم مع قيم “عام الت�صامح” يف دولة 

الإمارات.
يف  اجلوجي�صتو  لريا�صة  موطنا  اأبوظبي  مكانة  جت�صد  البطولة  اأن  واأكـــد 
العامل ومقرا عامليا للعبة مع امتالكها قدرات تنظيمية عالية و بنية حتتية 
التي  البطولة  كهذه  كــربى  ريا�صية  فعاليات  لحت�صان  الأول  الطراز  من 

ت�صتقطب اأعدادا كبرية من امل�صاركني �صنويا.
بطولت  نخبة  تعد  اجلوجيت�صو”  ملــحــرتيف  اأبــوظــبــي  “عاملية  اأن  اأ�ــصــاف  و 
الريا�صة  وعامليا وحلما ملختلف حمرتيف هذه  واإقليميا  اجلوجيت�صو حمليا 
لتحقيق الإجنازات وال�صعود اإىل من�صات التتويج .. م�صريا اإىل اأنه بعد ع�صر 
�صنوات من النجاح الكبري ت�صتهل البطولة عقدها الثاين بطموح النتقال 
اإىل مرحلة جديدة من الريادة والتميز والبتكار والعمل على تعزيز موقع 

اأبوظبي عا�صمة عاملية لهذه الريا�صية.
من  ريا�صيون  العاملية  البطولة  من  احلالية  الن�صخة  يف  ي�صارك  اأنــه  ذكر  و 

اأكرث من 100 دولة حول العامل من خمتلف الأعمار والأوزان والأحزمة.

و عن ا�صتعدادات لعبي الإمارات للم�صاركة يف هذا احلدث الريا�صي العاملي 
اإن ال�صتعدادات بداأت مبكرا بعد دخولهم مع�صكرا ت�صمن  املرزوقي  .. قال 
برناجما تدريبيا مكثفا موؤكدا اأن الالعبني هدفهم من�صات التتويج وحتقيق 

الإجنازات للدولة.
اأبوظبي العاملية ملحرتيف  اإن بطولة  و عن اجلدول الزمني للبطولة .. قال 
للجوجيت�صو  الــعــاملــي  اأبــوظــبــي  مــهــرجــان  بــاإقــامــة  �صتنطلق  اجلــوجــيــ�ــصــتــو 
اأبريل   20 يــوم  الهمم  اأ�صحاب  بفئة  اخلا�صة  الباراجوجيت�صو  ومناف�صات 
اجلوجيت�صو  للنا�صئني يف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  تنطلق  ثم  ومن  اجلــاري 
اأبوظبي العاملية للجوجيت�صو  اأبريل اجلاري تليها بطولة   22 21 و  يومي 

لفئة الأ�صاتذة يوم 23 اأبريل اجلاري على اأن تقام �صل�صلة املناف�صات لفئات 
ملحرتيف  العاملية  اأبــوظــبــي  بطولة  �صمن  الأ�ــصــود  اإىل  الأزرق  مــن  الأحــزمــة 

اجلوجيت�صو خالل الفرتة من 24 اإىل 26 اأبريل اجلاري.
اإىل  اجلميع  اجلوجيت�صو  ملــحــرتيف  العاملية  اأبــوظــبــي  بطولة  مــديــر  دعــا  و 
ارينا  يقام يف �صالة مبادلة  الذي  العاملي  الريا�صي  امل�صاركة يف هذا احلدث 
املناف�صات تبداأ يوميا من  اأن  اإثرائه مو�صحا  باأبوظبي وذلك للم�صاهمة يف 

ال�صاعة 11 �صباحا اإىل 6 م�صاء.
و مع اإقامة مناف�صات الن�صخة احلالية من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجلوجيت�صو �صتكون اأبوظبي كعادتها قبلة للريا�صة العاملية من خالل ح�صور 
اأهم اأبطال العامل يف ريا�صة اجلوجيت�صو واأبرز و�صائل الإعالم من حمطات 

تليفزيونية و�صحف عاملية وحملية واملواقع الريا�صية ال�صهرية.
للجوجيت�صو  الإمــــارات  لحتـــاد   2019 –  2018 الريا�صي  املو�صم  كــان 
 15 على  توزعت  ودولــيــة  حملية  بطولت  ت�صع  وت�صمن  بالبطولة  حافال 
اإمــارات الدولة و�صملت خمتلف الأحزمة والأوزان  اأقيمت يف خمتلف  جولة 

والفئات العمرية.

مدير »اأبوظبي العاملية للجوجي�صتو« : البطولة تد�صن عقدا 
جديدا من النجاحات و تعك�ض قيم »عام الت�صامح«

•• العني - الفجر:

ال�صيخ  وحــــ�ــــصــــور  رعـــــايـــــة  حتـــــت 
بــن ركا�ض  �ــصــامل حممد  الــدكــتــور 
الوطني  املجل�ض  ع�صو  الــعــامــري 
الحتادي �صابقا نظم املركز الثقايف 
مل�صلمي كريل يف الإمارات املهرجان 
لبطولة  ع�صر  الــ�ــصــاد�ــض  الــ�ــصــنــوي 
ـــى مـــلـــعـــب نـــــادي  كــــــرة الـــــقـــــدم عـــل
القطارة يف مدينة العني  مبنا�صبة 
عام الت�صامح  مب�صاركة 17 فريقاً 
مــن اأبـــنـــاء اجلــالــيــة الــهــنــديــة على 
مدار�ض  و10  الإمـــــارات  م�صتوى 
�صمن املناف�صة يف مرحلتي ال�صغار 
املقدم  بــحــ�ــصــور  وذلـــــك  والـــكـــبـــار. 
ق�صم  رئي�ض  العامري  حمد  بهيان 
ــــوؤون الـــ�ـــصـــرطـــة املــجــتــمــعــيــة يف  �ــــص
الدم  بنك  املــال مدير  العني، حمد 
نائب  النيادي  وحممد   ، الإقليمي 
الــعــمــل والــعــمــال يف العني،  مــديــر 

النادي  رئي�ض  م�صطفى  ومــبــارك 
نائب  كندى  بلي  واأ�صرف  الهندي، 
كارل  مل�صلمي  الثقايف  املركز  رئي�ض 
ح�صور  جـــانـــب  اإىل  المــــــــارات  يف 
عـــدد  مــن  رجـــال الأعــمــال الهنود 
اأر�ض  واأبناء اجلالية املقيمني على 

الدولة.
بعد الفتتاح بالن�صيدين الإماراتي 
ـــتـــعـــر�ـــض الـــفـــرق  والــــهــــنــــدي وا�ـــص
القى  املو�صيقى  انغام  امل�صاركة على 
ركا�ض  بــن  �ــصــامل  الــدكــتــور  ال�صيخ 
دولــــة  اأن  فــــاأكــــد  الفـــتـــتـــاح  كــلــمــة 
تاأ�ص�صيها  مــنــذ  �ـــصـــارت  الإمــــــــارات 
على يد املغفور له ال�صيخ زايــد بن 
�صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
الت�صامح  يف  متفرد  منــوذج  “على 
واجلن�صيات  الأعـــراق  خمتلف  بني 
اأهلها  خيث  والــديــانــات  والثقافات 
عاملية  عــا�ــصــمــة  تـــكـــون  لأن  ذلــــك 

للتعاي�ض ال�صلمي .
وقال: اإن دولة الإمارات جنحت يف 
حتويل فكر وقيم ومبادئ الت�صامح 

اإىل نهج حياة  من خالل ا�صتحداث 
قانون  واإ�ــــصــــدار  لــلــتــ�ــصــامــح  وزارة 

ونبذ  والكراهية  التمييز  ملكافحة 
العنف والتطرف والتمييز .  

بـــن ركا�ض  �ـــصـــامل  الــ�ــصــيــخ  وا�ـــصـــاد 
الهندية  اجلـــالـــيـــة  ـــهـــامـــات  ـــاإ�ـــص ب
املختلفة  الــتــنــمــويــة  املــــجــــالت  يف 
منوهاً  المــــــــارات،  مــ�ــصــتــوى  عــلــى 
بني  تربط  التي  العالقات  مبتانة 
الهند  وجمهورية  الإمــــارات  دولـــة 
التعاون  يــ�ــصــهــده  ومــــا  الــ�ــصــديــقــة 
كل  على  وتنام  تطور  امل�صرتك من 

كافة الأ�صعدة .
وعرب بن ركا�ض عن تقديره للفرق 
الريا�صية امل�صاركة يف املهرجان من 
اأبـــنـــاء اجلــالــيــة الــهــنــديــة والــــروح 
اأ�صهمت يف  التي  العالية  الريا�صية 
اإجناح البطولة الريا�صية مبنا�صبة 
عـــام الــتــ�ــصــامــح  والنــ�ــصــجــام التي 
متيزت به تلك الفرق. موؤكدا على 
الدور الكبري واملحوري الذي تلعبه 
خمتلف  بني  التقارب  يف  الريا�صة 

اجلن�صيات والثقافات. 
اأ�ــصــرف بلي كندى   قــال  مــن جهته 

مل�صلمي  الثقايف  املركز  رئي�ض  نائب 
اإقــامــة هذا  اإن  كــريل يف المــــارات 
تعبري  هــــو  الـــ�ـــصـــنـــوي  املــــهــــرجــــان 
اأبــــنــــاء اجلالية  �ــصــكــر  عـــن  �ـــصـــادق 
لدولة  الر�صيدة  للقيادة  الهندية 
عمق  على  ت�صديد  وهــو  الإمــــارات، 
دولة  بني  الثنائية  العالقات  وقــوة 
امل�صتوى  عــلــى  والــهــنــد  المـــــــارات 
على  مــوؤكــداً  وال�صعبي.  احلكومي 
يف  الهندية  اجلالية  اأبــنــاء  حــر�ــض 
البناء  يف  امل�صاهمة  على  الإمــــارات 
بقوانني  واللــــــتــــــزام  والزدهـــــــــــار 
الــــدولــــة واأنـــظـــمـــتـــهـــا. �ـــصـــاكـــراً كل 
م�صاهمتهم  على  والــرعــاة  اجلهات 
الت�صامح  عــام  مهرجان  اإجنـــاح   يف 
الهندية  اجلالية  لأبناء  الريا�صي 

يف الإمارات.
واملقدم  النيادي  حممد  األقى  كما   
الــعــامــري والــدكــتــور املـــال  كلمات 
بـــهـــذه املــنــا�ــصــبــة عـــــربوا فــيــهــا عن 

لبناء  وامتنانهم   �صكرهم  خال�ض 
هذا  تنظيم  على  الهندية  اجلالية 
على  موؤكدين  الريا�صي،  املهرجان 
و�صتظل  كــانــت  الإمـــــارات  دولـــة  اأن 
والتعاي�ض  الــتــ�ــصــامــح  وطـــن  دائـــمـــاً 
ال�صعوب  لكافة  الــكــرميــة  واحلــيــاة 

على اأر�صها.
اللجنة  قـــامـــت  احلـــفـــل  خـــتـــام  ويف 
العليا لتنظيم املهرجان بتكرمي كل 
من ال�صيخ �صامل بن ركا�ض وحممد 
الــنــيــادي واملــقــدم الــعــامــري وحمد 
وجهودهم  لتعاونهم  تقديراً  املــال 
املــبــذولــة يف اجنــــاح  مــهــرجــان عام 

الت�صامح للجالية الهندية .
امليداليات  وتــوزيــع  تــكــرمي  مت  كما 
امل�صاركة  الـــفـــرق  عــلــى  والـــكـــوؤو�ـــض 
كريل  فريق  نــال  حيث  والفائزين 
املهرجان   كاأ�ض  العني  من  �صماجم 
الت�صامح  لــبــطــولــة  بــطــاًل  لــيــتــوج 

الريا�صية للعام 2019 .

برعاية وح�شور �شامل بن ركا�س

اجلالية الهندية تقيم مهرجان عام الت�صامح على ا�صتاد القطارة يف العني
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الفجر الريا�ضي

•• القاهرة -الفجر

لتعزيز رقمها  �صعيها  ال�صيافة  تبداأ م�صر �صاحبة 
الأفريقية لكرة  كاأ�ض الأمم  واإحــراز لقب  القيا�صي 
الـــقـــدم لــلــمــرة الــثــامــنــة مبــواجــهــات �ــصــهــلــة يف دور 
التي  النهائيات  قــرعــة  اأوقــعــت  بينما  املــجــمــوعــات، 
�صحبت اجلمعة املغرب بجانب �صاحل العاج وجنوب 

اأفريقيا يف جمموعة واحدة.
واأقيمت مرا�صم �صحب قرعة النهائيات املو�صعة، التي 
ي�صارك فيها 24 فريقا لأول مرة وتقام يف الفرتة 
من 21 يونيو- حزيران اإىل 19 يوليو متوز، عند 

�صفح اأهرامات اجليزة ومتثال اأبو الهول.
الكوجنو  �صد  الأوىل  املجموعة  يف  م�صر  وتلعب 
تخو�ض  التي  وزميــبــابــوي  واأوغــنــدا  الدميقراطية 
با�صتاد  امل�صت�صيفة  الــدولــة  اأمـــام  الفــتــتــاح  مــبــاراة 

القاهرة الدويل.
ويتاأهل اأول فريقني يف كل جمموعة اإ�صافة لأف�صل 
ال�صتة  دور  اإىل  الــثــالــث  املــركــز  فـــرق حتــتــل  اأربـــعـــة 

ع�صر.
وقال هاين رمزي م�صاعد مدرب م�صر لل�صحفيني 
الفرق  كل  الــقــدم،  كــرة  يف  �صهل  �صيء  يوجد  “ل 
عندها بع�ض العنا�صر املميزة جدا... نحن هنا لي�ض 
لنتمنى مواجهة فريق بعينه لكن من اأجل معرفة 

جمموعتنا والتح�صري لها ب�صكل جيد.
نحن  دائــمــا،  للغاية  مــهــم  لــلــمــبــاريــات  »التح�صري 
نــحــرتم كــل الــفــرق والــبــطــل يقطع املــ�ــصــوار خطوة 

بخطوة«.
وتــ�ــصــم املــجــمــوعــة الــرابــعــة املــغــرب و�ــصــاحــل العاج 
الأقوى  املجموعة  وهي  وناميبيا،  اأفريقيا  وجنوب 
اإيــريف رينار  الــدور الأول و�صت�صهد مواجهة بني  يف 
مـــدرب املــغــرب و�ــصــاحــل الــعــاج الــتــي قــادهــا لإحـــراز 

اللقب عام 2015.
كما التقى الفريقان يف اجلابون قبل عامني عندما 
فاز املغرب على �صاحل العاج يف ختام دور املجموعات 
ليتاأهل اإىل دور الثمانية على ح�صاب مناف�صه القادم 

من غرب اأفريقيا.

وقال رينار لل�صحفيني “�صحيح على الورق وقعنا 
ناأخذ يف  اأن  ينبغي  لكن  للغاية  يف جمموعة �صعبة 
قمة  يف  نكون  اأن  علينا  �صيفر�ض  ذلــك  اأن  العتبار 

الرتكيز منذ البداية.
»ل ينبغي اأن نركز على �صاحل العاج اأو حتى جنوب 
�صاأن  مــن  التقليل  عــدم  يجب  لكن  فقط  اأفــريــقــيــا 
ناميبيا، وهو فريق اأعرفه جيدا من خالل ال�صنوات 

الأربع التي ق�صيتها يف زامبيا«.
ينبغي  ل  كــبــرية  طموحاتنا  تــكــون  “حني  واأ�ــصــاف 
اأن نخاف من اأي فريق، لكن يف الوقت نف�صه علينا 

توخي احلذر من اجلميع«.
مع  واحــدة،  مرة  باللقب  الفائزة  اجلزائر،  وتلتقي 
الثالثة.  املــجــمــوعــة  يف  وتــنــزانــيــا  وكينيا  ال�صنغال 
وتـــدخـــل اجلـــزائـــر الــبــطــولــة وهــــي �ــصــمــن الفرق 
املر�صحة لإحراز اللقب بجانب ال�صنغال، بينما تعود 
وت�صارك  عاما   15 يف  مــرة  لأول  للنهائيات  كينيا 
الوحيد  ظهورها  بعد  فقط  الثانية  للمرة  تنزانيا 

يف 1980.

ال�صابق  وقــال بالل دزيــري لعب منتخب اجلزائر 
واجلزائر  ال�صنغال  منتخبي  اأن  “اأعتقد  لــرويــرتز 
هما الأقــوى يف هذه املجموعة لكن احلذر مطلوب 
مـــن كــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا فــهــمــا يــ�ــصــتــطــيــعــان حتقيق 

مفاجاآت«.
الــتــي متلك لقبا واحدا  تــونــ�ــض،  الــقــرعــة  واأوقــعــت 
اأي�صا، �صد مايل وموريتانيا واأجنــول يف املجموعة 
اخلام�صة، وقال مدربها الفرن�صي اآلن جريي�ض اإن 

ما يهمه هو اأن فريقه لي�ض يف املجموعة الأقوى.
ونــقــل مــوقــع الحتــــاد الــتــونــ�ــصــي لــكــرة الــقــدم على 
ال�صابق، قوله  الإنرتنت عن جريي�ض، مدرب مايل 
فرقا جيدة ولديها اأ�صاليب لعب  ت�صم  “جمموعة 
التي  واأجنــول  اجلديد  الوافد  موريتانيا  خمتلفة. 
تعترب فريقا جيدا ومايل التي ل اأحتاج اإىل درا�صة 

لعبيها لأنني اأحفظهم عن ظهر قلب«.
اأن  الآن  علينا  مناف�صينا  عرفنا  اأن  “بعد  واأ�ــصــاف 
نــ�ــصــتــعــد... حــتــى نــكــون يف قــمــة اجلــاهــزيــة خلو�ض 

الدور الأول«.

األقاب  الــتــي متــلــك خم�صة  الــكــامــريون،  وتــخــو�ــض 
وفازت على م�صر يف النهائي قبل عامني، مواجهة 
ت�صم  التي  ال�صاد�صة  املجموعة  يف  غانا  �صد  �صعبة 

اأي�صا بنني وغينيا بي�صاو.
بعد   2019 ن�صخة  ل�صت�صافة  م�صر  وتــدخــلــت 
جتــريــد الـــكـــامـــريون مـــن حـــق الــتــنــظــيــم يف نهاية 
ا�صتعداداتها  املا�صي ب�صبب خماوف من بطء  العام 

للبطولة.
ال�صيف يف  اأ�صهر  مــرة خــالل  لأول  البطولة  وتقام 
الن�صف ال�صمايل للكرة الأر�صية بدل من موعدها 
املعتاد يف يناير كانون الثاين لتجنب اإزعاج الأندية 
ــــة الــتــي كــانــت تــفــقــد لعــبــيــهــا الأفـــارقـــة  ــــي الأوروب
الـــدولـــيـــني يف فــــرتة مــهــمــة مـــن املــو�ــصــم مـــن اأجل 

امل�صاركة يف النهائيات القارية.
اأبــو ريــدة رئي�ض الحتــاد امل�صري لكرة  واأبلغ هــاين 
�صيوف  كــل  اأن  هــو  يهمنا  “ما  ال�صحفيني  الــقــدم 
م�صر... يكونوا �صعداء بوجودهم يف كل املدن التي 
يهمنا  مــا  وهـــذا  البطولة،  ا�صت�صافة  يف  �صت�صارك 

كدولة م�صوؤولة عن التنظيم«.
ا�صتاد  يف  مت  جــــدا  كــبــري  عــمــل  “هناك  واأ�ــــصــــاف 
ال�صتادات  كل  �صتكون  مايو   15 وبحلول  القاهرة، 

ال�صتة جاهزة متاما«.

وجاءت القرعة على النحو التايل:
الــــكــــوجنــــو  مـــــ�ـــــصـــــر..  الأوىل:  املــــجــــمــــوعــــة   *

الدميقراطية.. اأوغندا.. زميبابوي
* املجموعة الثانية: نيجرييا.. غينيا.. مدغ�صقر.. 

بوروندي
كينيا..  اجلزائر..  ال�صنغال..  الثالثة:  املجموعة   *

تنزانيا
* املجموعة الرابعة: املغرب.. �صاحل العاج.. جنوب 

اأفريقيا.. ناميبيا
* املجموعة اخلام�صة: تون�ض.. مايل.. موريتانيا.. 

اأجنول
بنني..  غانا..  الكامريون..  ال�صاد�صة:  املجموعة   *

غينيا بي�صاو

•• املرفاأ – الفجر:

الظفرة  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  �ــصــهــدت 
يـــقـــام حتـــت رعاية  الـــــذي  الـــبـــحـــري، 
�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حـــمـــدان بـــن زايـــــد اآل 
منطقة  يف  احلــــاكــــم  ممـــثـــل  نـــهـــيـــان، 
اإدارة  جلــنــة  مــن  وبتنظيم  الــظــفــرة، 
الثقافية  والـــــربامـــــج  املـــهـــرجـــانـــات 
مع  وبالتعاون  باأبوظبي،  والــرتاثــيــة 
ال�صراعية  للريا�صات  اأبوظبي  نــادي 
�ــصــبــاق جنانة  والـــيـــخـــوت، مــنــافــ�ــصــات 
 22 فئة  املحلية  ال�صراعية  للقورب 
قـــــدم، و�ـــصـــبـــاق الــتــفــريــ�ــض الـــرتاثـــي 
الـــكـــايـــت �صريف  املـــحـــلـــي، و�ــصــبــاقــات 

العاملية لفئة “الهيدروفيل«.
الـــركـــن طّيار  الـــلـــواء  تــفــّقــد مـــعـــايل 
املجل�ض  ع�صو  املزروعي،  خلف  فار�ض 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ض جلنة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
والرتاثية باأبوظبي، اأق�صام “مهرجان 
�صري  على  واطلع  البحري”،  الظفرة 
وال�صباقات،  والحتفالت  الفعاليات 
�صيف  عي�صى  ال�صيد  مــن  كــل  يرافقه 
اللجنة،  رئـــيـــ�ـــض  نــــائــــب  املــــــزروعــــــي 
املزروعي مدير  وال�صيد عبيد خلفان 
باللجنة،  وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة 
وال�صيد عبداهلل بطي القبي�صي مدير 
باللجنة،  والت�صال  الفعاليات  اإدارة 

وعدد من ال�صخ�صيات الكرمية.
واأعـــــرب مــعــايل الـــلـــواء الــركــن طّيار 
املـــزروعـــي عــن �صعادته  فــار�ــض خــلــف 
ترعاه  ملهرجان  املميزة  الـــدورة  بهذه 
“اأتقدم  القيادة الر�صيدة، حيث قال: 
والــعــرفــان ل�صاحب  الــ�ــصــكــر  بــجــزيــل 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد اآل 
“حفظه  الـــــدولـــــة،  رئـــيـــ�ـــض  نـــهـــيـــان، 
ال�صيخ  الـــ�ـــصـــمـــو  و�ــــصــــاحــــب  اهلل”، 
نهيان، ويل عهد  اآل  زايــد  بن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
بن  حــمــدان  ال�صيخ  و�ــصــمــو  امل�صلحة، 
زايـــــد اآل نـــهـــيـــان، ممــثــل احلـــاكـــم يف 
اأبوظبي،  بــــاإمــــارة  الــظــفــرة  مــنــطــقــة 
ورعايتهم  احلكيمة  توجيهاتهم  على 

ُتعنى  ـــتـــي  ال لـــــالأحـــــداث  الــــكــــرميــــة، 
الإماراتي  والرتاث  ال�صعبي  باملوروث 

الأ�صيل«.
العمل،  فريق  جهود  املــزروعــي  وثمن 
ــــاركــــات اأ�ــــصــــحــــاب املـــ�ـــصـــاريـــع  ومــــ�ــــص
واحلرفيني  واملــتــو�ــصــطــة،  الــ�ــصــغــرية 
من جميع اجلن�صيات، ورعاة املهرجان 
الكرام، قال: “اأثق بقدرة فريق عملي 
احلادية  للدورة  اأهدافنا  على حتقيق 
الظفرة  “مهرجان  مـــــن  عـــ�ـــصـــرة 
باإذن  الــقــادمــة  والــــدورات  البحري”، 
الر�صيدة  القيادة  روؤيــة  وحتقيق  اهلل، 
املوروث  على  بــاحلــفــاظ  يتعلق  فيما 

ال�صعبي واإحياء الرتاث الإماراتي«.
الت�صامح،  عــام  “يف  معاليه  واأ�ــصــاف 
جميع  مــن  العزيز  جمهورنا  يجتمع 
الظفرة  مــنــطــقــة  يف  الـــعـــامل  اأنــــحــــاء 
التاريخية، لنتمكن خالل هذا احلدث 
مــــن تــ�ــصــلــيــط الـــ�ـــصـــوء عـــلـــى منــــوذج 
املــحــب لوطنه،  الإمــــاراتــــي  الإنــ�ــصــان 
تراثه  عــلــى  احلـــفـــاظ  يف  واملـــتـــفـــاين 

وتاريخه، واملت�صامح مع اجلميع«.
�صيف  عي�صى  ال�صيد  قــال  جهته،  مــن 
اللجنة:  رئـــيـــ�ـــض  نـــائـــب  ـــــزروعـــــي  امل
اجلمهور  مـــع  نــكــون  اأن  “ي�صعدنا 
الت�صامح  بــعــام  معهم  نحتفي  الــيــوم، 
ـــــوروث الــ�ــصــعــبــي والــــرتاث  ونــحــيــي امل
املرفاأ  مدينة  يف  الــعــريــق،  الإمـــاراتـــي 
باإرثنا  تزخر  التي  الظفرة  مبنطقة 
وال�صغار  الــ�ــصــبــاب  وتــعــّلــم  الــبــحــري، 
احلـــــرف الــتــقــلــيــديــة، وتــعــر�ــض لهم 
�ـــصـــوراً مـــن املــا�ــصــي، وتــخــربهــم من 
البحري”  الظفرة  “مهرجان  خالل 
ق�ص�ض الأجــداد والآبــاء، مما يزيدنا 
يفخر  اإماراتياً  جمتمعاً  وير�صخ  قوة، 
مبــا�ــصــيــه، ويــعــمــل يف حــا�ــصــره بجد 
م�صرق  م�صتقبل  اأجـــل  مــن  واجــتــهــاد، 

وواعد«.
عــبــيــد خلفان  الــ�ــصــيــد  تـــقـــدم  فــيــمــا 
التخطيط  اإدارة  مــديــر  املــــزروعــــي، 
وامل�صاريع يف اللجنة، بال�صكر اجلزيل 
والداعمني  الــرعــاة  الــنــجــاح  ل�صركاء 
احلكومية  اجلــــهــــات  مــــن  الأعــــــــــزاء 

ديوان ممثل احلاكم  واخلا�صة وهم: 
حماية  وجــهــاز  الــظــفــرة،  منطقة  يف 
املن�صاآت البحرية وال�صواحل، ومديرية 
وبلدية  الـــظـــفـــرة،  مــنــطــقــة  �ــصــرطــة 
منطقة الظفرة، ومركز اإدارة النفايات 
“تدوير”، وموؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
للتوزيع،  اأبــوظــبــي  و�صركة  الــنــوويــة، 
ونادي ليوا الريا�صي، وفريق الطاير، 
و�صركة حممد ر�صول خوري واأولده، 
بينونة  قــنــاة  الإعـــالمـــي  والــ�ــصــريــك 

الف�صائية.

ل�”احلمادي”  “مرعب”  ق���ارب 
للقوارب  جنانة”  “�شباق  يتقدم 

ال�شراعية فئة 22 قدم 
جنانة”  “�صباق  مــنــافــ�ــصــات  اأ�ــصــفــرت 
قــدم، يف   22 فئة  ال�صراعية  للقوارب 
عن  البحري”،  الظفرة  “مهرجان 
فوز القارب “مرعب” ل�صاحبه ال�صيد 
“�صالح حممد اأحمد علي احلمادي”، 
�صالح  “اإبراهيم  الــنــواخــذة  وقــيــادة 
باملركز  احلمادي”  اأحـــمـــد  حمــمــد 
“برق”  الــــــقــــــارب  وجـــــــــاء  الأول، 
“جابر حممد جابر  ال�صيد  ل�صاحبه 
احلمادي”، والنواخذة “اأحمد يو�صف 
الثاين،  املــركــز  يف  احلمادي”  �ــصــامل 
القارب  الــثــالــث  بــاملــركــز  فــــاز  بــيــنــمــا 
ال�صيد  ل�صاحبه  اخلري”  “�صلطان 
املرزوقي”،  �صلطان  اإبراهيم  “نا�صر 
اأحمد  �صامل  نا�صر  “علي  والنواخذة 

احلمريي«.
وبــهــذه املــنــا�ــصــبــة، قـــال الــ�ــصــيــد عبيد 
اإدارة  مــــديــــر  املـــــــزروعـــــــي،  خـــلـــفـــان 
اإدارة  جلنة  يف  واملــ�ــصــاريــع  التخطيط 
الثقافية  والـــــربامـــــج  املـــهـــرجـــانـــات 
“نهنئ  بــــاأبــــوظــــبــــي:  والـــــرتاثـــــيـــــة 
الفائزين يف هذا ال�صباق املميز الذي 
اأظهر خالله املت�صابقون قوة املناف�صة 
والتحدي، واأ�صعد جمهوره من ع�صاق 

الريا�صات البحرية«.
الرتاث  “ي�صكل  املــزروعــي:  واأ�ــصــاف 
اأ�ــصــيــاًل مــن الرتاث  الــبــحــري جــــزءاً 
الــ�ــصــعــبــي الإمــــاراتــــي، حــيــث ل تزال 
تقاليد بناء القوارب ال�صراعية بنف�ض 
الطريقة التي اتبعها اأجدادنا م�صتمرة 
يف  نحر�ض  لـــذا،  احلبيبة،  بــالدنــا  يف 
والربامج  املــهــرجــانــات  اإدارة  جلــنــة 
على  باأبوظبي،  والــرتاثــيــة  الثقافية 
ت�صجيع املواهب وم�صاندة الريا�صيني 
واإبراز اإجنازاتهم، مبا يخدم احلفاظ 

على تراثنا الأ�صيل«.
من جهته، اأ�صاد اأحمد ثاين الرميثي 
اأبوظبي  نـــادي  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض 
للريا�صات ال�صراعية واليخوت، باأداء 
احلما�صة  اأثـــــاروا  الــذيــن  املت�صابقني 
على  اجلــمــهــور  بـــني  الــتــحــدي  وروح 
�ــصــاطــئ املـــرفـــاأ، والـــذيـــن بــلــغ عددهم 

نحو 150 مت�صابقاً.
اإننا نفخر مبا يقدمه  وقال الرميثي 
املتناف�صون هذا العام خالل ال�صباقات 

النادي على  نعمل يف  البحرية، حيث 
اكــتــ�ــصــاف وتــ�ــصــجــيــع املـــواهـــب، وذلك 
بـــهـــدف بـــنـــاء فــــرق حمـــرتفـــة قــــادرة 
املحلية  املهرجانات  يف  امل�صاركة  على 

والعاملية.

ل�”املرزوقي”  “زلزال”  ق���ارب 
“�شباق  يف  االأول  باملركز  بفوز 

التفري�س” الرتاثي
“مهرجان  يف  اجلــمــعــة   يـــوم  تناف�ض 
 85 مـــن  اأكـــــرث  البحري”  الــظــفــرة 
التفري�ض”  “�صباق  �صمن  مت�صابقاً 
عن  النتائج  اأ�ــصــفــرت  حيث  الــرتاثــي، 
فوز القارب “زلزال” ل�صاحبه وقائده 
املرزوقي”  عبداهلل  “عمر  النواخذة 
الثاين  املـــركـــز  اأمـــــا  الأول،  بـــاملـــركـــز 
“هداف”  الــقــارب  ن�صيب  مــن  فــكــان 
“حممد  النواخذة  وقــائــده  ل�صاحبه 
عبد العزيز اإبراهيم احلمادي”، فيما 
“احلوت”  القارب  الثالث  باملركز  فاز 
�صباح  �صعيد  “را�صد  ال�صيد  ل�صاحبه 
“علي  الــنــواخــذة  وقــيــادة  الرميثي”، 

ها�صم �صعيد الرميثي«.
بـــــــدوره، ثــمــن الــ�ــصــيــد مـــاجـــد عتيق 
لنادي  الــتــنــفــيــذي  املـــديـــر  املــــهــــريي، 
ال�صراعية  لـــلـــريـــا�ـــصـــات  اأبــــوظــــبــــي 
يلعبه  الــذي  الكبري  الــدور  واليخوت، 
املـــتـــ�ـــصـــابـــقـــون الـــكـــبـــري  يف الـــرتويـــج 
للريا�صات التقليدية الرتاثية ونقلها 
لـــالأجـــيـــال املــتــعــاقــبــة مـــن خــــالل ما 

يقدموه من اأدائهم املتميز للريا�صات 
الرتاثية البحرية.

البحرية  ال�صباقات  اأن  املهريي  واأكــد 
الأيام  مــدى  على  لقــت  قد  الرتاثية 
املـــا�ـــصـــيـــة تـــفـــاعـــاًل كــــبــــرياً مــــن قبل 
والرتاث  البحرية  الريا�صات  ع�صاق 
الإماراتي الأ�صيل، م�صرياً اإىل اأهمية 
جذب  يف  البحري  الظفرة  مهرجان 
كافة  من  والـــزوار  وال�صياح  العائالت 

اإمارات الدولة.
“ ماثيو رميي فييوجوت”   الفرن�صي 
للكايت  الــهــيــدروفــويــل  �ــصــبــاق  بــطــل 

�صريف
تــــوج الــ�ــصــيــخ اأحـــمـــد بـــن حـــمـــدان بن 
حممد اآل نهيان، رئي�ض جلنة الكايت 
للتجديف  الإمـــــارات  �ــصــريف وجلــنــة 
ال�صيد  بح�صور  املــاء،  على  والتزحلق 
رئي�ض  نــائــب  املــزروعــي  �صيف  عي�صى 
والربامج  املــهــرجــانــات  اإدارة  جلــنــة 
باأبوظبي،  والــــرتاثــــيــــة  الـــثـــقـــافـــيـــة 
مدير  املــزروعــي  خلفان  عبيد  ال�صيد 
باللجنة،  وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة 

الفائزين يف �صباق الهيدروفويل.
واأ�ــــصــــفــــرت مــنــافــ�ــصــات الـــ�ـــصـــبـــاق عن 
تـــــقـــــدم الــــفــــرنــــ�ــــصــــي مــــاثــــيــــو رميــــي 
 Mateo remy( فـــيـــيـــوجـــوت 
وجــــاء  الأول،  بـــاملـــركـــز   )roger
بــاملــركــز الــثــاين املــغــربــي هــ�ــصــام تريه 
 ،)Christophe georges(
الفرن�صي  جــــاء  الـــثـــالـــث  املـــركـــز  ويف 

 Hicham( جورج�ض  كري�صتوف 
.)tirya

واأكــــد الــ�ــصــيــخ اأحــمــد بــن حــمــدان بن 
الكايت  �صباقات  اأن  نهيان،  اآل  حممد 
�ــــصــــريف والــــتــــجــــديــــف والـــتـــزحـــلـــق 
عــلــى املــــاء قــد حــقــقــت جنــاحــات على 
التي  واملهرجانات  الفعاليات  م�صتوى 
الدولة،  �صواحل  امــتــداد  على  اأقيمت 
مــوؤكــداً على الــدور املهم الــذي يلعبه 
الدمج  يف  البحري  الظفرة  مهرجان 
التقليدية  البحرية  الــريــا�ــصــات  بــني 
بالفرح  مفعمة  اأجــــواء  يف  واحلــديــثــة 

والرتاث العريق.

»اأ�شحاب الهمم” جوهر “مهرجان 
الظفرة البحري« 

الوطنية  الأجـــــنـــــدة  مــــع  انـــ�ـــصـــجـــامـــاً 
واأهـــــم   ،2021 الإمــــــــــارات  لــــروؤيــــة 
�صبيل احلفاظ  الوطنية يف  اأولوياتها 
بهويته  يعتز  متالحم  جمتمع  على 
“اأ�صحاب  دمــج  خــالل  مــن  وانتمائه 
جلنة  حتـــر�ـــض  بــاملــجــتــمــع،  الهمم” 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
ا�صتقطاب  على  باأبوظبي،  والرتاثية 
النطالقة  منذ  الهمم”  “اأ�صحاب 
الأوىل لـ”مهرجان الظفرة البحري” 
مع  بــذلــك  لتتناغم   ،2008 عــام  يف 
جهود القيادة الر�صيدة جلعل الظفرة 
الهمم،  لأ�ــصــحــاب  �ــصــديــقــة  منطقة 
الزوار  الأفـــراد من  مع دعــوة جلميع 
واملت�صابقني والرعاة للتكاتف والعمل 

امل�صرتك خللق بيئة مثالية لهم.
من  احلمادي”  “دروي�ض  الــ�ــصــيــد 
دكانه  يف  يجل�ض  الهمم”،  “اأ�صحاب 
مبهرجان  ال�صعبي”  “ال�صوق  يف 
حوله  ويتجمهر  الــبــحــري،  الــظــفــرة 
اأ�صدقاوؤه من ال�صغار والكبار لل�صالم 
املنتجات  و�صراء  معه  واحلديث  عليه 
يقول:  لهم.  يعر�صها  التي  الغذائية 
املهرجان منذ انطالقته  يف  “�صاركت 
ذلــك يف جميع  على  وواظبت  الأوىل، 
دوراتـــــــه، حــيــث األــتــقــي بــالــكــثــري من 
زبائني، خا�صة ال�صغار منهم، فاأبيعهم 

احللوى والع�صائر وغريها«.
طاقة  “اأمتلك  احلـــمـــادي:  وي�صيف 
كبرية، فاأ�صرع اإىل تفريغها يف كل ما 
اأجمل من  هو مفيد وجيد، ول �صيئ 
هذا الدكان الذي ميكنني من التعرف 
الأ�ــصــدقــاء اجلدد،  الــعــديــد مــن  اإىل 
الآخرين،  مــع  والن�صجام  والتعامل 

و�صط اأجواء تراثية عريقة«.
القبي�صي  بطي  عبداهلل  ال�صيد  وعــرّب 
يف  والتــ�ــصــال  الفعاليات  اإدارة  مدير 
والربامج  املــهــرجــانــات  اإدارة  جلــنــة 
عن  بــاأبــوظــبــي،  والــرتاثــيــة  الثقافية 
عميق تقديره جلهود اأ�صحاب الهمم 
مــن الــــزوار والــعــار�ــصــني والــرعــاة، يف 
م�صرية  يف  الفعالة  وامل�صاركة  العطاء 
ال�صعبي  املــــــــــوروث  عـــلـــى  احلــــفــــاظ 

والرتاث الإماراتي.
وبالتن�صيق  اللجنة  اأن  القبي�صي  واأكد 
اإىل ت�صخري  مع كافة ال�صركاء ت�صعى 
الت�صهيالت  وتوفري  الإمكانات  كافة 
لتمكينهم  الهمم،  لأ�صحاب  الالزمة 
يف  والإ�ــصــهــام  اأعمالهم  موا�صلة  مــن 
بالعادات  والأطــفــال  ال�صباب  تعريف 
وا�صتقطاب  الأ�ــصــيــلــة،  الإمـــاراتـــيـــة 

الزوار وال�صياح.
فعالية  تنظم  الظفرة  منطقة  بلدية 

لزوار مهرجان الظفرة البحري
نـــظـــمـــت بـــلـــديـــة مـــنـــطـــقـــة الـــظـــفـــرة 
وقدمت  متنوعة  ثقافية  م�صابقات 
الــفــائــزيــن خالل  عــلــى  جــوائــز قيمة 
الظفرة  مـــهـــرجـــان  يف  مــ�ــصــاركــتــهــا 
البحري مبدينة املرفاأ، بالإ�صافة اإىل 
م�صاركة البلدية يف املهرجان مب�صروع 
املتعاملني  وت�صجيل  الذكية  ال�صيارة 

يف املن�صة الذكية �صمارت هب. 
ي�صهم  املــهــرجــان  اأن  البلدية  واأكــــدت 
ب�صكل كبري يف تر�صيخ مكانة املنطقة 
كوجهة لل�صياحة والريا�صة وت�صليط 
ال�صوء على ما تتمتع به من عنا�صر 
دور  اإبـــراز  جانب  اإىل  �صياحي،  جــذب 
مدينة املرفاأ الريا�صي، حيث حتت�صن 
والأن�صطة  الــريــا�ــصــات  مــن  الــعــديــد 

البحرية املتنوعة.

قرعة يف نهائيات كاأ�س االأمم االأفريقية 

جمموعة �صهلة مل�صر واملغرب يف املجموعة احلديدية

»مهرجان الظفرة البحري« ي�شهد مناف�شات بحرية حملية وعاملية

فار�ض خلف املزروعي يزور اأجنحة اجلهات امل�صاركة ويتجول يف اأروقة املهرجان

قارب »مرعب« ل�»احلمادي«  يتقدم »�شباق جنانة« للقوارب ال�شراعية فئة 22 قدمًا
قارب »زلزال« ل� »املرزوقي« بفوز باملركز االأول يف »�شباق التفري�س« الرتاثي
الفرن�شي » ماثيو رميي فييوجوت«  بطل �شباق الهيدروفويل للكايت �شريف
»اأ�ش�ح��اب ال�هم��م« ج�وه��ر »م�هرج��ان ال�ظف��رة ال�بح��ري«

بلدية منطقة الظفرة تنظم فعالية لزوار مهرجان الظفرة البحري

•• ال�شارقة- الفجر:

الن�صخة  مــن  الثانية  اجلــولــة  مــبــاريــات  نتائج  ا�ــصــفــرت 
الأوىل لبطولة دوري �صباب المارات لكرة قدم ال�صالت 
التي تلعب مبارياتها على ملعب �صالة نادي مليحة يوم 
اجلمعة من كل اأ�صبوع عن فوز دبا احل�صن على مليحة 
وخورفكان   1-2 كــلــبــاء  احتـــاد  عــلــى  والــظــفــرة   4-5
 1-6 الن�صر  على  احل�صن  ودبـــا   1-5 احلمرية  على 
وبنهاية مباريات ام�ض الأول ي�صبح فريق دبا احل�صن 

املركز  نــقــاط وخــورفــكــان يف   10 بر�صيد  الــ�ــصــدارة  يف 
الثالث  املــركــز  يف  ومليحة  نــقــاط   6 بر�صيد  الــثــاين 
 4 بر�صيد  الرابع  املركز  يف  والظفرة  نقاط   4 بر�صيد 
يف  كلباء  واإحتــاد  نقطة  بر�صيد  خام�صا  والن�صر  نقاط 
واحلمرية يف املركزين ال�صاد�ض وال�صابع من دون ر�صيد 
ويلتقي يوم اجلمعة املقبل مليحة والظفرة واحلمرية 
مع احتاد كلباء ودبا احل�صن مع خورفكان والن�صر مع 
التنفيذية  اللجنة  ع�صو  العو�صي  �صهاب  واكد  الظفرة 
اإن اجلـــولـــة حفلت  ومــ�ــصــرف عـــام مــ�ــصــابــقــات الــ�ــصــبــاب 

بالإثارة والندية واظهرت لعبني جيدين �صيكون لهم 
م�صتقبل كبري مع اللعبة واأ�صاد بح�صن الإ�صت�صافة من 
نادي مليحة برئا�صة م�صبح �صعيد بالعجيد الكتبي كما 
اأ�صاد بجهود جمل�ض ال�صارقة الريا�صي ومتابعة اللجنة 
التنفيذية لكرة ال�صالت وقال و�صعنا خطتنا للمو�صم 
القادم بان يكون افتتاح املو�صم اجلديد مبباراة ال�صوبر 
كافة  ال�صكر اىل  وقــال كل  والـــدوري  الكا�ض  بني بطلي 
اجلهات التي �صاهمت يف جناح م�صابقات �صباب ال�صالت 

يف مو�صمها الأول. 

دبا احل�صن يت�صدر دوري �صباب ال�صالت يف اأ�صبوعه الثاين 
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الـــ�ـــصـــعـــوديـــة عـــلـــى فريق  فـــــاز فـــريـــق 
الإمارات 8-7، يف املباراة ال�صتعرا�صية 
لبطولة عام الت�صامح 2019 للبولو 
التي اأقيمت بينهما م�صاء اأم�ض الأول 
والبولو  اخليل  ل�صباق  غنتوت  بنادي 
والتي اأقيمت بتوجيهات ورعاية �صمو 
ال�صيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
للحدث  النادي  تنظيم  وياأتي  النادي، 
ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات  لالحتفاء 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة “حفظه اهلل” باإعالن 2019 

عام الت�صامح.
وحفل  ال�صتعرا�صية  املــبــاراة  ح�صر 
على  اجلوائز،  وتوزيع  البطولة  ختام 
فالح  بــن  �صلطان  ال�صيخ  الــفــريــقــني، 
املفو�ض  والــوزيــر  نهيان،  اآل  زايــد  بــن 
ال�صعودية  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  بــ�ــصــفــارة 
�ـــصـــراج، و�صعيد  بـــن  بــاأبــوظــبــي مــنــري 
غنتوت  نــادي  رئي�ض  نائب  حوفان  بن 

ل�صباق اخليل والبولو وزايد العبودي 
املدير التنفيذي للنادي وعمرو زيدان 
رئي�ض الحتاد ال�صعودي للبولو، وعدد 

من ال�صخ�صيات الريا�صية.
بن  فــالح  بــن  �صلطان  ال�صيخ  واأعــــرب 
باإقامة  �صعادته  عــن  نــهــيــان،  اآل  زايـــد 
بــطــولــة عــــام الــتــ�ــصــامــح الـــتـــي جتمع 
العربية  واململكة  الإمــارات  ال�صقيقني 
�صمو  اإىل  ال�صكر  موجها  ال�صعودية، 
ال�صيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
لكل  ودعــمــه  توجيهاته  عــلــى  الــنــادي 
الفعاليات  واأيـــ�ـــصـــا  الــبــولــو  اأنــ�ــصــطــة 
على  النادي  ينظمها  التي  املجتمعية، 
مدار املو�صم، وقال:” ل يوجد خا�صر 
فالكل  ال�صتعرا�صية  املــبــاراة  هــذه  يف 
فائز لأننا نحتفي بعام الت�صامح الذي 
واحلوار  الت�صامح  قيم  تعميق  ير�صخ 
وتقبل الآخر والنفتاح على الثقافات 
املــخــتــلــفــة خــ�ــصــو�ــصــا لــــدى الأجـــيـــال 

الإيجابية  اآثاره  اجلديدة مبا تنعك�ض 
ما  وهــو  عــامــة،  ب�صورة  املجتمع  على 
كل  الإمـــارات يف  �صعار  يكون  ما  دائما 
امل�صتوى  عــلــى  فــقــط  لي�ض  الأحـــــداث 

الريا�صي بل يف كل املجالت«.
نــادي غنتوت قــدم م�صتوى  واأ�ــصــاف: 

متميز من التنظيم للحدث ونهنئهم 
امل�صرف يف هذا احلدث،  الظهور  على 
تنظيم  يف  عليهم  غــريــب  لــيــ�ــض  وهـــو 
واملجتمعية  الـــريـــا�ـــصـــيـــة  الأحـــــــــداث 
ولدينا خربات وطنية وكوادر متميزة، 
ونــتــمــنــى لــهــم الــتــوفــيــق يف الأحـــــداث 

املقبل.
و�صهدت الحتفالية بعام الت�صامح عدد 
كبري من الفعاليات التي نظها النادي 
ال�صتعرا�صية،  املـــبـــاراة  هــامــ�ــض  عــلــى 
علم  مــع  امللعب  الفريقان  دخــل  حيث 
الإمــارات وال�صعودية بجانب  البلدين 
املواجهة  الت�صامح قبل بدء  �صعار عام 
من  عــدد  اأقيمت  كما  ال�صتعرا�صية، 
رق�صة  ا�ــصــتــعــرا�ــض  منها  الــفــعــالــيــات، 
احلواجز  قــفــز  وا�ــصــتــعــرا�ــض  الــيــولــه 
بالأطفال  خــا�ــصــة  فــعــالــيــات  واأيــ�ــصــا 
والـــعـــائـــالت والـــتـــي جــذبــت الأنـــظـــار، 
تنظيم هذه  الــنــادي على  اعــتــاد  وقــد 
الــفــعــالــيــات مــع كــل بــطــولــة اأو حدث 

جمتمعي مبقر النادي.
اأما عن تفا�صيل املباراة ال�صتعرا�صية، 
التي فاز فيها ال�صعودية على الإمارات 
8-7 فقد جــاءت قوية  بفارق هــدف، 
بـــدايـــة مـــن ال�صوط  الــفــريــقــني،  مـــن 

حيث  اأهــــداف،   6 �صهد  والـــذي  الأول 
عن  بالت�صجيل  الإمـــــارات  فــريــق  بـــداأ 
را�صد  وي�صجل  دري،  بن  خالد  طريق 
البواردي هدفني ويرفع النتيجة اإىل 
الــفــريــق الــ�ــصــعــودي بقوة  ويـــرد   0-3
الأهداف  اأول  ال�صباح  �صعود  وي�صجل 
لــلــ�ــصــعــوديــة ويــنــجــح عــمــرو زيــــدان يف 
اإىل  املـــبـــاراة  ليعيد  هــدفــني،  ت�صجيل 
ال�صوط  نــهــايــة  مـــع  الـــتـــعـــادل  نــقــطــة 
ال�صوط  يف  النتيجة  وتــتــغــري  الأول، 

للفريق  كــانــت  الكلمة  اأن  اإل  الــثــاين 
اأهـــداف عن   3 الــذي �صجل  ال�صعودي 
طــريــق تــومــي، ومل يكن رد الإمـــارات 
قــويــا حــيــث مل يــ�ــصــجــل �ــصــوى هدف 

واحد عن طريق خالد بن دري.
الثالث  الـــ�ـــصـــوط  يف  الأداء  يــهــبــط 
�صجل  واحـــد  �ــصــوى هــدف  ي�صهد  ومل 
الإمـــــارات عــن طــريــق خــالــد بــن دري، 
الهدف  فـــارق  اإىل  النتيجة  ويقل�ض 
عن  ال�صعودي  الفريق  و�صام   ،5-6

التهديف، وتغريت النتيجة يف ال�صوط 
ال�صعودي  الــفــريــق  اجتــــاه  يف  الـــرابـــع 
الهدف،  فـــــارق  عــلــى  والـــــذي حـــافـــظ 
بعدما �صجل هدفني عن طريق عمرو 
اأن الإمــــــارات  زيـــــدان وتـــومـــي ورغــــم 
خالد  طريق  عن  هدفني  اأي�صا  �صجل 
بن دري ورا�صد البواردي اإل اأن الوقت 
لتنتهي  الــتــعــادل  لتحقيق  ي�صعفه  مل 
ويحرز   7-8 ال�صعودية  بفوز  املــبــاراة 

كاأ�ض الت�صامح.

•• الظفرة-الفجر

املنظمة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  اخــــتــــارت 
لبطولة حمدان بن زايد “ الظفرة 
ال�صابق  الــدويل  حكمنا   “  2019
حممد عبد الكرمي لرئا�صة اللجنة 
نــظــرا خلرباته  لــلــبــطــولــة  الــفــنــيــة 
التحكيمي  الــ�ــصــلــك  يف  الـــكـــبـــرية 
الختيار  وهــــو  الــــــدويل  و  املــحــلــي 
الذي يعد اإ�صافة فنية ونقلة نوعية 

للبطولة.
ال�صابق عن  الــدويل  واأعــرب حكمنا 
الفنية  الــلــجــنــة  بــرئــا�ــصــة  �ــصــعــادتــه 
للبطولة اإميانا منه مبا حتمله من 
ريا�صيا  جتمعا  وكونها  ومعان  قيم 
واإ�صافة  لــلــ�ــصــبــاب  ممــيــزا  و  كــبــريا 
الظفرة  مــنــطــقــة  ملــجــتــمــع  كـــبـــرية 
�صخ�صية  ا�صم  حتمل  واأنــهــا  خا�صة 
للريا�صة  الــكــثــري  قــدمــت  ريــا�ــصــيــة 

الإماراتية.
و اأكد عبد الكرمي اأنه �صيعمل على 

ت�صخري كل اإمكانياته وخرباته من 
اأن  اإجناح البطولة التي متنى  اأجل 
تخرج وفق ما خطط لها القائمون 

اإىل  يــ�ــصــاف  ر�ــصــيــدا  لــتــكــون  عليها 
التنظيم  يف  الــــدولــــة  اأبــــنــــاء  متــيــز 

والنجاح.

و 
�ـــــصـــــهـــــدت مــــــبــــــاريــــــات الــــبــــطــــولــــة 
الفــتــتــاحــيــة نــتــائــج مــتــبــايــنــة على 

م�صتوى الفرق بعدما ت�صدر فريق 
قلعة امليل املجموعة اأ باملرفاأ بر�صيد 
نـــقـــاط يــلــيــه فـــريـــق الـــعـــد ب 4   6
ال�صره  ح�صن  فريق  وت�صدر  نقاط 
املجموعة ب بر�صيد 3 نقاط بفارق 
الأهــداف عن الروي�ض وبرج الهيلة 
وقلعة مزيرعة. و يف غياثي و �صمن 
على  غياثي  فريق  فــاز  اأ  املجموعة 
اأهــداف مقابل  ب�صتة  العقيلة  فريق 
ل �ــصــيء فــيــمــا تــعــادل فــريــقــا قلعة 
البيان وحممية الطوى بهدف لكل 
منهما يف جزيرة دملا واكت�صح فريق 
بــيــنــونــة فــريــق مــديــنــة زايـــد بـــ 14 
هــدفــا مــقــابــل ل�ــصــيء يف جمموعة 

مدينة زايد.
و �صمن جمموعة ال�صلع اأ فاز فريق 
فريق حممية  على  الرملة  حممية 
حني  يف   .. بالن�صحاب  الــدلــفــاويــة 
فاز فريق املارية الغربية على فريق 
حممية املها الطبيعية 2 - 1 �صمن 

مباريات املجموعة ب.

بن  م�صلم  حممد  تقدم  جانبه  مــن 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  املحرمي  عزيز 
النفط  بــايــونــري خلـــدمـــات  �ــصــركــة 
والغاز بال�صكر للجنة العليا املنظمة 
�صلطان  �ــصــعــادة  بــرئــا�ــصــة  للبطولة 
اإتاحتهم  عــلــى  الــرمــيــثــي  ــفــان  خــل
الــفــر�ــصــة لــلــ�ــصــركــة لــلــمــ�ــصــاهــمــة يف 

رعاية هذه البطولة.
يقدمونه  مـــا  اأن  املـــحـــرمـــي  واأكــــــد 
مـــن دعــــم يــعــدُّ قــلــيــال بــالــنــ�ــصــبــة ملا 
الوطنية  ملوؤ�ص�صاتها  الدولة  تقدمه 
ال�صيخ  له  املغفور  لنهج  واإ�صتمرارا 
العطاء  ثـــراه- يف  اهلل  زايـــد- طيب 

ودعم كل فئات املجتمع.
و اأ�صاف رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة 
تــرتــكــز على  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  اأن  بــايــونــري 
بكل  املجتمع  دعــم  يف  را�صخة  اأ�ص�ض 
ال�صباب  فــئــة  �صمنها  ومـــن  فــئــاتــه 
اأهدافها  البطولة  اأن حتقق  متمنيا 
اإيجابي يخدم ويعزز  �صباب  بناء  يف 

مكانة الدولة داخليا وخارجيا.

•• ال�شارقة- الفجر:

اأ�ض اأ�ض للهواة كا�ض  نائب رئي�ض   اأحــرز الــدراج جا�صم املهريي من فريق 
الدولة للهواة املواطنني لفردي الدراجات بعد تفوقه وح�صوله على اأعلى 
اأقيمت  التي  ال�صباقات  جمموع  يف  111نقطة  وقــدره  النقاط  من  ر�صيد 
الإهتمام من قبل  بالكثري من  التي حتظى  الفئة  املو�صم لهذه  مــدار  على 
احتاد الدراجات برئا�صة اأ�صامه اأحمد ال�صعفار وحل الدراج اأحمد املري من 
فريق الن�صامة يف املركز الثاين والدراج حارب البلو�صي من فريق تريك يف 

املركز الثالث ولكل منهما 100 نقطة.
وبالرتتيب الفرقي حقق فريق اأك�صبو 2020 املركز الأول بر�صيد 112 
نقطة وتبعه فريق تريك يف املركز الثاين بر�صيد 105 نقاط ثم فريق اأ�ض 

اأ�ض يف املركز الثالث بر�صيد 85 نقطة ...

 
را�شد بطل �شباق نزوى

 وكان احتاد الدراجات قد نظم �صباح اأم�ض الول يف منطقة نزوى بال�صارقة 
ال�صباق اخلتامي للهواة املواطنني مل�صافة 90 كلم مب�صاركة 60 دراج وحفل 
من  ابراهيم  حممد  را�صد  الــدراج  فوز  عن  واأ�صفر  قوية  مبناف�صة  ال�صباق 
فريق تريك باملركز الأول وقطع امل�صافة يف �صاعتني و26 دقيقة و41 ثانية 
وجاء زميله اأحمد املري يف املركز الثاين فيما جاء الدراج يا�صر البلو�صي من 

فريق اأ�ض اأ�ض يف املركز الثالث .
عقب انتهاء ال�صباق قام عبد الكرمي الزرعوين املدير املايل رئي�ض اللجنة 
بال�صباق  الــفــائــزيــن  بتقليد  املــ�ــصــاعــد  الــعــام  الأمــــني  ونــايــف جــكــة  الــفــنــيــة 
اأبطال الرتتيب العام الفردي والفرقي  بامليداليات وباقات الورود وتتويج 

وت�صليم  جا�صم املهريي كاأ�ض نائب رئي�ض الدولة وقمي�ض البطولة ..

 ال�شعفار .. اهتمام كبري بالهواة املواطنني
بنجاح  �صعادته  الــدراجــات عن  احتــاد  رئي�ض  ال�صعفار  اأحمد  اأ�صامه  اأعــرب   
وقدم  املو�صم  مـــدار  على  الإحتـــاد  نظمها  الــتــي  املــواطــنــني  الــهــواة  �صباقات 
التهنئة للفائزين بالقاب املو�صم احلايل متمنيا التوفيق للجميع يف املوا�صم 
الــهــواة يف ممار�صة  للدراجني  الفر�صة  منح  الحتــاد  ان  على  واأكــد  املقبلة 
التي  باملناف�صات  اأ�صوة  املف�صلة والتاألق يف �صكل مناف�صات ر�صمية  هوايتهم 
ينظمها لكافة الفئات والفكرة جنحت باأمتياز بدليل زيادة عدد امل�صاركني 
للتطوير  ما�صي�صجعنا  وهــو  ال�صباقات  ت�صهدها  الــتــي  القوية  واملناف�صة 
والإهتمام ب�صورة اأكرب بهذه الفئة متا�صيا مع الإهتمام الذي يوليه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي “ حفظه اهلل “  ل�صباب الوطن ومبادرات �صموه اخلا�صة 

باأهمية ممار�صة ريا�صة الدراجات ..

» املهريي« يفوز بكاأ�ض نائب رئي�ض الدولة للهواة املواطنني لفردي الدراجات

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
العني  نادي  ميادين  ت�صهد  امل�صلحة 
يف  واجلــولــف  والــرمــايــة  للفرو�صية 
وهو  الأد  الــيــوم  �صباح  مــن  الثامنة 
كاأ�ض  مناف�صات  من  ال�صاد�ض  اليوم 
 2019 الـــعـــني  لـــلـــرمـــايـــة  الــــعــــامل 
وع�صاق  المـــارات  جمهور  و�صيكون 
الــرمــايــة يف الــعــامل على مــوعــد مع 
رماية  بطولة  يف  الرجال  مناف�صات 
“ال�صكيت”  البــــراج  مــن  الطــبــاق 
للرجال  حيث �صتتم رماية جولتني 
فيما  50 طبقا  بــاجــمــايل  لــلــرجــال 
برماية  الــ�ــصــيــدات  رمــايــة  ت�صتكمل 
للجولت  ا�صتكمال  اي�صا  جولتني 
قمن  الــــتــــي  طـــبـــقـــا   75 الـــــثـــــالث 

برمايتها يوم ام�ض ال�صبت .
و�صيقود ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن 
الوطني  منتخبنا  مكتوم  اآل  را�ــصــد 
اليوم رغم ان البطولة فردية ال ان 
التفاف الالعبني حوله كاب روحي 
النف�صي  الأرتـــــيـــــاح  ميــنــحــهــم  لــهــم 

والقدرة على الرتكيز .
الــيــوم كل  وكما هــو مــعــروف ميثلنا 
مـــن الــ�ــصــيــخ �ــصــعــيــد بـــن مــكــتــوم بن 
فطي�ض  بن  و�صيف  مكتوم  اآل  را�صد 
وحمــمــد حــ�ــصــن يف مــواجــهــة 112 
اللعبة  جنـــوم  ابـــرز  بينهم  مناف�صا 
يف الــعــامل والــذيــن مت تــاأهــلــهــم اىل 
ال�صطورة  مقدمتهم  ويف  طــوكــيــو 
اميانويل  الــفــرنــ�ــصــي  و  هـــانـــكـــوك 

رو�صيتي  جـــابـــريـــل  واليـــطـــالـــيـــني 
وريــــــكــــــاردو فــيــلــيــبــي والـــرويـــجـــي 
ايـــرك واتــنــدال والمــريــكــي فرانك 

ثومب�صون .
بن  مكتوم  بــن  �صعيد  ال�صيخ  ويــعــد 
را�صد اآل مكتوم الريا�صي الماراتي 
يــ�ــصــارك يف خم�ض  الـــــذي  الــوحــيــد 
الن  حــتــى  متتالية  اوملــبــيــة  دورات 
 2004 واثينا   2000 “�صيدين 
 2012 ولــــنــــدن   2008 وبـــكـــني 

وريودي جانريو  2016   .
الــفــ�ــصــل لأ�ــصــتــمــرار رماية  ويـــعـــود 
مكتوم  بــن  �صعيد  لل�صيخ  الطــبــاق 
اكت�صف  الـــذي  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن 

ول�صنوات  الرماة  من  الكثري  ودعــم 
طـــوال ولــعــل فـــوزه بــذهــبــيــة نهائي 
كــاأ�ــض الــعــامل بــالــعــني عـــام 2011 
يــعــد مبــثــابــة تــتــويــج لـــه عــلــى هذا 
اجلهد املخل�ض الذي امتد نحو 16 
نيودلهي  ذهبية  ان  ال  وقتئذ  عاما 
2003 حينما  عام  اآ�صيا  بطولة  يف 
للرقم  م�صاويا  قيا�صيا  رقــمــا  حقق 
الثانية  لــلــمــرة  فـــــوزه  ثـــم  الـــعـــاملـــي 
ببطولة اآ�صيا بابوظبي عام 2016 
كما فاز بثالث ميداليات ف�صية يف 
عام  ثم  لجنكاوي  يف   2000 عام 
2006 بالدوحة ثم عام 2009 يف 
مبيدايتني  وفــاز  بكازاخ�صتان  املاتا 

عام  بــالــدوحــة  الوىل  بــرونــزيــتــني 
عام  بــالــكــويــت  والـــثـــانـــيـــة   2007

.  2012
وي�صارك �صيف خليفة فطي�ض يف هذه 
البطولة ولديه خربة تراكمية جيدة 
اكت�صبها خالل ال20 عاما املا�صية 
حيث كانت بداية امل�صاركات الدولية 
تكللت جهوده يف  وقــد   1999 عــام 
القرب�صية  بــالرنــكــا   2015 عـــام 
العامل  كــا�ــض  ذهــبــيــة  انــتــزع  حينما 
بجدارة وتبعها بثالث ذهبيات على 
�صعيد اآ�صيا يف املاتا عام 2013 ويف 
عام  ا�صتانا  ويف   2014 عــام  العني 
عن  احل�صاد  يتوقف  ومل   2017

ليح�صد  امتد  بل  الربــع  الذهبيات 
يف  الوىل  ف�صية  مــيــدالــيــات  ثــالث 
�صنغافورة 2006 والثانية 2011 
يف كوالملبور والثالثة يف باتيلال عام 
الوحيدة  الربونزية  امــا    2012
فكانت يف اآ�صياد جاكرتا عام 2018 
امليدٔ مــن  العديد  جانب  اىل  هــذا 

اليات العربية واخلليجية .
و�صهرته  اأحـــمـــد  حــ�ــصــني  وحمـــمـــد 
حمــمــد حــ�ــصــن فــقــد اقــــرتب كثريا 
مـــن مــنــ�ــصــة الــتــتــويــج عــلــى �صعيد 
الــفــردي ولعل ابــرزهــذه املـــرات كان 
يف جــيــبــور الــهــنــديــة  وفـــاز بذهبية 
بطولة اآ�صيا “اجلائزة الكربى”عام 

من  الـــعـــديـــد  حـــقـــق  كــــم   2008
البطولت  الفريق يف  امليداليات مع 
ويف  وال�صيوية  والعربية  اخلليجية 
�صعيد  مــن  كــل  يقف  الــثــاين  ال�صف 
ومعهما  الظريف  وخــالــد  الظريف 
ر�صيد البلو�صي كن�صق اول يف طريق 

الحالل .
البطولة  هـــذه  يف  حــظــوظــنــا  ولــعــل 
قوية وحقنا م�صروع يف الفوز ومبعث 
هــذا الــتــفــاوؤل هــو مـــوؤازرة جمهورنا 
وقـــوة رمــاتــنــا وا�ــصــرار رمــاتــنــا على 
ان يبذلوا الغايل والنفي�ض يف �صبيل 
الــــدولــــة يف كافة  ا�ـــصـــم وعـــلـــم  رفــــع 
كــاأ�ــض العامل  الــبــطــولت ولــيــ�ــض يف 

احلالية فح�صب .
للحكام  رئـــيـــ�ـــض  وهــــــــدان  حمـــمـــد  

املراقبني بطوكيو 
للرماية   الـــــــدويل  اخــــتــــارالحتــــاد 
احلالية  للبطولة  الــفــنــي  املـــنـــدوب 
احلكام  لــــرتوؤ�ــــض  وهـــــــدان  حمـــمـــد 
امل�صاركني  اجلــــــوري(   ( املـــراقـــبـــني 
اللعاب  بـــدورة  الــرمــايــة  بطولة  يف 
تقديرا   2020 طــوكــيــو  الوملــبــيــة 

لكفاءته .
الـــــدويل ت�صكيل  كــمــا قـــرر الحتـــــاد 
النهو�ض  كــيــفــيــة  لـــدرا�ـــصـــة  جلـــنـــة 
بــالــلــعــبــة مبــخــتــلــف �ــصــنــوفــهــا على 
و�صغط  “خرطو�ض  الــعــامل  �صعيد 

الهواء بندقية وم�صد�ض “ومت اختار 
حممد وهدان ممثال لأفريقا يف هذه 
اللجنة التي يعول عليها الحتاد يف 
لالرتقاء  الــطــريــق  خـــارطـــة  ر�ـــصـــم 
و�صيرتاأ�ض  وتـــطـــويـــرهـــا  بــالــلــعــبــة 
اللجن نائب رئي�ض الحتاد الدويل 

المريكي روبرت ميت�صيل .

البورت تتواجد يف البطولة
العني  نــادي  تغيري  من  الرغم  على 
ملكائن اطالق الطباق التي قدمتها  
ال�صركات  ان  ال  بروماتيك  �صركة 
املناف�صة حر�صت على التواجد لكي 
تنال جزء من الكعكة ولو يف امليتقبل 
القريب ويف مقدمتها �صركة لبورت 
بداية  مــع  تــوجــد  حــيــث  الفرن�صية 
البطولة الجنليزي جراهام براون 

احد مدراء ال�صركة .
عقد  وقعت  �صركته  ان  قال جراهام 
لأ�صتخدام  الـــــــدويل  الحتـــــــاد  مــــع 
اللعاب  دورة  يف  لبــــورت  مــاكــيــنــات 
الوملبي طوكيو 2020 م�صريا اىل 
ان هناك ثالثة ميادين فقط �صوف 

ت�صتخدم للمناف�صات .
ونوه اىل ان �صركته �صبق لها توقيع 
عــقــود ا�ــصــتــخــدام املــكــائــن خـــالل 8 
 1960 رومــــا  هـــي   اوملــبــيــة  دورات 
ومونرتيال   1964 عــام  وطــوكــيــو 
 1972 عام  ومو�صكو  عام 1968 
عـــام  وبــــكــــني   2004 عــــا  واثــــيــــنــــا 
2008 ولندن عام 2012 وريودي 

جانريو عام 2016 .

مب�شاركة اأف�شل جنوم العامل  

منتخبنا الوطني يخو�ض غمار املونديال اليوم بطموح التاأهل لأوملبياد طوكيو2020 

حكمنا الدويل ال�صابق حممد عبد الكرمي رئي�صا للجنة الفنية 
لبطولة حمدان بن زايد» الظفرة 2019 « 

�صلطان بن فالح بن زايد اآل نهيان يتوج فريق ال�صعودية بكاأ�ض عام الت�صامح للبولو
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جمتمع االمارات

 تقدم من�صات فعالية “املغرب يف اأبوظبي” الرتاث 
املــغــربــي بــاأ�ــصــالــتــه وعــراقــتــه وتــعــر�ــض بــعــ�ــصــاً من 
اأبوظبي  اإمارتي  من  بكل  الت�صوق  مراكز  يف  فنونه 
“املغرب  بفعالية  اجلــمــهــور  تــعــريــف  بــهــدف  ودبـــي 
التعريف  اإىل  ت�صعى  بــدورهــا  والــتــي  اأبوظبي”  يف 

بالثقافة والرتاث املغربي الأ�صيل.
 11 من  الفرتة  خــالل  العر�ض  من�صات  وتتواجد 
اإىل 13 اإبريل باإمارة اأبوظبي يف دملا مول، وباإمارة 
 20 اإىل   18 ومـــن  �ــصــنــرت،  �صيتي  مـــردف  دبـــي يف 
 24 ومــن  ووك،  و�صيتي  بيت�ض،  ذا  يف  بدبي  اإبــريــل 
 25 باأبوظبي يف يا�ض مــول، ومــن  اإبــريــل   27 اإىل 
وي�صهد  مــول.  مارينا  يف  باأبوظبي  اإبــريــل   27 اإىل 
زوار من�صات فعالية “املغرب يف اأبوظبي” عرو�صاً 
بنكهة  ا�ــصــتــعــرا�ــصــي  مــوكــب  عــلــى  ت�صتمل  مــذهــلــة 
مغربية خال�صة، ورق�ض ا�صتعرا�صي مرفق باأ�صوات 
عر�ٍض  اإىل  بالإ�صافة  املغربية،  والأنــغــام  الطبول 

لالأزياء املغربية املزرك�صة بتطاريز حتاكي تراثها الأ�صيل، يف حني يزين املن�صة 
واألوانه  تفا�صيله  بكامل  ال�صنع  متقن  اأ�صيل  مغربي  بطابع  معماري  ت�صميم 
الــزوار من معرفة  العتيق، حيث �صيتمكن  املغرب  التي تتما�صى مع فن  املميزة 
املختلفة.  واأن�صطتها وبراجمها  بالفعالية  واملعلومات اخلا�صة  التفا�صيل  كافة 

اأبوظبي الوطني  اأبوظبي �صتقام يف مركز  اأن فعالية املغرب يف  اجلدير بالذكر 
 2019 اإبريل   30 18 وحتى  اأبوابها لعامة اجلمهور من  للمعار�ض و�صتفتح 
من ال�صاعة الثالثة ظهراً وحتى التا�صعة م�صاًء، و�صتمنح زوارها فر�صًة التعرف 
على الرتاث الثقايف املغربي الرثي مبختلف اأ�صكاله �صواء باملعمار، اأو املو�صيقى، 

اأو الفن، اأو املطبخ، اأو العادات والتقاليد، اأو الأزياء اأو املتحف الرتاثي املغربي.

طلبة ميثلون الإمارات يف م�صابقة دولية لت�صميم ال�صيارات رباعية الدفع  
  ي�صارك فريق مكون من خم�ض طالب من مدر�صة ريبتون دبي يف نهائيات حتدي لندروفر 4x4 التكنولوجي والذي يقام يف اململكة املتحدة خالل الأ�صبوع اجلاري بجامعة وارويك، مقاطعة 
كوفينرتي. يذكر اأن ريبتون دبي �صتكون هي املدر�صة الوحيدة التي متثل دولة الإمارات العربية املتحدة يف تلك امل�صابقة الكبرية التي تنظمها �صركة لندروفر العاملية لل�صيارات.   ويكمن الهدف 

الرئي�ض من تلك امل�صابقة يف رفع الوعي وحتفيز الطلبة وت�صجيعهم على درا�صة الهند�صة والت�صميم عرب تطبيقات 
من واقع احلياة وعرب ت�صخري العلوم، التكنولوجيا، الهند�صة والريا�صيات للو�صول للنتائج املرجوة. كما اأن التحدي 
يرتكز يف فكرته على حماكاة الواقع ومواجهة التحديات وال�صعاب وذلك عرب العمل من خالل فريق م�صرتك واتخاذ 
وبناء  ت�صميم  على  ريبتون  مدر�صة  طلبة  فريق  عمل  احللول.   اأف�صل  تقدمي  مع   امل�صكلة  حلل  ال�صائبة  الــقــرارات 
منوذج م�صغر ل�صيارة رباعية الدفع تعمل بجهاز التحكم عن بعد )الرميوت كنرتول(، وجنح يف اختبارها على الطرق 
الوعرة حماكاة للواقع، وكاأنها �صيارة رباعية الدفع بالكامل.  يت�صكل فريق مدر�صة ريبتون دبي من خم�ض طالب من 
ال�صيارة واإخ�صاعها لالختبارات الالزمة،  13، حيث عملوا ب�صكل جدي على ت�صميم وبناء منوذج   - 11 ال�صفوف 
ويف �صياق تنظيمي، كان لكل طالب وظيفة حمددة داخل الفريق فمنهم من كان مديراً للفريق، وثاِن مديراً للموارد، 
وثالث م�صمم جرافيكي، ورابع مهند�ض ت�صميم، واأخرياً مهند�ض ت�صنيع وذلك حتى يتكامل العمل ويخرج باأف�صل 
�صكل.  واأثناء الت�صفيات النهائية، �صيتم تقييم امل�صروع وفقاً ملجموعة من املعايري ومنها الت�صميم، ان�صجام الفريق، 
الت�صنيع، وكونها قابلة للتطبيق.  ويقول ديفيد كوك مدير مدر�صة ريبتون دبي حول تلك امل�صاركة:  ي�صعدنا  متثيل 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف امل�صابقة العاملية حتدي لندروفر 4x4 التكنولوجي العريق، ولدينا ثقة كبرية باأن 

الفعالية فر�صة ذهبية لرفع علم الدولة عالياً ومتثيلها بال�صكل امل�صرف وكذلك التاأكيد على مكانة مدر�صة ريبتون.

اختتام امللتقى التجميلي الثاين
 بدبي بح�صور مئة خبرية جتميل 

 اختتمت فعاليات امللتقى املهني التجميلي الثاين 2019 بدبي بعد يومني 
من املحا�صرات وور�ض العمل والنقا�صات حول املهنة وم�صتقبلها وبح�صور 

100 خبرية جتميل وت�صفيف �صعر قدمن خرباتهم يف عامل التجميل.
وا�صت�صاف فندق رو�صة املروج داون تاون امللتقى على مدى يومني ومبعدل 
12 �صاعة يوميا حتت اإ�صراف وتنظيم الحتاد العاملي الأكادميي للتزيني 
بالتعاون  التجميل  املهنة و�صناعة  اأ�صول  فرع اخلليج، مت خاللها تر�صيخ 

مع جمموعة من املدربني العامليني.

»املالية املركزية بال�صارقة« تقدم فحو�صات 
جمانية ملوظفيها مبنا�صبة يوم ال�صحة العاملي

العامل يف  به  الذي يحتفل  العاملي،  ال�صحة  يوم  فعاليات  م�صاركة منها يف 
بال�صارقة،  املركزية  املالية  دائـــرة  نظمت  عــام،  كــل  مــن  اأبــريــل  مــن  ال�صابع 
ال�صارقة،  بالتعاون مع م�صت�صفى ميدكري  توعوية  موؤخراً، فعالية �صحية 
ت�صجيعاً منها ملوظفيها للح�صول على الرعاية ال�صحية ال�صاملة، وممار�صة 

منط احلياة ال�صحية.
و�صملت الفعالية التي �صهدت اإقباًل كبرياً من املوظفني واملوظفات، تقدمي 
الدم،  الكولي�صرتول، و�صغط  م�صتوى  ت�صمنت فح�ض  فحو�صات جمانية 
والطول،  الــوزن  مثل  للج�صم،  احليوية  املقايي�ض  اإىل  اإ�صافة  وال�صكري، 
يف  متخ�ص�صتني  طبيبتني  من  �صحية  ا�صت�صارات  على  احل�صول  وكذلك 
ال�صحية  اإىل جانب تقدمي بع�ض الأكالت  الن�صائية واجللدية،  الأمرا�ض 

اخلفيفة للم�صاركني يف هذه الفعالية.
املالية  دائـــرة  يف  احلكومي  الت�صال  اإدارة  مدير  ال�صام�صي،  رميــا  وقــالــت 
و�صالمة  �صحة  لتعزيز  العاملي  ال�صحة  بيوم  احتفالنا  “ياأتي  املــركــزيــة: 
للدائرة، ونحر�ض  الأ�صا�صية  القيم  نعتربهم من  الذين  الب�صرية  كوادرنا 
دوماً على متكينهم من احل�صول على التوعية ال�صحية املنا�صبة يف مكان 
العادات  اتــبــاع  على  وحتفيزهم  الأمــرا�ــض  مــن  وقايتهم  اأجــل  مــن  العمل، 

ال�صحية والغذائية ال�صليمة«.

دويت�صه بنك يعني مب�صر اأيوب رئي�ًصا لق�صم 
اإدارة الرثوات اخلا�صة يف منطقة اخلليج

يف  اخلا�صة  الـــرثوات  اإدارة  اأعلنت 
تــعــيــني مب�صر  بــنــك عـــن  دويــتــ�ــصــه 
الرثوات  اإدارة  لق�صم  رئي�ًصا  اأيـــوب 
اخلليج،  منطقة  دول  يف  اخلــا�ــصــة 

اعتباًرا من تاريخه. 
يتمتع مب�صر بخربة طويلة يف قطاع 
على  اخلا�صة  امل�صرفية  اخلــدمــات 
مدار 23 عاًما، عمل خاللها لدى 
)مــرييــل لــيــنــ�ــض( و)يــــو بــي اإ�ــــض(. 
اأكتوبر  يف  بنك  دويت�صه  اإىل  ان�صم 
احلني  ذلــك  منذ  و�صاهم   ،2011
بدور فعال يف دعم منو اأعمال البنك 
يف جمال اإدارة الرثوات اخلا�صة يف 
ومبوجب  اخلــلــيــج.  مــنــطــقــة  دول 
يـــتـــوىل مب�صر  اجلــــديــــد،  مــنــ�ــصــبــه 
باملنطقة،  العمل  فريق  اإدارة  اأيــوب 
ويف مواقع اأخرى، كما يوا�صل دعم 
وخدمة اأهم العالقات ال�صتثمارية 

للبنك يف دول اخلليج. 

جزيرة �صري بني يا�ض جنمة متاألقة يف 
فيلم LOUDER »لودر« امل�صتقل

الإعالن  ال�صرقي  الــقــرم  واأنــانــتــارا  يا�ض  بني  جــزيــرة �صري  اأنــانــتــارا  َي�صّر   
امل�صتقل  للفيلم  رئي�ض  كموقع  الف�صية  ال�صا�صة  على  اجلزيرة  ظهور  عن 
LOUDER »لودر« . حيث مت ت�صوير اأكرث من 80  باملئة من لقطات 
الفيلم يف املوقع. وبذلك فاإنه من دواعي �صرور اأنانتارا اأن تكون قادرة على 
ومرافق  املذهلة  الــربيــة  واحلــيــاة  اخلــالبــة  الطبيعية  مناظرها  م�صاركة 

املنتجعات املتطورة مع جمهور عاملي.
جاك  اأفريقي  اجلنوب  املخرج  واأخــرجــه  كتبه  الــذي  )لودر(،  فيلم  يــروي 
الداخلي.  ال�صوت  واكت�صاف  احلــب  على  العثور  عن  موؤثرة  ق�صة  بــراون، 
بني  يجمع  وهــو  خمتلفة،  جن�صية   29 ميثل  دولــًيــا  فريًقا  الفيلم  ي�صم 
املواهب التمثيلية من جميع اأنحاء العامل، يف ظل اخللفية املذهلة لل�صافانا 
الطبيعية  ال�صهول  من  يا�ض.  بني  �صري  جزيرة  بها  تزخر  التي  الذهبية 
وقبب التالل امللحية وال�صواطئ الآ�صرة، فاإن جزيرة �صري بني يا�ض غنية 
تعد  اإذ  الف�صية.  ال�صا�صة  على  �صتتاألق  التي  املذهلة  الطبيعية  باملناظر 
اجلزيرة مالًذا حيوًيا مزدهًرا، فهي موطن للفهود وقطعان الزرافة واملها 
اأنها تقع يف مكان  للت�صوير، كما  بيئة فريدة  والغزال، مما يخلق  العربي 

رائع على بعد 8 كيلومرتات فقط من �صاحل اأبو ظبي.

�صامي يو�صف يحيي حفاًل مو�صيقّيًا خا�صًا يف ق�صر الإمارات
 يف اإطار الدورة الثانية من )مهرجان منظمة التعاون الإ�صالمي( الذي 
معايل  مــن  كرمية  برعاية  اأبــريــل،   27-24 بــني  اأبــوظــبــي  ت�صت�صيفه 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح،  يقيم �صامي يو�صف، 
املــغــّنــي ومــوؤلــف الأغــــاين احلــائــز على جــوائــز عــدة واملــعــروف باأعماله 
الإن�صانية حول العامل، حفاًل مو�صيقّياً ً يف ق�صر الإمارات باأبوظبي يوم 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض )اأدنيك(،  اأبريل. وانطالقاً من مركز   25

متتد فعاليات املهرجان طيلة اأربعة اأيام لت�صليط ال�صوء على اأهمية القيم املوروثة للدين الإ�صالمي، 
للح�صارة  الغني  والــثــقــايف  التاريخي  لـــالإرث  الغنية  اجلــوانــب  مبختلف  الــدولــيــة  املعرفة  وتعزيز 
عرب  الثقايف  التنّوع  تعزيز  اإىل  الهادفة  الإ�صالمي  التعاون  منظمة  باأعمال  والحتفاء  الإ�صالمية، 
التعاون على اخلري  )اأمــة واحــدة يجمعها  �صعار  املهرجان حتت  واملواهب. ويقام  واملو�صيقى  الفنون 
والعدل والت�صامح(، و�صيعمل على توحيد الدول من �صتى اأرجاء العامل الإ�صالمي يف من�صة م�صممة 

خ�صي�صاً للرتكيز على الثقافات والتقاليد املتميزة والقيم ال�صمحة للدين الإ�صالمي.

من�صات فعالية »املغرب يف اأبوظبي« تنب�ض بعبق الرتاث وتعر�ض بع�صًا من فنونه يف مراكز الت�صوق

فندق ماريوت الفر�صان اأبوظبي يقيم فعالية اإفطار رم�صاين حت�صريية لل�صيوف

»مركز الإمارات للدرا�صات«  يكرم الدكتور خالد ال�صويدي 
الدكتور   ،2019 اإبريل   10 املوافق  املا�صي  الأربعاء  يوم  ال�صرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�صات  الإمــارات  مركز  كّرم 

– مكة املكرمة(، التي قطع  اأبوظبي  خالد جمال ال�صويدي املدير التنفيذي للمركز، مبنا�صبة جناح مبادرة )جري 
اأقيم الحتفال يف قاعة  الأقــدام، حيث  و�صرياً على  املدينتني جرياً  2070 كيلومرتاً، بني  فيها م�صافة تقّدر بنحو 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، مبقر املركز يف اأبوظبي وقد بداأ الحتفال بعزف الن�صيد الوطني لدولة الإمارات؛ 
ثم األقى �صعادة الأ�صتاذ الدكتور جمال �صند ال�صويدي، مدير عام مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية، 
كلمة ترحيبية بهذه املنا�صبة، عرّب فيها عن فخره واعتزازه بنجاح مبادرة )جري اأبوظبي – مكة املكرمة(، قال فيها 
اإن م�صاعر الأبوة تعرتيني، والفخر يغمرين باإجناز ابني وقّرة عيني، الدكتور خالد الذي رفع راأ�صي عالياً، بخو�صه 
التي ترفع رايــة الوطن خّفاقة يف كل مكان،  اإبــداع الأفكار واملــبــادرات  اأظهر فيه احلر�ض على  حتدياً غري م�صبوق، 
وتن�صر بني ال�صابات وال�صباب قيماً فّيا�صة بكل معاين النتماء والولء لقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة الر�صيدة، 
�صند  الدكتور جمال  الأ�صتاذ  �صعادة  اأ�صاف  والأخــوة« وبكلمات موؤثرة،  واملحبة  الت�صامن  ن�صر ثقافة  ولتوجهاتها يف 
ال�صويدي، اأنه وبو�صول ابنه خالد اإىل مكة املكرمة يف الأول من مار�ض املا�صي، عرفت حينها اأن من ميلك هذه الإرادة 
ال�صلبة، والعزمية احلديدية، ل بد اأنه �صيحقق ما ي�صبو اإليه، ووثقت باأن من يحمل كل هذا احلب والتقدير للجنود 

اللياقة  مــــدربــــة  مــــع  الأ�ــــصــــمــــوزي 
الــبــدين املــراهــقــة )بــيــال(. وزراعـــة 
منتجات  با�صتخدام  الفاكهة  اأ�صجار 
البيولوجية(.  الإمـــــارات  )مــزرعــة 
البدنية  الــلــيــاقــة  رقــ�ــض  وجــلــ�ــصــات 
احلملة  تلك  ت�صميم  مت  لالأطفال. 
لالأطفال  البدنية  اللياقة  لتح�صني 

اأنــ�ــصــطــة ممــتــعــة مليئة  مـــن خـــالل 
باملرح.

ويف هذا ال�صياق �صرح ال�صيد �صريف 
رم�صان، مدير العالمة التجارية يف  
 ، الغذائية  للمواد  الوطنية  ال�صركة 
اأن كل جل�صة من جل�صات  قــائــاًل:   
   ،»Lacnor Kids Fit Squad«

واحدة  �صاعة  لــتــدوم  ت�صميمها  مت 
تكون  اأن  على  الــتــاأكــيــد  مــع  تقريباً 
الـــتـــدريـــب ممتعة  جــمــيــع جــلــ�ــصــات 
ومــلــيــئــة بـــاملـــرح. هــــذه املــــبــــادرة هي 
اأن  نــاأمــل  لذلك  نوعها،  مــن  الأوىل 
هذه  اإىل  املدار�ض  من  املزيد  تن�صم 

املبادرة ال�صحية. 

�صيء  الريا�صية  الأن�صطة  ممار�صة   
ممتع، تلك هي الر�صالة التي تروج 
التجارية  الـــعـــالمـــة  لكــــنــــور،  لــهــا 
اإنــــتــــاج ع�صري  الــــرائــــدة يف جمــــال 
الإمارات،  الفواكة والألبان يف دولة 
حيث قامت لكنور، موؤخراً، باإطالق 
 Lacnor Kids Fit« مـــبـــادرة  
Squad«، والتي تهدف اإىل تعزيز 
منط احلياة ال�صحي، بني الأطفال 
مع  بالتعاون  بــالأخــ�ــض.   وال�صباب 
�صت�صت�صيف  الريا�صي،  دبي  جمل�ض 
هــذه املــبــادرة الــفــريــدة الــعــديــد من 
الأن�صطة ال�صحية املمتعة يف جميع 
الإمارات  دولــة  الكربى يف  املــدار�ــض 
الــعــربــيــة املــتــحــدة. مت التـــفـــاق مع 
حملة  ل�ــصــتــ�ــصــافــة  مــــدار�ــــض   10
 ،»Lacnor Kids Fit Squad«
املبادة  لتنظيم  لكــنــور  وتــخــطــط   ،
اأخرى  مــدر�ــصــة   60 مــع  ال�صحية 

بحلول نهاية عام 2019.
الريا�صية  اجلــلــ�ــصــات  تــنــظــيــم  مت 
بـــحـــ�ـــصـــور املـــعـــلـــمـــني واملــــــدربــــــني. 
ع�صائر  حت�صري  اجلل�صات  و�صملت 

التي  املـــمـــيـــزة  الـــفـــعـــالـــيـــة  هـــــذه 
اأقيمت يف مطعم “خيال”ح�صور 
جمــــمــــوعــــة مــــــن الإعـــــالمـــــيـــــني 
والـــ�ـــصـــفـــراء ومـــوظـــفـــي الـــدولـــة 
وعـــدد مــن الــ�ــصــركــات الــرائــدة يف 
املتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة 
جتريبي  اإفطار  بوفيه  وت�صمنت 
فــاخــر، يــزخــر مبــا لــذ وطـــاب من 

الإماراتية،  التقليدية  النكهات 
امل�صرية،  اللبنانية،  ال�صعودية، 
اليابانية و الهندية ، مع العديد 
مــــن مـــنـــ�ـــصـــات الـــطـــهـــو احلـــيـــة، 
واحللويات  ال�صلطات  وخــيــارات 
الرم�صانية  وامل�صروبات  املتنوعة 

ال�صهية. 
وكان الفندق قد اأعلن م�صبًقا عن 

طيف وا�صع من عرو�ض الإفطار 
�صيقدمها  التي  املميزة  وال�صحور 
والتي  املــخــتــلــفــة  مـــطـــاعـــمـــه  يف 
فاخرة  ذوقية  جتــارب  �صتت�صمن 
نوعها،  مـــن  وفـــريـــدة  ومــتــنــوعــة 
�صاحرة  رم�صانية  اأجـــواء  �صمن 
اللحظات  ال�صيوف  مبنح  كفيلة 
والذكريات الأروع على الإطالق. 

رم�صان  �صهر  بــاقــرتاب  احــتــفــاًء 
والعطاء  املحبة  وبـــروح  املــبــارك، 
ب�صحبته،  الأجـــــواء  تــ�ــصــود  الــتــي 
الفر�صان  مـــاريـــوت  فــنــدق  اأقـــــام 
حت�صريية  اإفـــــــطـــــــار  فــــعــــالــــيــــة 
على  الطـــالع  لل�صيوف  اأتــاحــت 
خالل  اأطــايــب  مــن  �صيقدمه  مــا 
الــ�ــصــهــر الــفــ�ــصــيــل.  وقـــد �صهدت 

لكنور تنظم جل�صات اللياقة البدانية بالتعاون مع مدار�ض الدولة 



ي�صتغل م�صنة وي�صرقها
�صبطت كامريا مراقبة منظف زجاج يرتكب جرمية م�صينة تتعلق 
اخلرف،  من  وتعاين  عمرها،  من  والثمانني  ال�صاد�صة  يف  بعجوز 

بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ميرتو" الربيطانية.
لوي�ض  بنجامني  ماثيو  الزجاج  منظف  على  كان  اتفاق،  وبح�صب 
ال�صهر،  العجوز مرة يف  املــراأة  "33 عاما" اأن ينظف نوافذ منزل 

على اأن يقب�ض اأجره من جارتها.
غري اأن تلك اجلارة لحظت اأن منظف الزجاج يرتدد على املنزل 
املــراأة بذلك، الأمــر الذي  اأكــرث من مرة يف ال�صهر، واأبلغت عائلة 
واأن ل يقرتب  املنزل،  تركيب كامريا مراقبة يف  اإىل  الأ�صرة  دفع 
جمددا من املنزل. ولكن، ويف وقت لحق، ر�صدت الكامريا املثبتة 
منظف الزجاج لوي�ض وهو يرتدد على منزل ال�صحية، و�صبطته 
من  وهــو  لوي�ض،  �صوهد  اللقطات  ويف  امل�صينة.  اجلرمية  يرتكب 
منطقة فرينديل يف ويلز، وهو ميد يده ويفت�ض حقيبة يد العجوز 
املوجودة على الأريكة، فيما هي موجودة يف غرفة اأخرى، قبل اأن 
ي�صرق اأموال منها. وات�صلت الأ�صرة ب�صرطة جنوب ويلز، حيث مت 

اعتقال لوي�ض يف اليوم نف�صه.

وفاة غام�صة بحمام الفندق
عرثت ال�صلطات ال�صوي�صرية على امراأة بريطانية ميتة يف حمام 
تعددت  التي  احلــادثــة  ال�صرطة حتقق يف  تــزال  ول  الفنادق،  اأحــد 

الروايات ب�صاأنها، وفق ما ذكرت �صحيفة "التاميز" الربيطانية .
اإنها  عاما"،   22" ريــد  فلورن�ض  اآنــا  وا�صمها  الفتاة،  �صديق  وقــال 
الرواية فندها جريانه من  اأن هذه  اإل   ،" طبيعية  وفاة  "توفيت 
طيلة  �صجارهما  �صراخ  �صمعوا  اإنهم  قالوا  الذين  الفندق  نــزلء 
الفتاة،  �صديق  ال�صوي�صرية  ال�صلطات  واحتجزت  احلــادثــة.  ليلة 
وهو اأملاين يبلغ من العمر 29 عاما، على ذمة التحقيق، اإذ ت�صتبه 
العثور على جــروح وك�صور على ج�صد  بعد  �صيما  باأنه اجلــاين، ل 
�صديقته. وذكرت تقارير حملية اأن النيابة العامة فتحت حتقيقا 
واحد  يــوم  بعد  اأي  املا�صي،  الثالثاء  وقعت  التي  قتل  جرمية  يف 
�صفوح  عند  الفندق  اإىل  والفتاة  الرجل  دخــول  ت�صجيل  من  فقط 
جبال الألب. وقال اأحد موظفي الفندق: "كان هناك خالف كبري 
بني الزوجني يف الليلة التي �صبقت العثور على املراأة ميتة. ا�صتكى 
�صيوف اآخرون من �صوتهما املرتفع، وذهب اأحد املوظفني اإليها يف 

حماولة لتهدئة املوقف".
ونزل �صديق الفتاة على منطقة ال�صتقبال يف الفندق عند ال�صاعة 
6:30 �صباحا، وهو يف حالة متوترة، لإخبار املوظفني باأن �صديقته 
تعاين من م�صكالت �صحية. وا�صتدعى موظفو الفندق امل�صعفني، 

الذين اأعلنوا عن وفاتها يف مكان احلادث.

ُتخزن خ�صروات تكفيها لعام كامل
تكفي  اخل�صار  من  هائلة  كمية  بتقطيع  اأ�صرتالية  امـــراأة  قامت 

ل�صنة كاملة وتخزينها يف ثالجتها لتوفر الوقت على نف�صها.
وقد باتت ثالجة املراأة حم�صوة بالأكيا�ض التي حتتوي على كمية 

كبرية من اخل�صار بلغ وزنها حوايل 65 كيلوغراماً.
وت�صمل الوجبات التي خزنتها املراأة 20 كيلوغراماً من البطاط�ض، 
البطاط�ض  مــن  كــيــلــوغــرامــاً  و15  اجلــــزر،  مــن  كــيــلــوغــرامــاً  و15 
احللوة، و10 كيلو غرامات من الطماطم اإ�صافة اإىل كمية كبرية 

من الكو�صى والقرع والب�صل.
اأكيا�ض  تظهر  في�صبوك  على  �صفحتها  على  �صوراً  املــراأة  ون�صرت 

اخل�صار املرتاكمة يف الثالجة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعّرف على عا�صمة التوائم يف العامل
متلك هذه القرية يف نيجرييا لقب عا�صمة التوائم يف العامل، ب�صبب العديد الكبري من اأزواج التوائم فيها. 

وتعد ظاهرة التوائم اأمراً �صائعاً يف جمموعة يوريا العرقية التي تهيمن على جنوب غرب نيجرييا، لكن قرية اإغبو 
اأورا لديها ما ُيعتقد اأنه اأحد اأعلى معدلت املواليد لتوائم متطابقني يف العامل.

ويعتقد بع�ض ال�صكان اأن ال�صبب وراء العدد الكبري من التوائم يف القرية، ناجت عن اأكل وجبة "اأمال"، وهو طبق 
حملي م�صنوع من البطاطا املقلية ودقيق الك�صافا، بينما يقول اآخرون اأن اأوراق البامية امل�صتخدمة ل�صنع احل�صاء 

الذي يحظى ب�صعبية يف القرية هو عامل اآخر.
100 من اأطفال  ويف اإحدى املدار�ض بالقرية، هناك ت�صع جمموعات من التوائم املتطابقة من بني ما يقرب من 

املدار�ض الثانوية، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وتقول الن�صاء اللواتي يبعن اأكواماً من اأوراق البامية يف �صوق املدينة، اإن التقاليد املحلية حول كيفية ا�صتهالك هذه 

الأوراق، كانت حا�صمة يف ارتفاع معدل املواليد التواأم املتطابقني.
اإل اأن اإيكوجومي اأولرينواجو، اأخ�صائي اأمرا�ض الن�صاء والتوليد يف لغو�ض، على بعد 100 ميل، يعتقد اأن هناك 
اأ�صباباً اأخرى لهذه الظاهرة، لأن نف�ض النوع من البامية توؤكل يف اأماكن اأخرى من العامل دون احل�صول على نف�ض 

النتيجة.
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عقاب قا�ض من اأ�صدين لرجل
دفع �صائح ثمنا غاليا لت�صرفه املتهور، عندما حاول اأن يداعب اأ�صدين اأثناء 

رحلة اإىل جنوب اأفريقيا.
وكاد ال�صائح اأن يفقد ذراعه، عندما مدها من خلف �صياج ملالم�صة ودغدغة 
"مرتو"  �صحيفة  ن�صرته  فيديو  مقطع  اأظهر  وفقما  حممية،  يف  الأ�ــصــود 
الربيطانية. وقال امل�صدر اإن ال�صائح بيرت، البالغ من العمر 55 عاما، كان 
يف جولة �صياحية مع زوجته مبنتجع يف جنوب اأفريقيا لالحتفال بذكرى 
زواجهما. ويظهر الفيديو بيرت وهو يغازل ويدغدغ اأ�صدا، قبل اأن تلتحق 

بهما لبوؤة، يبدو اأنها كانت غا�صبة من اقتحام ال�صائح حياتهما اخلا�صة.
و�صرع  بالهجوم،  فوجئ  الــذي  الــرجــل،  ذراع  على  اللبوؤة  انق�صت  وفــجــاأة، 
ب�صرا�صة خوفا على ذراعــه، ورمبــا حياته. وميكن �صماع زوجة  املقاومة  يف 
بيرت ت�صرخ "اإنها تع�صه اإنها تع�صه". وبعدها بثوان، تركت اللبوؤة ال�صائح 
وغـــــادرت، خملفة اإ�ــصــابــة خــطــرية بـــذراعـــه. وجـــرى نــقــل الــ�ــصــائــح، الذي 
مدينة  يف  بيلوموين  م�صت�صفى  اإىل  العا�صرة،  زواجــه  بذكرى  يحتفل  كــان 
با�صم  مــتــحــدث  وقـــال  الــ�ــصــروريــة.  الــعــالجــات  تلقى  حــيــث  بلومفونتني، 
املنتجع: "نوفر ل�صياحنا هذا النوع من اجلولت منذ 6 �صنوات ومل ن�صجل 
من قبل اأي حادث م�صابه"، فيما قال معلقون على الفيديو اإن الرجل كان 

حمظوظا بالبقاء على قيد احلياة، لأن اللبوؤة مل تكن جائعة.

اأثقل طفل بالعامل يخ�صر ن�صف وزنه
متكن حامل لقب اأثقل طفل يف العامل �صابقاً من خ�صارة اأكرث من ن�صف 
وزنه، لكنه بات يعاين من م�صكلة اأخرى، مع كمية كبرية من اجللد املرتهل. 
وكان اأريا بريمانا من اأندوني�صيا البالغ من العمر 13 عاماً، قد و�صل اإىل 
وزن 192 كيلوغراماً بعمر 10 �صنوات، وذلك ب�صبب نظامه الغذائي الذي 
اعتمد ب�صكل اأ�صا�ض على املعكرونة �صريعة التح�صري، وامل�صروبات الغازية، 

والدجاج املقلي.
وبعمر 10 �صنوات، كان وزن اأريا يعادل وزن 6 اأطفال من عمره، وكان قادراً 
ال�صتحمام يف  وكان عليه  املنزل،  للدرا�صة من  وا�صطر  امل�صي،  بالكاد على 

بركة خارج املنزل، بح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وب�صبب وزنه الزائد الذي �صكل خطراً على حياته، كان على اأريا اخل�صوع 

لعملية لت�صغري املعدة، وكان اأ�صغر �صخ�ض يخ�صع ملثل هذه العملية.
الأ�صماك  اتباع نظام غذائي �صارم من  اإىل جانب  العملية،  و�صاعدت هذه 
واخل�صروات امل�صوية، على خ�صارته 106 كيلو من وزنه، حيث و�صل وزنه 

الآن اإىل نحو 86 كيلو.
ومل يكن هذا التحول الكبري يف حياة اأريا دون ثمن، حيث وجد نف�صه مع 
الكثري من اجللد الزائد املرتهل من ج�صمه، وياأمل يف اإجراء عملية جراحية 

اإ�صافية لإزالة هذه الرتهالت بعد اخل�صوع لالختبارات الالزمة.

ريهانا ودونالد غلوفر 
يف فيلم جديد

الــعــاملــيــة ريهانا  الــنــجــمــة   �ـــصـــارك 
دونـــالـــد غلوفر  الــعــاملــي  والــنــجــم 
عنوان  يحمل  جديد  فيلم  بطولة 
م�صروع  وهـــو   Guava Island
الــنــجــمــان عــلــى حت�صريه  حــر�ــض 
يف ال�صّر. وطرح ا�صتديو "اأمازون" 
اأحد  عرب  للفيلم  ترويجي  فيديو 
الجتماعي  الـــتـــوا�ـــصـــل  مــــواقــــع 
"اأنتم  فــيــه:  جـــاء  بتعليق،  ُمــرفــق 
ريهانا  بــرفــقــة  لإجـــــازة  مـــدعـــوون 
غروفر"..و�صتتوفر  ودونـــــالـــــد 
 Guava Island فيلم  م�صاهدة 
عرب قناة اأمازون برامي فيديو يوم 
13 من �صهر  املوافق  ال�صبت  اأم�ض 
ال�صاعة  متـــام  يف  نــيــ�ــصــان  اإبـــريـــل- 
الفيديو  ويــتــ�ــصــمــن   ".12:01
ريهانا،  عــ�ــصــوائــيــة جتــمــع  لــقــطــات 
على  عاًما،   35 بغلوفر،  عاًما،   31
بوهيمية،  بــاإطــاللت  جزيرة  من 
مو�صيقى  ــــقــــطــــع  امل وتــــ�ــــصــــمــــن 

ت�صويرية حما�صية.
الفيلم،  يــعــر�ــض  اأن  املـــقـــرر  ومـــن 
تقريًبا،  ل�صاعة  مدته  ت�صل  الــذي 
للمو�صيقى  كوت�صيال  مهرجان  يف 
النجم  �ــصــيــقــدم  حــيــث  والـــفـــنـــون، 

ا غنائًيا نهاية الأ�صبوع. عر�صً

العثور على جلد دينا�صور 
بحالة رائعة

تعدُّ  حالة  يف  اجلنوبية،  كــوريــا  يف  باحثون  ثــر 
رائع" جللد  ب�صكل  "حمفوظ  اأثــر  على  نـــادرة، 
الزجاج"  "ورق  ي�صبه  باأنه  وو�صفوه  دينا�صور، 
اأو "ورق ال�صنفرة"، بح�صب ما اأفادت �صحيفة 
"اإندبندنت" الربيطانية. ووفقا لبحث ن�صر يف 
الباحثون  عــرث  فقد  علمية"،  "تقارير  دوريـــة 
خا�صة  اأقـــدام  لب�صمات  طبيعية  طبعات  على 
باأحد اأنواع الدينا�صورات �صغرية احلجم عرث 
عليها حمفوظة ب�صكل رائع يف طبقة �صخرية 

ترجع اإىل الع�صر الطبا�صريي.
لقدمي  تعود  الب�صمات  اأن  اإىل  البحث  واأ�ــصــار 
طائر دينا�صور �صغري معروف با�صم "ثريوبود"، 
وهي  ميني�صوريبو�ض،  ف�صيلة  مــن  وحتــديــدا 
اأ�صغر اأنواع الدينا�صورات على الإطالق، اإذ ل 

يزيد طولها على 20 �صنتيمرتا.
ل  الــتــي  الأقــــدام،  اآثـــار  اأن  الباحثون  واكت�صف 
على  حتتوي  واحــدة،  بو�صة  على  طولها  يزيد 

اآثار جلد حمفوظة ب�صكل رائع.

ت�صامح �صقيقها بعدما قتل زوجها واأبناءها ال�صتة
25 عـــامـــاً عــلــى املــذبــحــة يف روانــــــدا، ل تزال  بــعــد نــحــو 
مونيكا كامبي تتذكر �صورة اأطفالها ال�صتة وزوجها وهم 
م�صرجني بدمائهم، لكن هذا مل مينعها من ال�صفح عن 

�صقيقها الذي �صارك بقتلهم. 
"ني�صان" ويوليو  اأبريل  �صهري  التي وقعت بني  املذبحة 
"متوز" عام 1994، راح �صحيتها ما يقرب من مليوين 
واأطفال  زوج  وكــان  فقط،  يــوم   100 غ�صون  يف  �صخ�ض 
قبائل  اإىل  �صقيقها  ينتمي  بينما  التوت�صي،  من  مونيكا 
بالدم  ي�صبحون  وهــم  اأطفالها  �صورة  تــزال  ول  الهوتو. 
اليوم،  حتى  تطاردها  احلــيــاة  يفارقوا  اأن  قبل  ل�صاعات 
ولكن �صورة اأخرى ل تزال عالقة يف خميلتها، لثنني من 
القاتلني، الذين هاجموا القرية بالهراوات املثبت عليها 

م�صامري حادة، وكان �صقيقها اأحد هذين ال�صخ�صني.
ومل يقت�صر القتل اجلماعي لأفراد التوت�صي على اأيدي 
بع�ض  الأقــربــاء يف  بع�ض  �صارك  بل  الهوتو،  الغرباء من 
احلالت، كما حدث مع عائلة مونيكا، وعلى الرغم من اأن 
كال القاتلني ذهبا اإىل ال�صجن، اإل اأن �صقيقها خرج بعد 

10 �صنوات، ويعي�ض مع اأ�صرته يف نف�ض القرية.
وتقول مونيكا اإنها غفرت اأخرياً ل�صقيقها بول تواهريوا 
اأنني  اأقــول  اأين  بب�صاطة  "اأ�صتطيع  عاماً" وت�صيف   50"

اأحب اأخي، وهو �صديق يل اأي�صاً".
اأن مونيكا مل ت�صامح �صقيقها ب�صهولة، فقد ا�صتغرق  اإل 
ا�صتعادة  بالتفكري يف  تبداأ  اأن  13 عاماً، قبل  الأمــر نحو 
مونيكا  تتذكر  الكربى،  �صقيقته  ولكونها  معه،  عالقتها 
كيف كانت حتمله على ظهره وهو طفل �صغري، وكان هذا 

ما �صاعدها على ال�صفح عن فعلته التي ل تغتفر.

يك�صف لزوجته احلقيقة املفجعة
امــراأة خ�صعت لعالج اخل�صوبة على مدار �صنوات  قالت 
اعرتف  اأن  بعد  اأمــل كبرية"  "بخيبة  ت�صعر  اإنــهــا  عــدة، 
"مدمرة"،  باأنها  و�صفتها  التي  باحلقيقة  اأخــريا  زوجها 

بعد اأن اأجرت 29 اختبارا من اأجل الإجناب.
وكانت املراأة تعتقد اأن متالزمة تكي�ض املباي�ض هي التي 
متنعها من احلمل، واأم�صت 3 �صنوات يف جتربة عالجات 
خمتلفة للخ�صوبة، و�صفتها باأنها "موؤملة ومكلفة"، وفق 

ما ذكر موقع "�صتاندرد ميديا" الربيطانية، اجلمعة.
اإنذارا  زوجــهــا  اأعــطــت  للحمل،  �صلبيا  اختبارا   29 وبعد 
من  ال�صناعي  التلقيح  اإىل  اللجوء  اأو  بالطالق  نهائيا 
اأجل الإجناب، لكن هذا املوقف ك�صف عن مفاجاأة مفجعة 
بــاأنــه خ�صع قبل  اأخـــريا  زوجــهــا  اأقـــر  لــهــا. فقد  بالن�صبة 
املنوية،  القناة  للعملية جراحية ل�صتئ�صال  الزواج منها 
وقال اإنه اأجرى العملية عندما كان مع زوجته ال�صابقة، 

ومل يخربها خ�صية اأن ترتكه.
وكتبت املراأة: "بعد ما يقرب من 3 �صنوات من عالجات 
زوجي  اأن  اكت�صفت  الثمن،  والباهظة  املــوؤملــة  اخل�صوبة 

خ�صع ل�صتئ�صال القناة املنوية قبل اأن نتزوج".
اأكـــرث مــن مـــرة اقرتاح  "لقد رفــ�ــض زوجـــي  واأ�ــصــافــت: 
اأيدت قراره  املنوي. لقد  باإجراء حتليل ل�صائله  الطبيب 
افرت�صت  لذا  املباي�ض،  تكي�ض  مبتالزمة  م�صابة  لأنني 
اأن هذه هي امل�صكلة". واأو�صحت املراأة باأنها خ�صعت لـ29 
اختبارا �صلبيا للحمل، والعديد من احلقن بالهرمونات، 
كان  اأن زوجها  ببالها مطلقا  اأنــه مل يخطر  اإىل  م�صرية 

يخدعها طوال هذه ال�صنوات. املطربة االأمريكية جانيل موناي تغني على خ�شبة امل�شرح يف مهرجان كوت�شيال فايل للمو�شيقى والفنون يف اإنديو ، كاليفورنيا. اأ ف ب

هاتف غري
 م�صبوق لـ »�صارب«

القابلة  الــهــواتــف  مــيــدان  ي�صهد 
لــلــطــي تــنــافــ�ــصــا حمـــمـــومـــا بني 
عمالقة التقنية اأمثال �صام�صونغ 
وهوواي، وها هي �صركة "�صارب" 
تـــــدخـــــل املــــ�ــــصــــمــــار مــــــن خــــالل 
هذه  م�صهد  مــن  �صيغري  ابــتــكــار 

ال�صناعة.
ال�صركات  اإبــداعــات  كانت  وبينما 
يف جمال الهواتف القابلة للطي 
تتحول  مــنــتــجــات  يف  حمــ�ــصــورة 
مثل  ثنيها  عند  لوحية  لأجــهــزة 
"غالك�صي فولد" و"ميت اإك�ض"، 
اأويل  "�صارب" عن منوذج  ك�صفت 
قابل  احلــــجــــم  �ـــصـــغـــري  لـــهـــاتـــف 

للثني.
الــــذي ن�صره  الــفــيــديــو  وبــحــ�ــصــب 
موقع "اأوليد- اإنفو" التقني، فاإن 
اجلهاز ياأتي ب�صا�صة عر�ض قيا�ض 
"اأومليد"،  بتقنية  اإنــ�ــصــا   6.18

قابل للثني من املنت�صف.
اأن  اإىل  "ما�صابل"  موقع  واأ�ــصــار 
 3040 تبلغ  العر�ض  �صا�صة  دقــة 
خ�صعت  كــمــا  بــكــ�ــصــل،   1440 يف 
الــ�ــصــا�ــصــة لخـــتـــبـــارات طـــي 300 
األــف مــرة، وهو ما يجعل عمرها 
 8.2 اإىل  يـــ�ـــصـــل  الفــــرتا�ــــصــــي 

�صنوات.
الإ�صدار  فــــاإن  "�صارب"،  ووفــــق 
الــتــجــاري مــن الــهــاتــف قــد يكون 
اأنها  علما  �صنوات،  خــالل  جاهزا 
النهائي  الــ�ــصــكــل  مـــن  تــغــري  قـــد 

للجوال.

اأنثى دب تدخل �صجن الرجال القتلة
قرب  كازاخ�صتان  يف  بــلــدة  اتخذته  غــريــب  قـــرار 
احلدود مع رو�صيا بحق اأنثى دب هاجمت مع�صكرا 
يف تلك البلدة، وفقا ملا ذكرته �صحيفة ديلي �صتار 

الربيطانية.
وبح�صب ال�صحيفة، فقد حكمت البلدة الكازاخية 
بال�صجن املوؤبد على اأنثى الدب، التي يطلق عليها 
يف  حكمها  فرتة  تق�صي  واأن  "اإيكاترينا"،  ا�صم 
للمجرمني  خمــ�ــصــ�ــض  �ــــصــــارم،  بــنــظــام  �ــصــجــن 
مع  احلـــدود  مــن  بــالــقــرب  كو�صتناي،  يف  القتلة، 

رو�صيا.
هجومني  بعد  ال�صجن  اإىل  اإيكاترينا  اإر�ــصــال  مت 
منف�صلني يف مع�صكر بياليا يورتا يف كازاخ�صتان، 
ا�صتهدف الأول طفال كان يحاول اإطعامها، بينما 

هاجمت رجال ثمال حاول "اأن ي�صافحها".
ويف هذا ال�صجن، حيث يوجد 730 �صجينا اآخر، 
فاإن اأنثى الدب، البالغة من العمر 22 عاما، هي 
الوحيدة التي �صدر عليها مثل هذا احلكم، ذلك 

"ال�صجن  اأحكامهم عن  امل�صاجني تقل  اأن معظم 
املوؤبد".

غري اأن زنزانة اأنثى الدب اإيكاترينا هي الوحيدة 
التي يتوافر فيها حمام �صباحة.

ويبدو اأن العقوبة بحقها اأعطت نتائجها، اإذ قال 
"اإيكاترينا  اإن  مديباييف  اأ�صالن  البلدة  رئي�ض 
اأ�صبحت "ودية ومل تعد عدوانية على الإطالق"، 
على  يــواظــبــون  الآخــريــن  ال�صجناء  اأن  م�صيفا 

زيارتها.
واأو�صح مديباييف اإن اأنثى الدب "ا�صتيقظت من 
�صباتها قبل �صهر"، م�صريا اإىل اأنها اأ�صبحت اأقل 
الــذي يقع على  ال�صجن،  تهديدا منذ حب�صها يف 
�صلطان،  نــور  غــربــي  �صمال  كيلومرت   700 بعد 

عا�صمة كازاخ�صتان.
ويبدو اأن ال�صجني اإيغور طارقانوف "43 عاما" 
وقــع يف حــب اأنــثــى الـــدب، وقــال اإن كــل امل�صاجني 

يحبونها.

جينيفر لوبيز تك�صف �صرا 
حول وزنها

ك�صفت النجمة جنيفر لوبيز موؤخراً اأّنها تتبع دايت الـ10 اأيام قبل اأي حفلة 
تقوم بها اأو حني يكون لديها منا�صبة لكي تخ�صر الوزن الزائد الذي تكون 
ال�صكر  اإيقاف  الدايت على حتــّدي  ويقوم   . املا�صية  الفرتة  اكت�صبته يف  قد 

والكاربوهيدرات نهائياً ملدة 10 اأّيام مع ريا�صة قوية جداً. 
تكون  عندما  اأي  الفطور،  تناول  وقبل  ال�صباح  يف  كارديو  بتمرين  وتقوم  
املعدة فارغة، هكذا �صريكز اجل�صم على حرق الدهون فقط لأّن اجل�صم ل 
ميلك مواد غذائية من اأجل الطاقة، فاإّنه جمرب على ا�صتخدام خزانه من 

الدهون لإمتام التمرين بدًل من الطعام.


