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حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية تد�شن »خميم 
زايد اخلري« يف مدينة �شاكرو الباك�شتانية 

•• كرات�شي-وام:

د�سنت حملة ال�سيخة فاطمة االن�سانية العاملية "خميم زايد اخلري" 
والن�ساء  االطفال  من  االآالف  لعالج  الباك�ستانية  �ساكرو  مدينة  يف 
با�سراف كبار االأطباء من االمارات وباك�ستان حتت �سعار "على خطى 

زايد" ويف اإطار برنامج "كلنا اأمنا فاطمة".
وقالت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة االحتاد الن�سائي العام اإن تد�سني 
خميم زايد اخلري ياأتي تزامنا مع االحتفاالت بيوم الطفل االماراتي 
عن  النظر  بغ�ض  باك�ستان  الأطفال  وت�سامح  وعطاء  حب  ر�سالة  يف 
اللون اأو العرق او الديانة اأو اجلن�ض اأو املذهب ان�سجاما مع توجيهات 
قيادتنا احلكيمة باأن يكون عام 2019 عام الت�سامح وتعزيزاً لدور 

االإمارات ور�سالتها االإن�سانية واحل�سارية.    )التفا�سيل �ض2(

ال�شيخة فاطمة تطلق مبادرة »كتاب طفلي« لت�شجيع 
الأطفال على القراءة و تنمية مهاراتهم الإبداعية

•• اأبوظبي-وام:

الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ض  رئي�سة  العام 
االأطفال  لت�سجيع  طفلي"  "كتاب  مبادرة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
وغر�ض  االإبداعية  مهاراتهم  وتنمية  خيالهم  وحتفيز  القراءة  على 

حب القراءة يف نفو�سهم لت�سبح عادة يومية يف حياتهم.
واملجل�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  بني  بال�سراكة  املبادرة  تاأتي 
الذي  ال��ق��راءة  �سهر  مع  تزامنا  وذل��ك  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 

حتتفل به الدولة يف �سهر مار�ض من كل عام.   )التفا�سيل �ض4(
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حممد بن را�شد ي�شهد ال�شباق الرئي�شي ملهرجان 
ويل عهد دبي للقدرة بح�شور حمدان بن حممد 

•• دبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اهلل«  »رع��اه 
بن را�سد ال مكتوم ويل عهد دبي �سباح اأم�ض ال�سباق 
الذي  للقدرة  دبي  عهد  ويل  �سمو  ملهرجان  الرئي�سي 
ال�سلم  ب�سيح  ل��ل��ق��درة  ال��دول��ي��ة  دب��ي  مدينة  يف  اأق��ي��م 

مب�ساركة نحو 290 فار�سا وفار�سة من اأكرث من 35 
دولة.

وت��اب��ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
االأربع  املراحل  ال��وزراء حاكم دبي جانبا من  جمل�ض 
البطوالت يف روزنامة  اأهم  اأحد  الذي يعترب  لل�سباق 
املو�سم املحلي ويرتقبه نخبة من املهتمني بهذا النوع 

من ال�سباقات من داخل الدولة وخارجها.
)التفا�سيل �ض17(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�سد خالل ح�سوره ال�سباق الرئي�سي ملهرجان ويل عهد دبي للقدرة  )وام(

نيوزيلنديات ت�سعن اكاليل الزهور احرتاما الأرواح �سهداء املجزرة

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س زميبابوي 
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
منانغاغوا  امي��ر���س��ون  وف��خ��ام��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
رئي�ض جمهورية زميبابوي ال�سديقة.. �سبل تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وعددا من الق�سايا 

ذات االهتمام امل�سرتك.

وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء -الذي عقد ام�ض 
البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  اأبوظبي-  يف 
وال�سبل الكفيلة بدعمها وتنميتها يف املجاالت كافة 
مبا  والتنموية  واالقت�سادية  اال�ستثمارية  خا�سة 
يحقق امل�سالح املتبادلة وتطلعات البلدين اإىل مزيد 
من التقدم والتنمية. كما تناول اجلانبان عددا من 
وتبادال  البلدين  تهم  التي  واملو�سوعات  الق�سايا 

وجهات النظر ب�ساأنها.    )التفا�سيل �ض2(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع رئي�ض زميبابوي  )وام(

الخوارزمي لخدمات التدريب / أبوظبي - الباهية  
لالستفسار الرجاء االتصال بنا
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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 )

بومبيو اإىل لبنان لوقف احت�شان حزب اهلل واإيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأك���د م�����س��وؤول ك��ب��ري يف وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة، يف 
ات�سال مع ال�سحافيني، اأنه يجب النظر اإىل زيارة وزير 
اخلارجية، مايك بومبيو، اإىل اإ�سرائيل ولبنان والكويت 
على اأن الهدف منها هو مواجهة تدخالت اإيران ونفوذها 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط ومتّدد هذا الوجود من خالل 
لبنان  اإىل  �سوريا  اإىل  العراق  لها من  التابعة  امليلي�سيات 

واليمن.
اأماكن  ���س��ي��زور  ب��وم��ب��ي��و  اأن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك�����س��ف��ت 
ع��دة خ��الل زي��ارت��ه الإ���س��رائ��ي��ل، يف اإ���س��ارة غ��ري مبا�سرة 
اإىل احل���دود مع  اإىل اجل���والن، ورمب���ا  اأن���ه �سيذهب  اإىل 
ال��وزراء االإ�سرائيلي، بنيامني  لبنان، حيث يتعّمد رئي�ض 
نتنياهو، مرافقة زواره للتاأكيد على اأن اخلطر االإيراين 
موجود على حدود اإ�سرائيل فعاًل، ويجب منع اإيران من 
»التمو�سع« يف �سوريا كما يجب مواجهة ما يفعله حزب 

اهلل يف لبنان.
كذلك �ستكون زيارة بومبيو اإىل لبنان مثرية لالهتمام، 

على  ميلي�سيا  اهلل  ح��زب  ميلك  عا�سمة  يف  �سيكون  فهو 
اأطرافها وميلك مقاعد يف حكومتها وجمل�سها النيابي.

للبنانيني  القول  االأمريكيون  يريد  نتنياهو،  على عك�ض 
ال  ترمب  دونالد  الرئي�ض  اإدارة  اإن  والإ�سرائيل  وللعامل 
ترى لبنان بكليته يف �سّلة حزب اهلل، وهي تريد التعامل 
جمل�ض  يف  عاملون  ي��وؤك��د  كما  االأ���س��ا���ض،  ه��ذا  على  معه 
االأمن القومي اأن اإدارة ترمب ال تريد حتى التعامل مع 
ال�سيعة اللبنانيني على اأنهم جميعاً يف �سّلة حزب اهلل، بل 

تفرق بينهم وبني التنظيم املوايل الإيران.
و�سيكون بومبيو اأف�سل حامل للر�سالة االأمريكية، وقد 
ا�ستهر عنه القول يف خطاب بالقاهرة »اإن اعتقدت اإيران 

اأنها متلك لبنان، فهي خمطئة«.
االأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  يف  م�������س���وؤول  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
الواليات  اإن  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  ل��دى  ل�»العربية.نت« 
النفوذ  مل��واج��ه��ة  ال�����س��رك��اء  م��ع  »ال��ع��م��ل  �ستتابع  امل��ت��ح��دة 
تاأكيد دعم  زي��ارة وزير اخلارجية �ستعيد  واإن  االإي��راين« 
لبنان،  ال�سرعية يف  ملوؤ�س�سات احلكومة  املتحدة  الواليات 

مبا فيها القوات امل�سلحة، واملق�سود اجلي�ض اللبناين.

وا�شنطن بو�شت: منظمة �شرية 
لالإطاحة بزعيم كوريا ال�شمالية

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك��ان��ت فيه كوريا  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ال�������س���م���ال���ي���ة ت���خ���و����ض حم����ادث����ات 
م��ت��ع��رثة م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
فيتنام، تعر�ست �سفارتها يف اإ�سبانيا 
جمموعة  ي��د  على  م�سلح  لهجوم 
�سرية، �سرقت كمبيوترات وهواتف 
ع��ل��ى معلومات  حم��م��ول��ة حت��ت��وي 
لالإطاحة  خطة  اإط��ار  يف  ح�سا�سة، 

بالزعيم كيم جونغ اأون.
االإعالم  و���س��ائ��ل  اأن  وب��ال��رغ��م م��ن 
االإ���س��ب��ان��ي��ة ت��ن��اول��ت ال��ه��ج��وم وقت 
امل��ا���س��ي، فاإن  ف���رباي���ر  وق���وع���ه يف 
بو�ست"  "وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة 
االأمريكية ن�سرت تفا�سيل جديدة، 
قد تكون خطرية، متعلقة مبنفذي 

الهجوم.

�شيخ الأزهر: مذبحة نيوزيلندا الإرهابية 
وجرائم داع�س فرعان ل�شجرة واحدة

•• القاهرة-وام:

اأكد ف�سيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �سيخ االأزهر ان الهجوم االإرهابي الذي 
ا�ستهدف م�سجدين يف نيوزيلندا يعد مذبحة مروعة يجب اأن تهتز لها م�ساعر وقلوب 
كل ذوي ال�سمائر احلية يف اأنحاء العامل ملا فيها من انتهاك حلرمة الدماء املع�سومة 

و�سفك الأرواح بريئة طاهرة كانت تت�سرع لربها يف خ�سوع واطمئنان.
وقال ف�سيلته -يف بيان اأ�سدره ام�ض حول الهجوم االإرهابي - اإن تلك املذبحة "االرهابية 
ال�سنيعة"، التي حر�ض منفذوها على ت�سويرها وبثها على الهواء للعامل كله، ال تختلف 
كثريا عن م�ساهد قطع الرقاب املروعة التي ارتكبتها ع�سابات داع�ض االإجرامية، فهما 
م��ن قلوب  ون��زع��ت  وال��ت��ط��رف،  والعنف  الكراهية  روي���ت مب��اء  واح���دة،  ل�سجرة  ف��رع��ان 
اإل�ساق  على  داأب���وا  ال��ذي��ن  وط��ال��ب  واالإن�سانية.  والت�سامح  الرحمة  م�ساعر  اأ�سحابها 
االإرهاب باالإ�سالم وامل�سلمني بالتوقف عن ترديد هذه االأكذوبة بعد اأن ثبت لكل من�سف 
متجرد من الغر�ض والهوى اأن حادثة نيوزلندا، بكل ما خلفته من اآالم �سديدة الق�سوة، 

مل يكن من ورائها عقل منتم لالإ�سالم وال للم�سلمني.           )التفا�سيل �ض11( 

نيوزيلندا: منفذ الهجوم الإرهابي كان يخطط ملوا�شلة القتل
•• عوا�شم-وكاالت:

نيوزيلندا،  وزراء  رئ��ي�����س��ة  ق��ال��ت 
االع���ت���داء على  م��ن��ف��ذ  اإن  اأم�������ض، 
ملوا�سلة  ي�سعى  ك���ان  امل�����س��ج��دي��ن 

الهجوم عند اعتقاله.
واأ���س��اف��ت ج��ا���س��ي��ن��دا اأردي������رن اأن 
امل��ت��ه��م ك��ان��ت ب��ح��وزت��ه اأ���س��ل��ح��ة يف 
باأنه  اأ�سفها  ع��ن  معربة  �سيارته، 
ب���ني �سحايا  اأط���ف���ال  ك���ان ه��ن��اك 

الهجوم على امل�سجدين.
ومت توجيه تهمة القتل اإىل امل�ستبه 
با�سم  ال�سلطات  عرفته  ال��ذي  به، 
 28( تارانت  هاري�سون  برينتون 
اأ���س��رتايل اجلن�سية.  وه��و  ع��ام��اً( 
املرجح  م���ن  اإن  اأردي�������رن  وق���ال���ت 

توجيه اتهامات اأخرى له.
نيوزيلندا،  وزراء  رئي�سة  وك�سفت 
يف وقت �سابق، معلومات عن املتهم 

الرئي�سي يف الهجوم االإرهابي على 
امل�سجدين يف بالدها مو�سحا باأنه 
مل تكن له �سوابق جنائية ومل يتم 
على  ح�سل  اأن��ه  م�سيفا  ت�سنيفه 
الفئة  من  ال�سالح  حلمل  رخ�سة 

»اأ« خولته �سراء اأدوات جرميته.

نيوزيلندا،  وزراء  رئي�سة  وق��ال��ت 
اإن  ����س���ح���ف���ى،  م�����وؤمت�����ر  خ�������الل 
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ف�����ى احل����������ادث ال 
اأ�سخا�ض   3 م��ع  متوا�سلة  ت���زال 
االعتداء  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  اع��ت��ق��ل��وا 
على امل�سجدين، لك�سف مالب�سات 

م�سددة  امل�سلني،  على  االع��ت��داء 
اأن�سطة  بالقول: »نحقق حاليا يف 

اليمني املتطرف يف بلدنا«.
نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  واأك����دت 
القيام بتعزيز االإجراءات االأمنية 
عقب  بنيوزيلندا،  امل�ساجد  ح��ول 
ح�����ادث اإط������الق ال��ر���س��ا���ض على 
امل�����س��ج��دي��ن �سباح  ف���ى  امل�����س��ل��ني 

اجلمعة.
ال�سرطة يف حالة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ت��اأه��ب ق�����س��وى ب��ال��ب��الد، ونطلب 
من املواطنني البقاء يف منازلهم، 
وي���ت���م ال���ت���وا����س���ل م����ع ع�����دة دول 
لتوفري معلومات ب�ساأن االعتداء.

وقالت اإن منفذ االعتداء مل يكن 
ونيوزيلندا،  اأ�سرتاليا  يف  مراقبا 
العن�سرية  »خ����ط����اب  م���������س����ددة 
وال���ت���ف���رق���ة ل���ي�������ض ل����ه م����ك����ان يف 

بلدنا«.

اأتراك  جنود  واإ�شابة  مقتل 
ال���ع���راق يف  ب�����ا���ش��ت��ب��اك 

•• بغداد-وكاالت:

اإن  الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
واأ�سيب  قتال  تركيني  جنديني 
اأم�ض ال�سبت، يف  اآخ��رون،  ثمانية 
ا�ستباك خالل عمليات يف �سمال 

العراق.
واأ���س��اف��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اأن 6 
مت  ام����راأة  بينهم  م��ن  م�سلحني، 

»حتييدهم« خالل العمليات.
وي�ستخدم اجلي�ض الرتكي تعبري 
اأو  قتل  اإىل  ل��الإ���س��ارة،  التحييد 

اعتقال اأو اإ�سابة امل�سلحني.

ا�شتباكات متقطعة يف »جيب داع�س الأخري«
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت قوات �سوريا الدميقراطية، اأم�ض ال�سبت، اأنها تخو�ض ا�ستباكات 
متقطعة �سد تنظيم داع�ض االإرهابي، املحا�سر يف اآخر جيب له �سرقي 
الدميقراطية،  �سوريا  ق��وات  يف  االإع��الم��ي  امل��رك��ز  مدير  وق��ال  �سوريا. 
م�ستمرة  زالت  ما  ا�ستباكات )اجلمعة(  »اندلعت  ال�سبت  عدنان عفرين 

حتى االآن«، بح�سب »فران�ض بر�ض«.
ومن موقع تابع لقوات �سوريا الدميقراطية داخل الباغوز، �سوهد �سباح 
�سماع  املمكن  املحا�سر، كما كان من  يت�ساعد من اجليب  ال�سبت دخان 
اأ�سوات ق�سف مدفعي متقطع، وكذلك حتليق كثيف لطائرات التحالف 

الدويل.
ا�ستهدفت  متزامنة  انتحارية  هجمات   3 داع�ض  �سن  غ��داة  ذلك  وياأتي 
اأ�سخا�ض  �ستة  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  الباغوز،  من  للخارجني  جتمعات 

بينهم على االأقل، واإ�سابة 3 من مقاتلي قوات �سوريا الدميقراطية.

يحبط  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����س 
�شعدة يف  ح��وث��ي��ًا  ه��ج��وم��ًا 

•• اليمن-وكاالت:

اأح��ب��ط��ت ق���وات اجل��ي�����ض الوطني 
مليلي�سيا  ه��ج��وم  عملية  ال��ي��م��ن��ي، 
يف  باحل�سوة،  االنقالبية  احلوثي 

حمافظة �سعدة.
لوكالة  نام�ض  املقدم �سالح  وقال 
االأن���ب���اء ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة، اإن 
»رجال اللواء التا�سع حر�ض حدود 
باحل�سوة، اأحبطوا عملية ع�سكرية 
االنقالبية،  احل���وث���ي  مل��ي��ل��ي�����س��ي��ا 
كبرية  خ�سائر  امليلي�سيا  وتكبدت 

يف االأرواح واملعدات.
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اأخبـار الإمـارات

حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية تد�شن »خميم زايد اخلري« يف مدينة �شاكرو الباك�شتانية

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س زميبابوي تعزيز عالقات التعاون بني البلدين

ع���ل���ى امل���خ���ي���م ع����ن ح���م���الت زاي����د 
االن�سانية وحملة ال�سيخة فاطمة 
احل��ال��ي��ة يف  ال��ع��امل��ي��ة يف حمطتها 
تنظيم  تت�سمن  وال��ت��ي  باك�ستان 
املبتكرة  ال����ربام����ج  م���ن  ال���ع���دي���د 
مللتقى  ال����دوري  التنظيم  اب��رزه��ا 
ال�ستقطاب  التطوعي  زاي��د  عيال 
ومتكينهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال�����س��ب��اب 
يف خ��دم��ة االإن�����س��ان��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
ت��ك��رمي ال��ق��ي��ادي��ني ب��ج��ائ��زة زايد 
والتي  االن�ساين  للعمل  ال�سبابية 
قدموا  ال��ذي��ن  م��ن  لل�سباب  متنح 
واحدثوا  جليلة  ان�سانية  خدمات 
العمل االن�ساين  فرقا يف جماالت 
العمل  زاي����د يف  ك�����س��ف��راء  ال��ع��امل��ي 

االن�ساين .
االإم����ارات  قن�سل  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
التطوعية  الطبية  ال��ف��رق  ج��ه��ود 
وتفقد  ال��ف��ق��راء  املر�سى  ع��الج  يف 
وم�ست�سفى  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ع���ي���ادات 

من  �سبابها  ب�����س��واع��د  االن�����س��ان��ي��ة 
الذين  والعطاء  اخلري  زاي��د  اأبناء 
ن��ه��ج��وا ن��ه��ج��ه وخ���ط���وا خ��ط��اه يف 
العاملي  االن�����س��اين  العمل  ميادين 
والذي  ورق��ي��ه  املجتمعات  ال�سعاد 
لل�سباب  ال����ري����ادي  ال�����دور  ي���وؤك���د 
م��ن ع��ي��ال زاي����د يف جم���ال العمل 
االإن�ساين والتنموي حملياً وعاملياً، 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  ويدعم 
متكني ال�سباب وباالخ�ض املراة يف 
جماالت العمل التطوعي والعطاء 

املجتمعي والت�سامح االن�ساين.
االإن�ساين  ال��دور  �سعادتها  وثمنت 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الريادي  و 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة االحت������اد 
املجل�ض  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
االأ�سرية فقد كانت يف عهد ال�سيخ 
زاي�����د ط��ي��ب اهلل ث������راه، ال���رائ���دة 

اي��ام لعالج م��ا يزيد  م��دى ثالثه 
ع���ن ���س��ت��ة االف ط��ف��ل وام������راة يف 
باك�ستاين  ام��ارات��ي  برنامج  اإط���ار 
املاليني  اىل  ل��ل��و���س��ول  م�����س��ت��م��ر 
القرى  امل��ر���س��ى يف خم��ت��ل��ف  م���ن 
طبي  فريق  با�سراف  الباك�ستانية 
اماراتي باك�ستاين تطوعي �سبابي 

م�سرتك .
الطبية  ال�����ف�����رق  ان  وا�����س����اف����ت 
يف  احلالية  مهامها  يف  التطوعية 
مدينة �ساكرو الباك�ستانية جنحت 
من  امل��ئ��ات  على  املبكر  الك�سف  يف 
تقدمي  اإىل  اإ�����س����اف����ة  احل���������االت، 
العالج املجاين للمر�سى امل�سابني 
وال�سدرية  القلبية  ب���االأم���را����ض 
وامل��زم��ن��ة، م��ن خ���الل ف���رق طبية 
بت�سنيف  اأواًل  ت���ق���وم  ت��ط��ّوع��ي��ة 
املبكر،  والك�سف  املر�سية  احل��االت 
وم��ن ث��م ع��الج احل���االت الطارئة 
واأف�سل  االأمرا�ض  باأهم  والتوعية 

ال�سباب  بني  االن�ساين  والت�سامح 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ك���ق���ادة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م يف 
خدمة الفئات املعوزة من االطفال 
وال��ن�����س��اء وامل�����س��ن��ني ا����س���اف���ة اىل 
عالجية  �سحية  م���ب���ادرات  ت��ب��ن��ي 
ووقائية وا�ستحداث ال�سركات بني 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

والغري ربحية .
اأن  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  واأك���دت 
العمل  �سباقة يف جم��ال  االم���ارات 
دعائمه  اأر����س���ى  ال����ذي  االن�������س���اين 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الذي  ث����راه،  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل 
باخلري  البي�ساء  اأي���ادي���ه  ام��ت��دت 
والعطاء لكل حمتاج يف اأي مكان يف 
من  النهج  هذا  وووا�سلت  العامل، 
باتت  حتى  الر�سيدة  قيادتنا  بعده 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
تت�سدر الدول املانحة للم�ساعدات 
امل�ساريع  قيادة  وتتوىل  اخلارجية 

ال�سيخة فاطمة االن�ساين امليداين 
لالطفال والن�ساء واملجهز بوحدات 
طبية متقدمة من ق�سم ال�ستقبال 
الق�سرية  وق�سم لالقامة  املر�سى 
وق�سم ا�سعة وق�سم خمترب مكتمل 
متحركة  ���س��ي��دل��ي��ة  اىل  ا���س��اف��ة 
امل��ج��اين لالطفال  ال�����دواء  ت��ق��دم 
نخبة  با�سراف  وامل�سنني  والن�ساء 
م��ن كبار االط��ب��اء م��ن املتطوعني 

يف فرق عيال زايد التطوعي.
العنود  او����س���ح���ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
ملبادرة  التفيذية  املديرة  العجمي 
زاي�������د ال����ع����ط����اء م�����دي�����رة ب���رام���ج 
ال���ق���ي���ادات ال�����س��اب��ة االن�����س��ان��ي��ة ان 
ال�سيخة  حلملة  احلالية  املحطة 
اقباال  �سهدت  االن�سانية  فاطمة 
والن�ساء  االط�����ف�����ال  م����ن  ك���ب���ريا 
لال�ستفادة من الربامج التطوعية 
ال��ع��الج��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة مل��خ��ي��م زايد 
���س��ي�����س��ت��م��ر على  اخل�����ري وال��������ذي 

وامل����ح����ف����زة وامل������ب������ادرة ل���ك���ل عمل 
اإن�ساين داخل االإمارات اأو خارجها، 
نهجه  مع  وان�سجاماً  رحيله  وبعد 
�سعيها  العمل اخل��ريي وا�سلت  يف 
ال�سخ�سية  ل���ت���ك���ون  وب���راجم���ه���ا 
العمل  العامل يف جمال  االأوىل يف 
االإن�������س���اين واخل�����ريي م���ن خالل 
والتي  العاملية  االن�سانية  حملتها 
يحتذى  مبتكرا  من��وذج��ا  ق��دم��ت 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ب��ه يف جم���االت 
والت�سامح  امل���ج���ت���ع���ي  وال����ع����ط����اء 
االن�����س��اين وب��االخ�����ض يف جماالت 
رعاية املراأة والطفل ومتكني فرق 
التطوعية  زاي��د  زاي��د وبنات  عيال 
املجتمعات  خ��دم��ة  يف  ال�����س��ب��اب��ي��ة 

وال�سعوب .
�سعادة  ال���ت���د����س���ني  ح���ف���ل  و����س���ه���د 
الدكتور �سامل اخلدمي الظنحاين 
قن�سل عام الدولة يف كرات�سي الذي 
امل�سرفني  م��ن  ���س��رح  اإىل  اإ���س��ت��م��ع 

•• كرات�شي-وام:

فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  د���س��ن��ت 
االن���������س����ان����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة »خم���ي���م 
�ساكرو  م��دي��ن��ة  يف  اخل����ري«  زاي����د 
من  االالف  ل��ع��الج  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 
االأط��ف��ال وال��ن�����س��اء ب��اإ���س��راف كبار 
وباك�ستان  االم����ارات  م��ن  االأط��ب��اء 
حتت �سعار »على خطى زاي��د« ويف 

اإطار برنامج »كلنا امنا فاطمة«.
ال�سويدي  ن�����ورة  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  م���دي���رة االحت�����اد 
اخلري  زاي�����د  خم��ي��م  ت��د���س��ني  اإن 
بيوم  االحتفاالت  مع  تزامنا  ياأتي 
حب  ر�سالة  يف  االم��ارات��ي  الطفل 
باك�ستان  وت�سامح الطفال  وعطاء 
العرق  او  اللون  عن  النظر  بغ�ض 
املذهب  او  اجلن�ض  او  ال��دي��ان��ة  او 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����س��ج��ام��ا 
احلكيمة بان يكون عام 2019 عام 
لدوراالإمارات  وت��ع��زي��زاً  الت�سامح 
واحل�سارية  االإن�سانية  ور�سالتها 
م�سرتكة  اإن�سانية  مب��ب��ادرة  وذل��ك 
من زايد العطاء وجمعية دار الرب 
اخلريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة 
املوؤ�س�سات  مع  وبال�سراكة  االأملانية 
واخلا�سة  احلكومية  الباك�ستانية 
وغ���ري ال��رب��ح��ي��ة وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
باك�ستان  ل���دى  االم������ارات  ���س��ف��ارة 
االإن�ساين  للعمل  مميز  من��وذج  يف 
معاناه  م��ن  للتخفيف  امل�����س��رتك 

االطفال والن�ساء.
زاي����د اخلري  اإن خم��ي��م  وا���س��اف��ت 
العمل  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  ي��ه��دف 
املجتمعي  وال���ع���ط���اء  ال��ت��ط��وع��ي 

�سبل الوقاية والعالج.
�سكر رئي�ض م�ست�سفى  من جانبه، 
ب���ن���ك ب���اك�������س���ت���ان ل���ل���ع���ي���ون دول����ة 
االإم�������������ارات ع���ل���ى ه������ذه امل�����ب�����ادرة 
الكرمية والطيبة التي تاأتي �سمن 
تقدمي  يف  امل���ع���روف���ة  ت��وج��ه��ات��ه��ا 
مببادرات  وا�ساد  لالآخرين  اخلري 
العاملية  االن�����س��ان��ي��ة  االم������ارات  ام 
مبتكرا  من���وذج���ا  ق���دم���ت  وال���ت���ي 
ا�ستقطاب  جم��ال  يف  م�سبوق  غري 
امل����راة يف العمل  وت��اه��ي��ل ومت��ك��ني 
املجتمعي  وال���ع���ط���اء  ال��ت��ط��وع��ي 

والت�سامح االن�ساين.
التطوعية  احلملة  اأن  اإىل  وا���س��ار 
مدينة  يف  ت��ن��ف��ذ  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة 
احلملة  ه��ي  الباك�ستانية  �ساكرو 
اخل��ام�����س��ة يف اط�����ار ���س��ل�����س��ل��ة من 
القرى  �ستغطى  ال��ت��ي  احل��م��الت 
�سنة  مل���دة  وت�ستمر  الباك�ستانية 

كاملة .
الن�ساء  م����ن  امل����ر�����س����ى  اأ������س�����اد  و 
واالط���ف���ال ال��ذي��ن ا���س��ت��ف��ادوا من 
التطوعية  ال���ط���ب���ي���ة  احل����م����الت 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ب��ح��م��ل��ة 
والتي  االن�����س��ان��ي��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
لل�سفاء  اأم����ل  ب��ري��ق  ل��ه��م  ق��دم��ت 
اأطباء  ب���ا����س���راف  االم����را�����ض  م���ن 
وب��اك�����س��ت��ان��ي��ني مهره  اإم���ارات���ي���ني 
متحركة  ع����ي����ادة  وب���ا����س���ت���خ���دام 
املتخ�س�ض  امل��ي��داين  وامل�ست�سفى 
وال��ط��ف��ل يف مبادرة  امل����راأة  ل��ع��الج 
ن���وع���ه���ا يف  م����ن  م����ن االوىل  ت���ع���د 
الكوادر  ج��ه��ود  وث��م��ن��وا  باك�ستان 
الطبية التطوعية الذين �ساهموا 
ب�����س��ك��ل ف��ع��ال م���ن ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

معاناتهم .

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة امير�سون منانغاغوا رئي�ض 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  ال�سديقة..  زمي��ب��اب��وي  جمهورية 

البلدين وعددا من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
اأوجه  اأبوظبي-  ام�ض يف  -ال��ذي عقد  اللقاء  وا�ستعر�ض اجلانبان خالل 
يف  وتنميتها  بدعمها  الكفيلة  وال�سبل  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون 
يحقق  مبا  والتنموية  واالقت�سادية  اال�ستثمارية  خا�سة  كافة  املجاالت 
امل�سالح املتبادلة وتطلعات البلدين اإىل مزيد من التقدم والتنمية. كما 
تناول اجلانبان عددا من الق�سايا واملو�سوعات التي تهم البلدين وتبادال 

وجهات النظر ب�ساأنها.
االإمارات  اأن دولة  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية 

مع  عالقاتها  بتطوير  خا�سة  عناية  ت��ويل  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
باخلري  ي��ع��ود  مل��ا  امل��ج��االت  خمتلف  يف  وتو�سيعها  زمي��ب��اب��وي  ج��م��ه��وري��ة 

واملنفعة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
االإمارت..  دول��ة  ب��زي��ارة  �سعادته  عن  زميبابوي  رئي�ض  اأع��رب  جانبه  من 
االإم���ارات  دول��ة  م��ع  ب��الده على تو�سيع جم��االت تعاونها  م��وؤك��دا حر�ض 
اجلوانب  يف  خا�سة  و�سعبيهما  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مب��ا 
واجلهود  االإن�سانية  املبادرات  مثمنا  والتنموية..  والتجارية  اال�ستثمارية 
واحل���وار  الت�سامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  �سبيل  يف  ال��دول��ة  تبذلها  ال��ت��ي  اخل���رية 

والتعاي�ض بني خمتلف ال�سعوب والثقافات يف العامل.
ع�ساء  ماأدبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأق��ام �ساحب  وق��د 

لفخامة امير�سون منانغاغوا والوفد املرافق له.
دولة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  وامل��اأدب��ة..  اللقاء  ح�سر 
اأحمد اجلابر وزير  ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل الدكتور �سلطان بن 
التنفيذية  ال�����س��وؤون  جهاز  رئي�ض  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  دول��ة 

و�سعادة  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  وكيل  املزروعي  مبارك  و�سعادة حممد 
رئي�ض  نائب  امل��زروع��ي  عبالن  بن  �سيف  عي�سى  مهند�ض  الركن  الفريق 

اأركان القوات امل�سلحة.
�سيبو�سي�سوز  الفريق  معايل  الزميبابوي  اجلانب  من  اللقاء  ح�سر  كما 
املالية  وزي��ر  نيكوبا  ميثويل  ومعايل  الدولية  والتجارة  اخلارجية  وزي��ر 
وتنمية  التعدين  وزي��ر  �سيتاندو  وين�ستون  ومعايل  االقت�ساد  والتطوير 

املناجم واللواء فيليب فالرييو �سيباندا قائد قوات الدفاع.
وكان فخامة امير�سون منانغاغوا رئي�ض جمهورية زميبابوي ال�سديقة 

قد و�سل اإىل البالد ام�ض يف زيارة عمل للدولة.
 .. باأبوظبي  الرئا�سة  اإىل مطار  لدى و�سوله  م�ستقبليه  كان يف مقدمة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
كما كان يف اال�ستقبال .. معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �سوؤون املجل�ض 
االأعلى لالحتاد يف وزارة �سوؤون الرئا�سة و معايل عبيد بن حميد الطاير 

وزي����ر ال����دولة لل�سوؤون املالية و معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة 
دول���ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل و م��ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج فار�ض 
البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  و  ال�سناعة  و  الطاقة  وزي��ر  املزروعي 
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
التغري  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  و  املعرفة  وتنمية 
املناخي والبيئة و معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة و 
�سعادة  و  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز  رئي�ض  املبارك  خليفة  خلدون  معايل 
حممد م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة جرب 

حممد غامن ال�سويدي مدير عام ديوان ويل عهد اأبوظبي.
الفريق  م�����عايل  ي�������سم  وف����د  الزميب���ابوي  الرئي������ض  ف���خامة  وي����رافق 
ميثويل  معايل  و  الدولية  والتجارة  اخلارجية  وزي�����ر  �سي����بو�سي������سوز 
وزير  �سيتاندو  وين�ستون  ومعايل  االقت�ساد  وتطوير  املالية  وزير  نيكوبا 
قوات  قائد  �سيباندا  فالرييو  فيليب  ال��ل��واء  و  املناجم  وتنمية  التعدين 

الدفاع.
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اأخبـار الإمـارات
يف اإطار حر�ص القيادة على اإ�سعاد املواطنني

زايد لالإ�شكان يبداأ تنفيذ توجيهات القيادة برفع قيمة قر�س الإ�شكان و�شقف 
الراتب للم�شتحقني من 10 اىل 15 األف درهم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ض ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  التحتية،  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي، 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اأن  لالإ�سكان،  زاي��د  ال�سيخ  برنامج 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واع��ت��م��اد 

دب��ي رعاه  ال���وزراء، حاكم  ال��دول��ة، رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
ال�ست  املواطنني خالل  الإ�سكان  اهلل، جمموعة خطط جديدة 
���س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، مب��ي��زان��ي��ة ق��دره��ا 32  م��ل��ي��ار دره���م لبناء 
الدولة،  اأنحاء  جميع  يف  للمواطنني  �سكنية  وحدة  األف   34
ورفع قيمة �سقف الراتب مل�ستحقي الدعم ال�سكني يف برنامج 
اإىل خم�سة ع�سر  اآالف درهم  ال�سيخ زايد لالإ�سكان من ع�سرة 
األف درهم، اإىل جانب رفع قيمة قرو�ض م�ساكن املواطنني يف 

األف درهم اإىل مليون    800 االأحياء ال�سكنية احلكومية من 
جميعها  ت��اأت��ي  قيمة  بح�سب  اأق�سى  كحد  دره��م  األ��ف  و200 
وا�ستقرار  �سعادة  و�سع  على  احلكيمة  القيادة  حر�ض  اإط��ار  يف 
املواطنني على راأ�ض اأولويات اخلطط احلكومية  وتوفري كافة 
متطلبات احلياة الكرمية وتاأمني ال�سكن املالئم لهم والأ�سرهم 
واالقت�سادي  االجتماعي  ا�ستقرارهم  على  اإيجاباً  ينعك�ض  مبا 

ويعزز م�ساهمتهم يف البناء والتنمية.

»حتقيق اأمنية« ت�شارك يف تنفيذ اأمنيات الأطفال من مر�شى الكلى
•• اأبوظبي-وام:

حّققت موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« اأمنيات طفلني من املُ�سابني باأمرا�ض الكلى، وذلك �سمن ُم�ساركتها 
ُيعّد حملة توعوية عاملية  مع مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف االحتفال باليوم العاملي للكلى، الذي 

تهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي باأهمية الكلى.
املدراء  من  وع��دد  لالأطفال  الكلى  وح��دة  ق�سم  رئي�ض  االإ�سماعيلي،  زبيدة  الدكتورة  االحتفال  �سهد 
مدينة  اإدارة  مع  جنب  اإىل  جنباً  وعائالتهم  املر�سى  واالأطفال  اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة  عمل  وفريق 

ال�سيخ خليفة الطبية.
وثّمن هاين الزبيدي، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« اجلهود الكبرية واملُتمّيزة لالأطباء 
والعاملني يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف العناية باالأطفال املر�سى، واحلر�ض على تقدمي اأرقى 
اإدخال  اإىل جنب مع دعم جهود املوؤ�س�سة االإن�سانية يف  اخلدمات ال�سحية احلديثة واملُتطّورة، جنباً 

ال�سعادة على قلوب االأطفال املُ�سابني باأمرا�ض خطرية عرب حتقيق اأمنياتهم.

�شيف بن زايد يطلق مبادرة ال�شالمة الرقمية للطفل.. املبادرة امل�شرتكة بني وزارة الداخلية والربنامج الوطني لل�شعادة
ل����ه ع����رب امل�����واق�����ع االإل���ك���رتون���ي���ة 
االجتماعي،  التوا�سل  وتطبيقات 
وتوعيتهم بعدم ا�ستخدامها ب�سكل 
ال�سالمة  ي�����س��م��ن  مب����ا  خ����اط����ئ، 

الرقمية الأطفالهم.
امل�سرتكة  امل������ب������ادرة  ه������ذه  وت����ع����د 
ريادية  م�ساريع  مل�سرية  ا�ستمرارا 
احلكومية  ال����������وزارات  ت��ط��رح��ه��ا 
وزارة  اأط���ل���ق���ت  ح���ي���ث  امل��خ��ت�����س��ة 
ت�ستهدف  م�����ب�����ادرات  ال���داخ���ل���ي���ة 
بينها  من  االأط��ف��ال  حماية  تعزيز 
م���رك���ز حماية  وم�������س���اري���ع  ج���ه���ود 
ال�ساخن،  واخلط  بالوزارة  الطفل 
مل�ساعدة  الذكي  والنداء  وحمايتي، 
االأطفال كما ترعى وتدعم مبادرات 
للتمكني  خ��ل��ي��ف��ة  ب���رن���ام���ج  م���ث���ل 
“اأقدر”، وقمة اأقدر العاملية املعنية 
بالن�ضء ب�سكل خا�ض وغريها من 
�سلب  �سمن  تدخل  التي  الربامج 
اإىل  الداخلية  وزارة  اخت�سا�سات 
اال�سرتاتيجية  ���س��راك��ت��ه��ا  ج��ان��ب 
م����ع اجل����ه����ات وامل����وؤ�����س���������س����ات ذات 
وتن�سئة  حماية  يف  بالعمل  ال�سلة 

االأطفال.
وزارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ت�����س��ت��ن��د  و 
ت���ك���ون دول���ة  اأن  ع��ل��ى  ال���داخ���ل���ي���ة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأكرث 
بقعة اأمنة على وجه الكرة االأر�سية 
ومبادراتها  م�����س��اري��ع��ه��ا  ومت���ت���د 
لت�سمل كافة �سرائح املجتمع وتويل 
اهتماما   ، امل�ستقبل  اأم��ل  االأط��ف��ال 
املتخ�س�ض  م��رك��زه��ا  ع��رب  خ��ا���س��ا 
واداراتها العاملة يف هذه املجاالت 
وقد خ�س�ست موؤخرا اليوم العاملي 
ل����ل����دف����اع امل�������دين حت�����ت ����س���ع���ار “ 
وحتر�ض   ، م�سوؤوليتنا”  اأطفالنا 
مع  عالقاتها  تعزيز  على  ال���وزارة 
العاملة  الوطنية  املوؤ�س�سات  كافة 

يف �سوؤون الطفل.
ال�سالمة  م���ب���ادرة  اإط�����الق  وج����اء 
ال����رق����م����ي����ة ل���ل���ط���ف���ل امل�������س���رتك���ة 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأك�����دت م���ع���ايل عهود 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت 
عام  وج��ودة احلياة مدير  لل�سعادة 
اأن  ال����وزراء  جمل�ض  رئا�سة  مكتب 
الرقمية جزء  تعزيز جودة احلياة 
اأ���س��ا���س��ي م��ن ج���ودة ح��ي��اة املجتمع 
ت�سكل  ال��رق��م��ي��ة  ال�����س��الم��ة  اأن  و 
اأح����د اأه����م ع��ن��ا���س��ر ج����ودة احلياة 
الرقمية التي ت�سمل متتع االأفراد 
االنرتنت  ل�سبكة  اآم��ن��ة  ب��ت��ج��رب��ة 
اأي  م����ن  احل������د  و  وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا 
م��ن خاللها  اإ����س���اءة  اأو  ا���س��ت��ه��داف 
توعيتهم  و  االأف������������راد  ومت����ك����ني 
التحديات  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ب�����س��ب��ل 
رقمية  تكنولوجيا  اإىل  والو�سول 
قالت  و  ل���ل���م���ج���ت���م���ع.  ����س���دي���ق���ة 
احلياة  �سالمة  اإن  ال��روم��ي  ع��ه��ود 
ومتكينهم  ل���الأط���ف���ال  ال��رق��م��ي��ة 
واالإيجابي  االآم��ن  اال�ستخدام  من 
على  اآث����اره  تنعك�ض  للتكنولوجيا 
هذه  واأن  احل��ي��اة  وج���ودة  املجتمع 
وتر�سيخ  لبناء  فاعلة  اأداة  امل��ب��ادرة 
القيم وال�سلوكيات االإيجابية لدى 
االآمن  اال���س��ت��خ��دام  نحو  اأط��ف��ال��ن��ا 
االجتماعي،  والتوا�سل  لالنرتنت 
وداع������م رئ��ي�����س��ي الأول����ي����اء االأم�����ور 

واملجتمع.
جودة  تعزيز  اأن  معاليها  اأك���دت  و 
اأ�سا�سي  ه����دف  ال��رق��م��ي��ة  احل���ي���اة 

دعم اال�ستقرار االأ�سري والتما�سك 
املجتمعي واالأطفال عن�سر اأ�سا�سي 
�سمن اأجندتها وال�سعى لتمكينهم 
للف�ساء  االآم����ن  اال���س��ت��خ��دام  م��ن 
الرقمي ، ومتثل االإمارات منوذجا 
رياديا يف تطوير املبادرات الهادفة 
خمتلف  يف  احل��ي��اة  ج���ودة  لتعزيز 

املجاالت.
امل�سرتكة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���ه���دف 
لتوعية االأطفال يف الفئة العمرية 
من 5 اإىل 18 عاما باأ�س�ض ا�ستخدام 
االإنرتنت، وكيفية الت�سرف مع اأي 
اإ�ساءة اأو خطر حمتمل، من خالل 
اال�ستخدام  على  االأط��ف��ال  تدريب 
االآمن ملواقع االإنرتنت وتطبيقات 
واالأجهزة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

الذكية.
الرقمية  ال�سالمة  مبادرة  وت�سمل 
تعليمية  م�����وارد  ت��ط��وي��ر  ل��ل��ط��ف��ل 
ومتكن  الرقمية،  ال�سالمة  ح��ول 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م���ن  االأط���ف���ال 
امل���ج���ال، وتعرف  ه���ذا  ال��ع��امل��ي��ة يف 

بالتزامن مع يوم الطفل االإماراتي 
ليعك�ض  مار�ض   15 ي�سادف  الذي 
وفهمها  االإم�����������ارات  دول������ة  روؤى 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  لطبيعة 
اأطفالهم  لتمكني  واالأمهات  االآب��اء 
التكنولوجيا،  خم��اط��ر  ف��ه��م  م��ن 
وا����س���ت���ي���ع���اب ط������رق اال����س���ت���خ���دام 
التوا�سل  و�سائل  لتطبيقات  املثلى 
منتجات  من  وغريها  االجتماعي 
وتعد  الرقمي،  والعامل  االإن��رتن��ت 
�سل�سلة  اأوىل �سمن  املبادرة خطوة 
لبناء  ن�����س��ت��ه��دف��ه��ا  ع����دة  خ���ط���وات 
ق������ادرة ع��ل��ى ف��ه��م العامل  اأج����ي����ال 
باإيجابية  معه  والتعامل  الرقمي 

ووعي.
املركز  االإم�����������ارات  دول������ة  وحت���ت���ل 
ا�ستخدام  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا  االأول 
االإن���رتن���ت وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، ما 
ي��ت��ط��ل��ب احل����ر�����ض ال����دائ����م على 
تطوير منظومة ال�سالمة واالأمن 
توجهات  واأن  الأط��ف��ال��ن��ا،  ال��رق��م��ي 
احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة ت��ن�����س��ب يف 

احلياة  جل��ودة  الوطنية  لالأجندة 
جمتمعات  ب��ن��اء  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
حت�سني  و  ه����ادف����ة  اآم����ن����ة  رق���م���ي���ة 
ال��رق��م��ي��ة وت�سجيع  ج���ودة احل��ي��اة 
االإيجابية،  ال��رق��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال�سالمة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�سرية 
اآلية داعمة  الرقمية للطفل متثل 
ومتكني  املجتمعي  الوعي  لتعزيز 
االأطفال من جتربة اآمنة واإيجابية 

للتكنولوجيا.
واأ�سافت اأن حكومة دولة االإمارات 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة 
ال���رق���م���ي���ة ومت���ك���ني االأف���������راد من 
الرقمي  ال����ع����امل  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
بطريقة متوازنة ت�سمن ال�سالمة 
منوذج  ب��ن��اء  يف  وت�سهم  ال��رق��م��ي��ة، 
التي  االإيجابية  الرقمية  املواطنة 
مع  بناء عالقة �سحية  على  تقوم 
املتوازن  واال�ستخدام  التكنولوجيا 
الرقمية، وتعزيز جهود  للمن�سات 
التثقيف والتوعية، وتر�سيخ القيم 
يف  االإيجابية  التعامل  و�سلوكيات 

العامل الرقمي، وت�سجيع ا�ستخدام 
املحتوى االإيجابي لالإنرتنت.

مبادرة  اأن  اإىل  ال��روم��ي  اأ���س��ارت  و 
التي  للطفل  ال��رق��م��ي��ة  ال�����س��الم��ة 
ي����اأت����ي اإط���الق���ه���ا ب���ال�������س���راك���ة مع 
يوم  مع  بالتزامن  الداخلية  وزارة 
ا�ستكماال  تاأتي  االإم��ارات��ي،  الطفل 
جلهود حكومية متوا�سلة لتمكني 
التحديات  م��واج��ه��ة  م��ن  املجتمع 
ال��رق��م��ي��ة، ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى توفري 
مل�ساعدة  احللول  وتطوير  االأدوات 
االآباء واالأمهات يف توظيف اجلانب 
لتعزيز  ل����الإن����رتن����ت  االإي����ج����اب����ي 

ال�سالمة الرقمية الأطفالهم.
ال�سالمة  م�����ب�����ادرة   “ وت�������س���ع���ى 
اأطلقتها  التي   “ للطفل  الرقمية 
مع  ب��ال�����س��راك��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة 
احلياة، بالتزامن مع “يوم الطفل 
االآباء  م�ساعدة  اإىل  االإماراتي”، 
واالأمهات يف حماية احلياة الرقمية 
الأطفالهم ومواجهة ما يتعر�سون 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ �سيف 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����ض 
ب��روؤي��ة قيادتها  اأن دول��ة االإم���ارات 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  احل��ك��ي��م��ة 
اأبنائها  ال�سالمة الرقمية وحماية 
االإن����رتن����ت م�سريا  م���ن حت���دي���ات 
الوطنية  االأج��ن��دة  تركيز  اأن  اإىل 
جل���ودة احل��ي��اة على ج���ودة احلياة 
التوجه،  ه����ذا  ي��ع��ك�����ض  ال��رق��م��ي��ة 
وميثل ا�ستجابة حلاجة جمتمعية 
لالآباء  داع��م��ا  وعن�سرا  اأ���س��ا���س��ي��ة، 

واالأمهات واملجتمع.
�سموه  اإط�������الق  ل�����دى  ذل�����ك  ج�����اء 
الرقمية  ال�����س��الم��ة  م����ب����ادرة   “
بني  امل�����س��رتك��ة  امل���ب���ادرة  للطفل” 
وال����ربن����ام����ج  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة 
احلياة  وج����ودة  لل�سعادة  ال��وط��ن��ي 
االأط����ف����ال  ت���وع���ي���ة  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
العامل  بتحديات  املدار�ض  وط��الب 
الرقمي وت�سجيعهم على ا�ستخدام 
واآم���ن،  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  االإن���رتن���ت 
وتوعية وتاأهيل املعلمني واالأهايل 
التحديات  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ب�����س��ب��ل 
الرقمية  ال�������س���الم���ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
ال�سيخ  ���س��م��و  ق���ال  و  الأط��ف��ال��ه��م. 
�سيف بن زايد اآل نهيان اإن �سالمة 
العامل  ع���رب  وك��رام��ت��ه��م  اأب��ن��ائ��ن��ا 
ال���رق���م���ي اأ����س���ا����ض ل��ت��ع��زي��ز ج���ودة 
احلياة يف دولة االإم��ارات، وتر�سيخ 
ا�ستقرار املجتمع ومفاهيم املواطنة 
االإيجابية، واأداة لبناء اأجيال قادرة 
على فهم العامل الرقمي والتعامل 
معه باإيجابية ووعي منوها اإىل اأن 
الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة 
احل���ي���اة م��ث��ال وا����س���ح ع��ل��ى ري����ادة 
براجمها  يف  ومت��ي��زه��ا  االإم�������ارات 
وال�سعادة  ل��الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��اع��ي��ة 

لكافة اأفراد املجتمع.

ب���اآل���ي���ات تعزيز  وامل��ع��ل��م��ني  االآب������اء 
ال�����س��الم��ة ال��رق��م��ي��ة ل��الأط��ف��ال يف 
امل���ن���زل وامل��ج��ت��م��ع امل���در����س���ي، من 
وت�سجيعهم  االأطفال  تعليم  خالل 
على اال�ستخدام االآمن واالإيجابي 
ل����الإن����رتن����ت، وت����وع����ي����ة وت���اأه���ي���ل 
ال�سركاء  م���ع  وال��ع��م��ل  امل��ع��ل��م��ني، 
ل�سمان  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

ال�سالمة الرقمية يف الدولة.
ال�سالمة  م������ب������ادرة  وت���ت�������س���م���ن 
اأربع مبادرات  االإلكرتونية للطفل 
تفاعلية  خم��ي��م��ات  ه���ي  رئ��ي�����س��ي��ة 
عاما   18 اإىل   5 م���ن  ل��الأط��ف��ال 
ل��ت��وع��ي��ت��ه��م ب��اال���س��ت��خ��دام االآم����ن 
االجتماعي  والتوا�سل  لالإنرتنت 
الكرتونية  وب��واب��ة  مبتكرة  بطرق 
االأدوات  لتوفري  �ساملة  معرفية 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت�����س��اع��د االآب����اء 
حتديات  م��واج��ه��ة  يف  واالأم����ه����ات 
اإىل ج��ان��ب ور�ض  ال��رق��م��ي  ال��ع��امل 
ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف االآب�����اء 
واالأمهات واملعلمني باآليات التعامل 
مع حتديات العامل الرقمي اإ�سافة 
على  ل���الإج���اب���ة  دع����م  م��ن�����س��ة  اإىل 
اال�ستف�سارات الطارئة من االأهايل 

حول ال�سالمة الرقمية.
وتت�سدر دول��ة االإم��ارات ع��ددا من 
املوؤ�سرات العاملية املرتبطة باحلياة 
االأول عامليا  املركز  اأهمها  الرقمية 
بن�سبة  االإن���رتن���ت  م�ستخدمي  يف 
يف  عامليا  االأول  وامل��رك��ز   ،98%
بن�سبة  الذكي  الهاتف  م�ستخدمي 
%82، و املركز االأول عامليا اأي�سا 
ن�سبة  في�سبوك  ح�سابات  ع��دد  يف 
 83% بن�سبة  ال�����س��ك��ان  ع���دد  اإىل 
�ساعات  ع���دد  متو�سط  يبلغ  فيما 
ا�ستخدام االإنرتنت يوميا لالأفراد 
يف دولة االإمارات 8 �ساعات، ويبلغ 
ا�ستخدام  ���س��اع��ات  ع���دد  م��ت��و���س��ط 
قنوات التوا�سل االجتماعي يوميا 

�ساعات.  3

مفو�شية الالجئني يف ماليزيا ت�شيد بالدور الريادي لالإمارات يف جمالت العمل الإن�شاين 
•• كواالملبور- وام: 

األربيجيت ممثل مفو�سية �سئون الالجئني التابعة  اأ�ساد �سعادة توما�ض 
االإم���ارات يف جماالت  لدولة  الريادي  بالدور  ماليزيا  املتحدة يف  ل��الأمم 

العمل االإن�ساين وامل�ساعدات التنموية واالهتمام بالتعليم.
لدى  ال��دول��ة  �سفري  الغيث  غ��امن  خ��ال��د  �سعادة  تد�سني  ذل��ك عقب  ج��اء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  ممثل  الزعابي  علي  و�سحر  ماليزيا 

لالأعمال االإن�سانية امل�ساعدات املقدمة من موؤ�س�سة خليفة لدعم التعليم 
لالجئي الروهنجيا بح�سور ممثل االأمم املتحدة يف ماليزيا و �سعادة ذو 
ب��وزارة تنمية  الرعاية االإجتماعية  اإ�سماعيل مدير عام �سئون  الكفل بن 
املراأة واالأ�سرة واملجتمع املاليزية وحممد اأكمل عبد الوهاب ممثل وزارة 

اخلارجية املاليزية .
 وتطرق �سفري الدولة - خالل موؤمتر �سحفي عقده بهذا ال�ساأن - اإىل 
االأول  املركز  وتبوئها  اخلارجية  امل�ساعدات  جمال  يف  االإم���ارات  اإجن��ازات 

ال�سنوات  م��دى  على  والتنموية  االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  جم��ال  يف  عامليا 
اخلم�ض املا�سية.

ولفت اإىل التعاون القائم بني دولة االإمارات وماليزيا يف بنغالدي�ض من 
اإىل  ب��ازار، باالإ�سافة  خالل جتهري امل�ست�سفى امليداين يف مع�سكر كوك�ض 
ابتعاث موؤ�س�سة خليفة االإن�سانية للمعلمني العرب لتدري�ض اللغة العربية 

يف والية بهاجن املاليزية منذ اأكرث من 20 عاما.
رئي�ض  نائب  الب�ستكي  حممد  نيلوفر  من  كل  امل�ساعدات  تد�سني  ح�سر 

اأزمني  ميمي  و  بال�سفارة  الثالث  ال�سكرتري  العلوي  اهلل  وعبد  البعثة 
م�سئولة التعليم يف مكتب االأمم املتحدة يف ماليزيا.

يذكر اأن موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية كانت قد 
لتخفيف  ماليزي«  رينجت  مليون   4،2 »ح��وايل  دوالر  مبليون  تربعت 
توزيع  من  مراحل   5 تنفيذ  ومت  ماليزيا  يف  الروهنجيا  الجئي  معاناة 
امل�ساعدات االإن�سانية اإ�ستفاد منها حتى االآن حوايل 7000 اأ�سرة و اأكرث 

من 1000 طالب وطالبة من الجئي الروهنجيا يف ماليزيا.

1078 معاملة رقمية اأجنزتها بلدية منطقة الظفرة 
عرب املن�شة الذكية ال�شهر املا�شي

 ق�شاء اأبوظبي تطلق مبادرة تنفيذ روؤية املح�شونني

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الذكية  املن�سة  1078 معاملة رقمية عرب  الظفرة  بلدية منطقة  اأجن��زت 
455 معاملة خدم�ات  ب��واق��ع  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر  �سهر  ه��ب خ��الل  ���س��م��ارت 
املكانية،  البيانات  خدمات  و130معاملة  العقاري،  والت�سجي�ل  االأرا�س����ي 
ت�سجيل  خ��دم��ات  معاملة  و340  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد  خ��دم��ات  معاملة  و42 
املواطنني(،  )ط��ل��ب��ات  التحتية  البنية  خ��دم��ات  معاملة  و44  ال�����س��رك��ات، 
اال�ستثمار  خدمات  معاملة  و35  للمالك  البناء  تراخي�ض  خدمات  و32 

)االإعالنات(.
وت���ق���دم ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة اأف�����س��ل اخل���دم���ات ع���رب امل��ن�����س��ة الذكية 
لكافة  الرقمي  التحول  نحو  الر�سيدة  حكومتنا  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��اً 
وموظفي  موظفيها  ت�سجيل  وت��وا���س��ل  ال��دول��ة،  يف  احلكومية  اخل��دم��ات 

دي��وان ممثل احلاكم  زي��ارة  الذكية، حيث مت  املن�سة  الدوائر احلكومية يف 
واالأوقاف،  االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  ومكتب  الظفرة،  منطقة  يف 
ودائرة التعليم واملعرفة، واالإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب مبنطقة 
160 موظفاً يف الدوائر  الظفرة، واجنزت بلدية منطقة الظفرة ت�سجيل 
التي متت زيارتها. ومت توفري �سيارات ذكية جمهزة بكافة بالكامل خلدمة 
اأ�سحاب الهمم وكبار املواطنني ت�سهيال لهم ومبادرة من البلدية لتحقيق 

ر�سا املجتمع. 
ودعت بلدية منطقة الظفرة املتعاملني مراجعة مراكز اخلدمات احلكومية 
املتكاملة مت على م�ستوى مدن املنطقة للت�سجيل على من�سة الدخول الذكي 
)�سمارت با�ض( يف حال مل يقوموا بالت�سجيل م�سبقاً لال�ستفادة من خدمات 
املن�سة الذكية. وتتميز املن�سة بتوفر الوقت واجلهد للمتعاملني، والتعرف 

على �ساحب املعاملة بطريقة ذكية للح�سول على بياناته.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي من خالل مركز روؤية املح�سونني مبادرة 
وذلك  التجاري  املارينا  “اإجناز” مبركز  اخلدمة  مركز  يف  ال��روؤي��ة  تنفيذ 

بالتزامن مع االحتفاء بيوم الطفل االإماراتي.
يف  الق�ساء  دائ���رة  وكيل  ال��ع��ربي،  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  واأو���س��ح 
اأبوظبي، اأن الهدف من تلك املبادرة يتمثل يف فتح قنوات جديدة للمتعاملني 
ال�سيخة  لت�سهيل عملية تنفيذ روؤية املح�سونني، حتقيقا لتوجيهات �سمو 
االأعلى  املجل�ض  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
اإطار  ، ويف  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  لالأمومة والطفولة 
االهتمام بتوفري جميع ال�سبل املمكنة ل�سمان تن�سئة الطفل يف بيئة �سحية 
على  بالنفع  يعود  مبا  ومهاراته  قدراته  تطوير  يف  ت�سهم  وداع��م��ة،  واآمنة 

املجتمع.
و قال العربي اإن تلك اخلطوة تعزز ومتكن لفهم حقوق االأطفال املح�سونني، 
وم�سوؤوليات االأ�سرة واملوؤ�س�سات احلكومية جتاه هذه الفئة من املجتمع، يف 
ظل الدعم واالهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�سيدة ل�سمان تن�سئة 

امل�سا�ض  وع��دم  لهم  الرعاية  �سبل  كل  وتقدمي  �سليمة،  اأ�س�ض  على  االأجيال 
بحقوقهم اأو تعري�سهم الأي �سكل من اأ�سكال االإهمال اأو االإ�ساءة.

من جهته قال يو�سف احلو�سني مدير قطاع م�ساندة املحاكم واملتعاملني اإن 
اآمنة ومريحة  مركز روؤية املح�سونني بدائرة الق�ساء، يعنى بتوفري بيئة 
مع  ال��روؤي��ة،  تنفيذ  اأوق���ات  يف  واال���س��ت��ق��رار  بالتكامل  ت�سعرهم  ل��الأط��ف��ال، 
ال��دوؤوب على تفادي تاأثرهم بتبعات اخلالفات، واإيجاد بيئة خالية  العمل 
�سلبية على  اآث��ارا  ال��ذي ال يرتك  امل�ستقر  العي�ض  اإىل  �سعيا  التوترات،  من 

الطفل.
م�سالح  ح��م��اي��ة  يف  املتمثلة  ر���س��ال��ت��ه  حتقيق  اإط����ار  يف  امل��رك��ز  �سعي  اأك���د  و 
مع  وبال�سراكة  ال��الزم��ة  ال��رع��اي��ة  تلقيهم  و�سمان  املح�سونني  االأط��ف��ال 
االحتاد الن�سائي العام، اإىل توفري كل ال�سبل للمح�سونني وذويهم من اأجل 
تنفيذ الروؤية يف اأجواء اإيجابية وبكل مرونة و�سال�سة من خالل التطوير 
اأحدث  والتح�سني امل�ستمر جلميع اخلدمات املقدمة، ف�سال عن ا�ستخدام 
الو�سائل التقنية لتوفري الروؤية االإلكرتونية يف احلاالت التي ي�سعب معها 
واإج��راءات حمددة منوطة مبراعاة حتقيق  املبا�سرة، وفق �سوابط  الروؤية 

م�سلحة املح�سون.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد يزور كاتدرائية برازيليا

•• برازيليا -وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  زار 
كاتدرائية برازيليا يف الربازيل.

وتفقد �سموه اأروقة الكاتدرائية التي تعد من اأهم معامل برازيليا وتعرف على 
اأق�سامها املختلفة. كما ا�ستمع �سموه اإىل �سرح تف�سيلي حول تاريخ الكاتدرائية 
التي ت�سم جدران مزخرفة بااللوان وتتكون من 16 عمودا من االأ�سمنت امل�سلح 

جمتمعة على �سكل جم�سم لقطع زائد وترمز اإىل يدين مرفوعتني لل�سماء.
اجلدير بالذكر اأن كاتدرائية برازيليا مت اعتبارها ن�سباً تاريخياً وفنياً وطنياً 
�سعادة حف�سة  الزيارة  �سموه خالل  راف��ق   .1990 يوليو   15 الربازيل يف  يف 

عبداهلل العلماء �سفرية الدولة لدى الربازيل.

رئي�س الربازيل يبحث مع عبداهلل بن زايد العالقات الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية 
•• برازيليا - وام:

الربازيل  جمهورية  رئي�ض  بول�سونارو  جايري  فخامة  ا�ستقبل 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اإط��ار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �سموه  ال��دويل وذلك يف 
العالقات  م�سارات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى  ال��ربازي��ل.  اإىل 
الثنائية املتميزة بني دولة االإم��ارات والربازيل وفر�ض تعزيز 
جماالت التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني يف املجاالت 
االأو�ساع  م�ستجدات  جتاه  النظر  وجهات  تبادل  مت  كما  كافة. 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  من  عدد  وبحث  املنطقة  يف 

االهتمام امل�سرتك.

ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف م�ستهل اللقاء 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حت��ي��ات  لفخامته 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض  حممد بن را�سد 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة ومتنياتهم للربازيل مزيداً من التقدم والنماء.
اإىل  حتياته  �سموه  ال��ربازي��ل  رئي�ض  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان “حفظه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم “رعاه اهلل” 
ومتنياته  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

لدولة االإمارات املزيد من التطور واالزدهار.
دولة  اأن  ال��ل��ق��اء  خ���الل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك����د 
االإم��ارات حري�سة على تعزيز عالقاتها الثنائية مع الربازيل 
التعاون امل�سرتك يف املجاالت املختلفة مبا يعود  اأوجه  وتنمية 

باخلري على �سعبي البلدين ال�سديقني.
الربازيل  رئي�ض  بول�سونارو  جايري  فخامة  رح��ب  جانبه  من 
ب�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد موؤكداً على اأهمية هذه الزيارة يف 
تنمية العالقات الثنائية بني دولة االإمارات والربازيل وامل�سي 

قدما نحو تعزيز التعاون امل�سرتك يف املجاالت كافة.
الدولة  �سفرية  العلماء  عبداهلل  حف�سة  �سعادة  اللقاء  ح�سر 

لدى الربازيل.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الربازيل

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الدفاع الربازيلي

•• برازيليا -وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اأراووجو  اإرني�ستو  معايل  ال��دويل 

وزير خارجية الربازيل.
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان خ��الل اللقاء - 
ال���ذي ع��ق��د يف اإط����ار زي����ارة �سموه 
وجهات   - ال��ربازي��ل  اإىل  الر�سمية 
الق�سايا  م���ن  ع����دد  ح����ول  ال��ن��ظ��ر 
�سوء  يف  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات 
على  وامل�������س���ت���ج���دات  ال����ت����ط����ورات 

ال�ساحتني االإقليمية والدولية.
تعزيز  واإم��ك��ان��ات  �سبل  بحثا  ك��م��ا 
ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول����ة 
االإم������������ارات وال������ربازي������ل واآل����ي����ات 
تطويرها وتنميتها يف كافة املجاالت 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  وم��ن��ه��ا 
والطاقة  والقن�سلية  وال��ت��ج��اري��ة 

املتجددة.
واأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
على  اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د 
م���ا ت�����س��ه��ده ال���ع���الق���ات ب���ني دولة 
االإم�������ارات وال����ربازي����ل م���ن تطور 
قيادتي  م��ن  دع���م  ظ��ل  يف  م�ستمر 
البلدين م�سريا اإىل احلر�ض على 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

املجاالت املتنوعة.
اإرني�ستو  معايل  رح��ب  جانبه  م��ن 
الربازيل  خارجية  وزي��ر  اأراووج���و 
ب���زي���ارة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 

التجاري  التبادل  من فر�ض زيادة 
ال�سيما اأن دولة االإم��ارات تعد بلد 
�سرق  يف  الب�سائع  لنقل  م��رك��زي 
وجنوب  االأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا 

القارة االآ�سيوية.
واأك�������د ����س���م���وه ع���ل���ى وج������ود رغبة 
العالقة  ه���ذه  ت��ن��وي��ع  يف  حقيقية 
اجلانب  يف  ك��ب��رية  فر�سة  فهناك 
ال�سياحي خا�سة بعد اإلغاء احلاجة 
ملواطني  تاأ�سريات  على  للح�سول 

البلدين.
وتابع �سموه “زار حوايل 76 األف 
م��واط��ن ب��رازي��ل��ي دول���ة االإم����ارات 
زي���ارة هذه  امل��ا���س��ي ونتمنى  ال��ع��ام 
االع����داد وه��ن��اك اأي�����س��ا ح���وايل 6 
اآالف مواطن اإماراتي قاموا بزيارة 

الربازيل”.
رحلة   19 وج���ود  اأن  �سموه  واأك���د 
ط�����ريان م��ب��ا���س��رة اأ���س��ب��وع��ي��ا بني 
بني  العالقة  ق��وة  يعك�ض  البلدين 

االإمارات والربازيل.
حري�سون  اإن���ن���ا  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
حتظى  اأن  االإم������������ارات  دول�������ة  يف 
ممكنة  م�ساركة  باأف�سل  الربازيل 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض  يف 
قوية  ب�سمعة  تتمتع  ف��ال��ربازي��ل 
معار�ض  يف  م�ساركتها  م��دار  على 
امل�ساركة  باأن تكون  اإك�سبو ونتطلع 
هذه  بنف�ض  ال��ق��ادم��ة  ال��ربازي��ل��ي��ة 

القوة.
وقال �سموه اإننا نتمنى اأن ت�ستفيد 

•• برازيليا-وام: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اأزفيدو  ف��رن��ان��دو  م��ع��ايل  ال����دويل 

�سيلفا وزير الدفاع الربازيلي.
ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
اإىل  اإطار زيارة �سموه الر�سمية  يف 
الربازيل - بحث عالقات التعاون 
امل�������س���رتك وال�������س���داق���ة ب���ني دول���ة 
االإم�������ارات وال����ربازي����ل ال���س��ي��م��ا يف 

املجاالت الع�سكرية والدفاعية.
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر 
جت�����اه م�������س���ت���ج���دات االأو�������س������اع يف 

الق�سايا  من  ع��دداً  وبحثا  املنطقة 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

امل�سرتك.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال���������دويل ع���ل���ى ع���م���ق ال���ع���الق���ات 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
امل�ستمر على  والربازيل واحلر�ض 

تعزيزها.
فرناندو  م��ع��ايل  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
اأزف������ي������دو ���س��ي��ل��ف��ا وزي�������ر ال����دف����اع 
العالقات  مب�����س��ت��وى  ال���ربازي���ل���ي 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م���وؤك���داً 
احلر�ض على تعزيز اأوجه التعاون 

امل�سرتك يف �ستى املجاالت.
الدولة  مبكانة  معاليه  اأ���س��اد  كما 
الرائدة على ال�سعيدين االإقليمي 

جهود  لدعم  ومبادراتها  وال��دويل 
املجتمع الدويل الإحالل اال�ستقرار 

وال�سالم يف ربوع العامل.

حف�سة  ����س���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�������س���ر 
الدولة  ���س��ف��رية  ال��ع��ل��م��اء  ع��ب��داهلل 

لدى الربازيل.

الربازيل من القدرات اللوج�ستية 
امل���وج���ودة يف دول���ة االإم������ارات على 
الب�سائع  نقل  يف  امل�ساهمة  �سعيد 
ال���ربازي���ل���ي���ة م����ن االإم����������ارات اإىل 
بها  نرتبط  التي  املختلفة  املناطق 
اأفريقيا  �سرق  مثل  قوية  بعالقات 
وال�����س��رق االأو����س���ط وج���ن���وب �سبه 
املناطق  ف���ه���ذه  ال��ه��ن��دي��ة  ال����ق����ارة 
بالن�سبة  م���ه���م���ة  اأن�����ه�����ا  ن���ع���ت���ق���د 
االإمارات  دول��ة  وحتظى  للربازيل 

بعالقات قوية معها.
واأ����س���اف ���س��م��وه اإن امل��ب��اح��ث��ات مع 
الربازيلي  اخلارجية  وزي��ر  معايل 
تطرقت اإىل بع�ض التحديات التي 
والتعامل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ب��ن��ا  حت��ي��ط 
معها كما مت بحث الفر�ض املتاحة 
ففي ظل عالقات ال�سداقة والثقة 
نعزز هذه  اأن  ن�ستطيع  بلدينا  بني 

الفر�ض ونطورها ب�سكل اأكرب.

وزي��ر خارجية  �سموه معايل  ودع��ا 
ال���ربازي���ل ل��زي��ارة دول���ة االإم����ارات 
“اأمامنا  ���س��م��وه  م�����س��ي��ف��ا  ق��ري��ب��ا 

اأجندة عمل طويلة للعمل فيها”.
ويف ختام املوؤمتر ال�سحفي .. قال 
مع  ج����دا  “نتعاطف  اإن���ن���ا  ���س��م��وه 
حكومة  نيوزيلندا  يف  اأ���س��دق��اءن��ا 
و���س��ع��ب��ا ع��ق��ب ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي 
ال�ساعات  يف  وق���ع  ال���ذي  ال��دم��وي 

املا�سية”.
يقني  ع��ل��ى  “اإننا  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
�ستتخذ كل  نيوزيلندا  باأن حكومة 
مع  للتعامل  امل��ن��ا���س��ب��ة  اخل���ط���وات 
نفذه  وم��ن  االإره���اب���ي  العمل  ه��ذا 
يف  النيوزيلندية  احلكومة  وندعم 

اخلطوات التي تتخذها”.
ت�سافر  ���س��رورة  على  �سموه  واأك���د 
ال����������دويل �سد  امل���ج���ت���م���ع  ج����ه����ود 
االإرهاب والتطرف و�سد ا�ستخدام 

وعلينا  وال���ك���راه���ي���ة  ال��ت��ح��ري�����ض 
العمل معا بغ�ض النظر عن الدين 

اأو العقيدة اأو العرق.
اإن دول����ة االإم������ارات  وق����ال ���س��م��وه 
و�سيادة  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  حت���رتم 
ال����دول وال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة ونحن 
م���ع ن��ي��وزي��ل��ن��دا وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا اأن 
نقف متحدين.. م�سيفا اننا ن�ساأل 
اأن مينح من فقدوا  القدير  العلي 
العمل  ه��ذا  يف  واأحبائهم  اأقاربهم 

االإرهابي ال�سجاعة وال�سالم.
معايل  اأق������ام  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف 
وزير اخلارجية  اأراووج��و  اإرني�ستو 
م���اأدب���ة غ����داء تكرميا  ال���ربازي���ل���ي 

ل�سموه والوفد املرافق له.
عبد  حف�سة  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اهلل حممد �سريف العلماء �سفرية 
الربازيل  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 

االحتادية

زايد اآل نهيان ..م�سيدا بالعالقات 
واملكانة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال����رائ����دة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة 
االإمارات على ال�سعيدين االإقليمي 

والدويل.
ال�سيخ  �سمو  ق��ام   .. اللقاء  وعقب 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل 
على  بالتوقيع  اأراووج����و  اإرني�ستو 
ومذكرات  االت��ف��اق��ي��ات  م���ن  ع���دد 
 : ت�سمل  و  البلدين  ب��ني  التفاهم 
اتفاقية التعاون وت�سهيل اال�ستثمار 
بني حكومة دولة االإمارات العربية 
املتحدة وحكومة الربازيل واتفاقية 
ت�سليم املجرمني بني حكومة دولة 
االإمارات العربية املتحدة وحكومة 

الربازيل واتفاقية تبادل امل�ساعدة 
القانونية يف امل�سائل اجلنائية بني 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
امل����ت����ح����دة وح����ك����وم����ة ال�����ربازي�����ل 
املجال  يف  للتعاون  تفاهم  ومذكرة 
يف  االقت�ساد  وزارة  بني  ال�سياحي 
دولة االإم��ارات ووزارة ال�سياحة يف 

الربازيل.
ال�سيخ  ���س��م��و  ع��ق��د   .. اخل��ت��ام  ويف 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان موؤمترا 
معايل  م�����ع  م�������س���رتك���ا  ���س��ح��ف��ي��ا 
وزير اخلارجية  اأراووج��و  اإرني�ستو 

الربازيلي.
املوؤمتر  م�ستهل  يف  �سموه  واأع���رب 
بتطور  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  ال�����س��ح��ف��ي 

ال���ع���الق���ات ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
هذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  وال����ربازي����ل 
ال����زي����ارة ت��ع��د ال�����س��اد���س��ة ل���ه اإىل 
الربازيل واالأوىل منذ تويل معايل 
اإرني�ستو اأراووجو حقيبة اخلارجية 

يف احلكومة الربازيلية.
التبادل  ح��ج��م  اإن  ���س��م��وه  وق�����ال 
ال���ب���ل���دي���ن و�سل  ب����ني  ال����ت����ج����اري 
يف  دوالر  م���ل���ي���ارات   3 ن���ح���و  اإىل 
نعلم  ن  ..م�����س��ي��ف��ا   2017 ع����ام 
ك���ايف وهناك  ال��رق��م غ��ري  اأن ه���ذا 
ف��ر���ض ع��دي��دة ورغ��ب��ة اأك��ي��ده بني 
اتفاقيات  م��ن  لالنتهاء  البلدين 
مهمة خا�سة فيما يتعلق باجلانب 
�ستعزز  واال���س��ت��ث��م��اري  ال��ت��ج��اري 

ال�شيخة فاطمة تطلق مبادرة »كتاب طفلي« لت�شجيع الأطفال على القراءة و تنمية مهاراتهم الإبداعية
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
رئي�سة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
ال��ق��راءة وحتفيز  االأط��ف��ال على  لت�سجيع  »ك��ت��اب طفلي«  م��ب��ادرة  االأ���س��ري��ة 
خيالهم وتنمية مهاراتهم االإبداعية وغر�ض حب القراءة يف نفو�سهم لت�سبح 

عادة يومية يف حياتهم.
االأعلى  واملجل�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  بني  بال�سراكة  املبادرة  تاأتي 
لالأمومة والطفولة وذلك تزامنا مع �سهر القراءة الذي حتتفل به الدولة 
يف �سهر مار�ض من كل عام ويوم الطفل االإماراتي الذي ي�سادف 15 مار�ض، 
لتاأ�سي�ض  الرامية   2026 للقراءة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع  وان�سجاما 

جمتمع قارئ مثقف واع واأجيال تقراأ.
 «  : املنا�سبة  بهذه  لها  ت�سريح  بنت مبارك يف  ال�سيخة فاطمة  �سمو  وقالت 
ت�سهم القراءة يف ت�سكيل وعي الطفل و تنمية ثقافته وخياله وتكري�ض القيم 
والت�سامح  التعددية  قيم  وغر�ض  االإن�سانية  واملمار�سات  النبيلة  الوطنية 

وتقبل االآخر يف نف�سه لبناء جيل وطني واع م�ستعد للم�ستقبل« .
و دعت �سموها خمتلف فئات املجتمع اإىل امل�ساركة يف مبادرة »كتاب طفلي« 
الثقايف واللغوي وتنمية  واإث��راء خمزونه  القراءة لدى الطفل  لتنمية حب 

حياته  ت�سكيل  يف  الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  م��ن  ت��ع��د  وال��ت��ي  احل��ي��ات��ي��ة  امل���ه���ارات 
لدى  االأخالقية  اجلوانب  تعزز  واملطالعة  القراءة  اأن  موؤكدة   .. امل�ستقبلية 

االأطفال عرب تنمية اإدراكهم للمفاهيم املجتمعية املختلفة.
اأننا ن�ستلهم روؤية واإرث موؤ�س�ض الدولة املغفور له ال�سيخ زايد  واأ�سافت : » 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه جتاه االهتمام بالعلم والقراءة والذي 
بها فالعلم  نعتز  ث��روة  ذات��ه  النا�ض وتثقيفهم يف حد  تعليم  اإن   « ك��ان يقول 
ثروة و نحن نبني امل�ستقبل على اأ�سا�ض علمي » .. وكان يوؤكد لنا دائما اأهمية 
باعتبارها  ال�ساعدة  االأجيال  نفو�ض  و�سرورة غر�سها يف  واملطالعة  القراءة 

مفتاح امل�ستقبل ».
برئا�سة  الر�سيدة  الدولة ممثلة يف قيادتها  اأن  االم���ارات«  اأم   « �سمو  واأك��دت 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 
اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات .. باتت من الدول ال�سباقة عامليا يف ماأ�س�سة 
لدى  املجتمع خ�سو�سا  القراءة يف  و�سيا�سات متكن  ت�سريعات  القراءة عرب 

فئة االأطفال.
تعزيز  وقيادتها على  االإم��ارات  دولة  تاأكيدا على حر�ض  اإنه  �سموها  وقالت 

رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب  القراءة فقد 
الدولة »حفظه اهلل« قانون القراءة وهو اأول قانون من نوعه للقراءة ي�سع 
لرت�سيخ  حم��ددة،  حكومية  وم�سوؤوليات  تنفيذية  وب��رام��ج  ت�سريعية  اأط��را 
االإم��ارات ب�سكل م�ستدام، وذل��ك يف مبادرة ح�سارية  القراءة يف دول��ة  قيمة 

وت�سريعية غري م�سبوقة يف املنطقة.
و اأ�سارت اإىل اأن القانون يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكري�سه 
منذ الوالدة عرب توفري ثالث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من 
ويوؤكد  بواقع حقيبة كل عامني  العمر  الرابعة من  الر�ساعة حتى  مرحلة 
االأطفال يف  املجتمع، خ�سو�سا  اأف��راد  القراءة حق جلميع فئات  اأن  القانون 

مرحلة الطفولة املبكرة.
و يقر القانون احلق يف القراءة حيث يتعني على اجلهات احلكومية املعنية 
االأطفال  جلميع  الفر�سة  اإت��اح��ة  ل�سمان  كافة  ال��الزم��ة  االإج���راءات  اتخاذ 
املنا�سبة  الفر�ض  االأ�سا�سي، وتوفري  التعليم  القراءة كجزء من نظام  لتعلم 

جلميع اأفراد املجتمع، مبا يف ذلك االأ�سخا�ض ذوو التحديات يف القراءة.
جميع   - ت�سريحها  ختام  يف   - م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دع��ت  و 
ون�سر  الأطفالهم  للقراءة  وقت  تخ�سي�ض  اإىل  االأف��راد  و  واالأ�سر  املوؤ�س�سات 
الو�سم  وا�ستخدام  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  وم�ساركتهم  جتاربهم 

املبادرة. مع  املجتمعي  التفاعل  لتحفيز  #كتاب_طفلي 

»اآل مكتوم اخلرية« ت�شع حجر 
الأ�شا�س لبناء مدر�شة ببوروندي

•• بوجمبورا-وام:

ع�سو  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  برئا�سة  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  وف��د  اأ���س��رف 
مدر�سة  مل�سروع  االأ�سا�ض  حجر  و�سع  على  االأول  اأم�ض  الهيئة  اأمناء  جمل�ض 
فخامة  بح�سور  وذل���ك  ال��ب��ورون��ي��دي��ة  روم��ن��ج��ى  والي���ة  ف��ى  مكتوم  اآل  هيئة 
وبيغريميانا  ب��ورون��دي  جمهورية  لرئي�ض  االأول  النائب  �سندميوجو�ستان 
جوفينال وايل رومينجا وعدد من اأع�ساء الربملان البوروندي واأع�ساء املجل�ض 
البلدي لرومينجا . وعرب فخامة �سندميوجو�ستان وبنجامني نيزيجىميانا 
ع�سواملجل�ض البلدي لرومنجي عن �سكرهم وتقديرهم ل�سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة اآل مكتوم اخلريية 
باأبناء  النهو�ض  فى  �سي�سهم  الذى  املدر�سة  �سموه على م�سروع  على موافقة 
املنطقة ويتيح لهم فر�ض التعليم م�سيدين بدور الهيئة فى اال�ستجابة لطلب 
تنفيذ هذا امل�سروع . من جانبه األقى �سعادة مريزا كلمة نقل فيها حتيات �سمو 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للح�سور وقال: اإن �سموه اأمر ببناء مدر�سة 
على هذه االأر�ض لتوفري التعليم احلديث اإ�سافة اإىل م�ستو�سف يلبي حاجات 
�ستكون  املدر�سة  ب��اأن  مو�سحا  للمياه  كبري  بئر  حفر  وكذلك  جمانا  املنطقة 
على  اجلمهورية  لرئي�ض  االأول  النائب  لفخامة  �سكره  عن  معربا  منوذجية 
جهوده الكبرية من اأجل اإجناح امل�سروع. وي�سم وفد هيئة اآل مكتوم اخلريية 
�سالح  وم�سعود  االأن�����س��اري  وع��ب��داهلل  بالهيئة  التعليم  مدير  حامد  حمدان 

وحممد طه اأع�ساء اللجنة املنظمة وخديجة ال�سايغ.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�شارقة يد�شن الن�شخة الفرن�شية من كتاب بيبي فاطمة يف باري�س

فاطمة  بيبي  كتاب  م��ن  الفرن�سية 
زمنية  حلقبة  ق�سة  ي���روي  ال���ذي 
ي�سوبها  دقيقة ال  وبتفا�سيل  هامة 
الرواية  ف�سول  م�ستعر�ساً  تزييف 

واأبرز �سخ�سياتها وتاريخها.
الفرن�سي  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  واأ�����س����اد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ج��ه��ود  ال�����س��اب��ق 
الكبرية  الثقافية  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
جداً يف خمتلف املجاالت وخ�سو�ساً 
وهناأ  فرن�سا،  م��ع  الثقايف  ال��ت��ع��اون 
عاملية  عا�سمة  الختيارها  ال�سارقة 

بريطانيا  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا  احل������روب 
اإ�سراك  يف  ف��ار���ض  ورغ����م حم��اول��ة 
اإح���دى ال��ق��وى االأج��ن��ب��ي��ة لتحقيق 
اأطماعها يف منطقة �ساحل اخلليج 
ع��ل��ى فرن�سا  ذل����ك  ع��ر���س��ت  ح��ي��ث 
�ساءت  ول���ك���ن  م��واف��ق��ت��ه��ا  واأب�������دت 
تقدم  ومل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ال���ع���الق���ات 
ف��رن�����س��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��م��ار اأح����د هذه 

املناطق اخلليجية.
املكانة  كلمته  خالل  �سموه  واأو�سح 
التاريخية الإمارة ال�سارقة باحلديث 

با�ستخدام اأدوات من القما�ض، فيما 
تابع احل�سور فيلماً ت�سجيلياً حول 
ف�سول كتاب بيبي فاطمة واأبرز ما 

ت�سرده اأحداثه.
ت�سجيلياً  فيلماً  احل�سور  تابع  كما 
ال�سارقة عا�سمة  اختيار  اآخر حول 
عر�ض   2019 لعام  للكتاب  عاملية 
وجهود  ال���ك���ب���ري  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���ن���وع 
والكتاب  ال��ث��ق��اف��ة  دع���م  االإم�����ارة يف 

واأبرز مبادراتها الثقافية الرائدة.
�ساحب  ج��ان��ب  اإىل  احل��ف��ل  ح�سر 

رواية  وق��ائ��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�سارقة 
جوانب  ت��روي  والتي  فاطمة  بيبي 
مل��م��ل��ك��ة ه���رم���ز يف ظل  ت���اري���خ���ي���ة 
االحتالل الربتغايل مو�سحاً �سموه 
اأن منطقة اخلليج تعر�ست حلاالت 
الربتغال  م���ن  ب������دءاً  اال���س��ت��ع��م��ار 
الربيطاين  اال�ستعمار  اإىل  و�سواًل 

الذي يظهر يف نهاية الرواية.
ولفت �سموه اإىل اأن فرن�سا مل يكن 
لها تواجد ملحوظ يف دول اخلليج 
وب�سبب  م����ت����اأخ����رة  ج������اءت  الأن����ه����ا 

اأن  م���وؤك���داً   2019 ل��ل��ع��ام  للكتاب 
ه����ذا االإجن������از ج����اء ب��ع��د اإجن�����ازات 

ثقافية كثرية وم�ستحقة.
ال�سمو  ����س���اح���ب  ت��ف�����س��ل  ب���ع���ده���ا 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الن�سخ  م��ن  ع��دد  بتوقيع  القا�سمي 
فاطمة  ب��ي��ب��ي  ل��ك��ت��اب  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
واأه�����داه�����ا ل��ل�����س��ادة احل�������س���ور من 

دبلوما�سيني ونا�سرين واأدباء.
وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ع��م��ل ف��ن��ي ي�سكل 
ب��ي��ب��ي فاطمة  ل�����س��خ�����س��ي��ة  ����س���ورًة 

التي  االأث��ري��ة  مليحة  منطقة  ع��ن 
ملوخه  ب��االإغ��ري��ق��ي  ت�سمى  ك��ان��ت 
وتعني املكان الف�سيح وتاأتي القوافل 
من �سحار ومتر من خالل العديد 
واالأماكن  وال��ه�����س��اب  اجل��ب��ال  م��ن 
ال�سيقة ومن ثم ت�سل اإىل ال�سارقة 
وجهاتها  اإىل  مب��ل��ي��ح��ة  م���������روراً 

االأخرى.
نلديو  دو  رن���ي���و  ال���دك���ت���ور  واأل���ق���ى 
الفرن�سي  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  اب���رو  دو 
الن�سخة  اأن  ال�سابق كلمة قال فيها 

•• باري�س-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
اأن  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
اإثراء الثقافة  لفرن�سا دور كبري يف 
وريادتها  جم���االت���ه���ا،  خم��ت��ل��ف  يف 
التي جعلت من �سموه اأحد تالميذ 
م��در���س��ت��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة وال������ذي قاد 
فرن�سا  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واالإمارات العربية املتحدة يف تبادل 

اخلربات الثقافية.
التي  �سموه  كلمة  �سمن  ذل��ك  ج��اء 
اجلمعة  االول  اأم�����ض  م�ساء  األقاها 
بيبي  �سموه  كتاب  تد�سني  حفل  يف 
والذي  الفرن�سية  باللغة  ف��اط��م��ة 
اأور���س��اي يف و�سط  اأق��ي��م يف متحف 

العا�سمة الفرن�سية باري�ض.
احلفاظ  اأهمية  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
اأعمال  م��ن  الثقافية  ال��ك��ن��وز  ع��ل��ى 
وجم�سمات  ت��اري��خ��ي��ة  وك��ت��ب  فنية 
ب��ه��ا فرن�سا  ت��ت��م��ي��ز  ن��ح��ت��ي��ة وال���ت���ي 
املتاحف  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف  وت��ع��ر���ض 
اأبرزها  وم��ن  اأرج��ائ��ه��ا  يف  املنت�سرة 
فيه  يعقد  ال���ذي  اأور����س���اي  متحف 

حفل اإطالق الكتاب.
ك��م��ا اأ����س���ار ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 

ال�����س��م��و ح���اك���م ال�������س���ارق���ة ك���ل من 
العوي�ض  �سعادة عبداهلل بن حممد 
رئي�ض دائرة الثقافة، و�سعادة اأحمد 
ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض هيئة 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب و���س��ع��ادة حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ري�����س��ي  ج���الل 
و�سعادة  االإم�������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
حممد اإ�سماعيل ال�سهالوي القائم 
باأعمال �سفارة الدولة يف جمهورية 
ف��رن�����س��ا، و���س��ف��راء ك���ل م���ن اململكة 
الكويت  ودول��ة  ال�سعودية  العربية 
وجمهورية  ال���ب���ح���ري���ن  ومم���ل���ك���ة 
القمر،  جزر  وجمهورية  موريتانيا 
مدير  خلف  ح�سن  حممد  و�سعادة 
ع������ام ه���ي���ئ���ة ال���������س����ارق����ة ل�����الإذاع�����ة 
�سعيد  ط��ارق  و�سعادة  والتلفزيون، 
ع�����الي م���دي���ر امل���ك���ت���ب االع���الم���ي 
مروه  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة،  حلكومة 
العقروبي رئي�ض املجل�ض االإماراتي 
وال�سيناتور جويل  اليافعني،  لكتب 
م���ا ي���الم امل��ك��ل��ف��ة مب��ل��ف االإم������ارات 
الفرن�سي،  ال�������س���ي���وخ  مب���ج���ل�������ض 
بوكبه  ج���ومن���اري���ن  وال�����س��ي��ن��ات��ور 
الفرن�سية  ال�سداقة  جلنة  رئي�ض 
ال�سيوخ  جم���ل�������ض  يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
النا�سرين  م���ن  وج��م��ع  ال��ف��رن�����س��ي 

واالإعالميني.
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•• عجمان -وام: 

ال�سنوي لتكرمي �سركاء ورعاة  “االإح�سان” اخلريية احلفل  اأقامت جمعية 
الدكتور عبدالعزيز  ال�سيخ  7” حتت رعاية وح�سور  اأمان  “رم�سان  حملة 

بن علي النعيمي الرئي�ض التنفيذي للجمعية .
وتعد احلملة منوذجا رائدا، يف العمل التطوعي واالإن�ساين و ثمرة للتعاون 

مع قيادات ال�سرطة يف الدولة و التي تنظم �سنويا حتت �سعار “رم�سان بال 
حوادث” لتحقيق ال�سالمة واالأمان لل�سائقني.

اإن اجل��م��ع��ي��ة وف���ق روؤيتها  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�����س��ي��خ  وق����ال 
املجتمعية من خالل احلفاظ على  ب�سرورة اخلدمة  توؤمن  اال�سرتاتيجية 
اأنحاء  كافة  يف  التطوعية  والفرق  ال�سرطة  مع  بالتعاون  ال�سائمني  اأرواح 
الدولة خا�سة اأن االإح�ساءات املرورية بينت اأن احلملة �ساهمت يف انخفا�ض 

احلكومية  اجلهات  اإىل  اجلزيل  ال�سكر  موجها  رم�سان،  يف  احل��وادث  ن�سبة 
واخلا�سة التي ت�سافرت جهودها يف حتقيق هذه احلملة وتنفيذها.

على  اأ�سا�سها  يف  تعتمد  احلملة  اأن  ل�”االإح�سان”  التنفيذي  الرئي�ض  واأك��د 
التطوع، ومتنح الفر�سة الأبناء وبنات االإمارات الإظهار اأف�سل ما لديهم من 
“اأف�سل جتربة  على  احلائزة  م�ساركتهم يف احلملة  �سامية من خالل  قيم 
من  مهما  جانبا  واملجتمعي  االإن�ساين  للعمل  يكون  والأن  عربيا”،  تطوعية 

جوانب التنمية يف هذا الوطن، والتن�سيق والتعاون مع خمتلف اجلهات يف 
املوؤ�س�سات  وت�سارك جمموعة من كربى  الرم�سانية.  احلملة  اإجن��اح  �سبيل 
اأك��رث من مليون وجبة يف  التي وزع��ت  واجلهات احلكومية يف دعم احلملة 
االإم���ارات و اخل��ارج بهدف احل��د من ح��وادث الطرق وق��ت االإف��ط��ار.. ويتم 
للتوعية  ومن�سورات  خفيفة  وج��ب��ات  حتتوي  ع��ب��وات  ت��وزي��ع  احلملة  خ��الل 

باأهمية احلد من ال�سرعات، وااللتزام بقواعد ال�سري واملرور.

جمل�س الوزراء يعتمد الالئحة التنفيذية اخلا�شة بتنظيم حيازة احليوانات اخلطرة
•• اأبوظبي -وام:

الالئحة  ال����وزراء  جمل�ض  اعتمد 
بالقانون  اخل���ا����س���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
االحت���������������ادي ل���ت���ن���ظ���ي���م ح�����ي�����ازة 
احل��ي��وان��ات اخل��ط��رة يف ال��دول��ة و 
ذلك دعماً لتوفري االأمن واالأمان 
وحفاظاً  االإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ع��ل��ى ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وتوفري 
الرعاية الالزمة لها. ياأتي القرار 
وحيازة  ام��ت��الك  تنظيم  اإط���ار  يف 
وت��������داول احل����ي����وان����ات اخل���ط���رة، 
وح��م��اي��ة االأف������راد وامل��ج��ت��م��ع من 
هذه احليوانات واأخطارها، والتي 
قد ت�سل اإىل تهديد حياة االإن�سان، 
ع��ل��ى هذه  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل ج��ان��ب 
رعايتها،  جتب  ك��رثوة  احليوانات 
وتداولها  ت��رب��ي��ت��ه��ا  ت����رك  وع�����دم 
ذوي  غ��ري  اأو  املخت�سني  غ��ري  اإىل 

اخلربة بهذه ال�سوؤون.
رقم  ال��ق��رار  اعتماد  مت  وتف�سياًل 
15 ل�سنة 2019 ب�ساأن الالئحة 
التنفيذية للقانون االحتادي رقم 
تنظيم  ب�ساأن   2016 ل�سنة   22
والتي  حيازة احليوانات اخلطرة، 
ت�سم 12 مادة تّف�سل ا�سرتاطات 
واأماكن  اخلطرة،  احليوانات  نقل 
اإيوائها، اإىل جانب تدابري حجزها 

ورعايتها والت�سرف بها.

والالئحة،  ال���ق���ان���ون  وب��ح�����س��ب 
امتالك  اأو  ح���ي���ازة  ي��ح��ظ��ر  ف���اإن���ه 
االأفراد،  على  اخلطرة  احليوانات 
ال���الئ���ح���ة م����ن ذلك  وا����س���ت���ث���ن���ت 
امل��ن�����س��اآت احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى رخ�سة، 
واملتنزهات  احليوان  حدائق  مثل 
ومراكز  وال�������س���ريك،  احل��ي��وان��ي��ة 
املتخ�س�سة،  واالإي�������واء  ال��رع��اي��ة 
البحثية  وامل���وؤ����س�������س���ات  وامل����راك����ز 
وزارة  ت�������س���رف  ف��ي��م��ا  ال���ع���ل���م���ي���ة، 
ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة على 
عمليات الرتخي�ض للمن�ساآت وفق 
التي  واال����س���رتاط���ات  ال�����س��واب��ط 

حتددها الالئحة التنفيذية.
تنظيم  ال���الئ���ح���ة  ح���ظ���رت  ك���م���ا 
اأو  املناف�سات  اأو  العامة  امل��ع��ار���ض 
الأي  اخلطرة  احليوانات  عرو�ض 
غر�ض، مبا يف ذلك االعالنات دون 
م��واف��ق��ة م�سبقة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
وعر�ض  امل��خ��ت�����س��ة،  ال�سلطة  م��ن 
احليوانات اخلطرة يف حال ظهور 
اأو معد، كما يحظر  مر�ض وبائي 
اإال مبعرفة  اآخ��ر  نقلها الأي مكان 
ال�سلطات املخت�سة، وتطبق عليها 
االج�����راءات االح���رتازي���ة وخطط 

الطوارئ.
التنفيذية  ال���الئ���ح���ة  وح�������ددت 
امل�سبقة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ل��ن��ق��ل احل���ي���وان���ات اخل���ط���رة من 

م���ن اال����س���رتاط���ات م��ن��ه��ا تطبيق 
ونظافة  باحليوان،  الرفق  مبادئ 

مكان الآخر داخل الدولة اأو النقل 
العبور  �سبيل  ع��ل��ى  اأرا���س��ي��ه��ا  يف 

حتميلها وفح�سها.
وتلزم الالئحة التنفيذية املن�ساآت 

ال��ت��ه��وي��ة اجليدة،  وت���وف���ر  امل���ك���ان 
يتيح  ب�سكل  م�سممة  ت��ك��ون  واأن 

تكون  اأن  ، كما ح��ددت  الرتانزيت 
و�سيلة النقل موؤمنة وتلتزم بعدد 

املرخ�سة بتوفري الرعاية ال�سحية 
وال���ت���ح�������س���ني ����س���د االأم������را�������ض 
حددت  كما  اخل��ط��رة،  للحيوانات 
الواجب  اال����س���رتاط���ات  م��ن  ع���دد 
تكون  اأن  منها  الإيوائها،  توافرها 
االإي��واء خالية من م�سادر  اأماكن 
وتوفر  تنظيفها،  وي�سهل  التلوث، 
الطق�ض  تقلبات  لها من  احلماية 
وال�سائبة،  ال�����س��ال��ة  واحل��ي��وان��ات 
منا�سبة  م�ساحة  ذات  ت��ك��ون  واأن 
واأن  ج��ي��دة،  تهوية  وذات  وك��اف��ي��ة 
ال�سالمة  ����س���روط  ف��ي��ه��ا  ت��ت��وف��ر 
ال���الئ���ح���ة  ح��������ددت  و  ال�����ع�����ام�����ة. 
ورعاية  حجز  ت��داب��ري  التنفيذية 
والت�سرف  اخل��ط��رة  احل��ي��وان��ات 
ال���وزارة وال�سلطة  بها م��ن خ��الل 
امل��خ��ت�����س��ة، وي��ج��وز ل��ه��ا ح��ج��ز اأي 
ح��ي��وان خ��ط��ر ���س��ائ��ب اأو ���س��ال اأو 
به  مرخ�ض  غ��ري  اأو  عنه  متخلى 
وتوفري  منا�سب،  �سحي  مكان  يف 
ولها  ل�����ه،  ال��ب��ي��ط��ري��ة  ال���رع���اي���ة 
ب���ه يف حال  ال��ت�����س��رف  يف  احل����ق 
عدم اال�ستدالل على حائزها بعد 
بنقل  وذل����ك  ي����وم،   15 ان��ق�����س��اء 
املوؤهلة  امل��راك��ز  اأح���د  اإىل  حيازته 
تاأهيله  اأو  ب��ال��دول��ة،  وامل��رخ�����س��ة 
واإع����ادت����ه ل��ب��ي��ئ��ت��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، اأو 
حمميات  اإح���������دى  يف  اإط�����الق�����ه 

الدولة.

 تربية وتداول احليوانات اخلطرة يقت�سر على ذوي اخلربة واملخت�سني 
 حتظر حيازة اأو امتالك احليوانات اخلطرة على الأفراد.. وت�ستثنى املن�ساآت املرخ�سة 

 يحظر تنظيم املعار�ص اأو املناف�سات للحيوانات اخلطرة دون احل�سول على موافقة م�سبقة 
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اأخبـار الإمـارات

 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

حملة  ال��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  نظمت   
ت����وع����وي����ة جم���ت���م���ع���ي���ة ع������ن م���ر����ض 
�سرطان  م���ث���ل   ب���اأن���واع���ه  ال�����س��رط��ان 
الطفولة، �سرطان القولون وامل�ستقيم 
، ���س��رط��ان ال��ث��دي  وذل���ك ت��زام��ن��اَ مع 
عقد  مت  حيث  العاملي،  ال�سرطان  ي��وم 
حم����ا�����س����رات ت����وع����وي����ة  ل��ل�����س��ك��ان يف 
مدنية زايد وغياثي و ال�سلع و ليوا و 
رفع  اإىل  تهدف احلملة   . دملا  و  املرفاأ 
خمتلف  عن  ال�سحي  الوعي  م�ستوى 
و�سرطان  ال�����س��رط��ان  م���ر����ض  اأن������واع 
على  والتعرف  خا�ض  ب�سكل  القولون 
املر�ض  ه��ذا  ع��ن  املبكر  الك�سف  ط��رق 
ال�سفاء  فر�ض  تعزيز  يف  ي�ساهم  ومبا 
باعتبار  والوفيات  االإ�سابات  وتقليل 
من  واح���دا  يعد  ال�سرطان  مر�ض  اأن 

اأكرب التحديات ال�سحية التي تواجه 
عالمات  وتو�سيح  �سرح  ومت  ال��ع��امل  
واأع���را����ض م��ر���ض ال�����س��رط��ان  خالل 
الفح�ض  اإج��راء  اأهمية  و  املحا�سرات 

امل��ب��ك��ر ل����زي����ادة ف���ر����ض ال�����س��ف��اء عند 
املر�ض، كما مت  املبكر لهذا  االإكت�ساف 
املبكر عن  الفح�ض  برامج  ا�ستعرا�ض 
م�ست�سفيات  توفرها  التي  ال�سرطان 

الظفرة باالإ�سافة اإىل حمالت الك�سف 
تقوم  التي  الثدي  �سرطان  عن  املبكر 
بها الوحدة املتنقلة التابعة مل�ست�سفيات 
الظفرة  يف منطقة الظفرة. وحتر�ض 

م�ست�سفيات الظفرة على اإطالق مثل 
ه����ذه احل���م���الت ال���ت���ي ت���ن���درج �سمن 
من  بالعديد  املتمثلة  اإ�سرتاتيجيتها 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�سحية  امل���ب���ادرات 
تعزيز �سحة االأفراد وتبني �سلوكيات 
املجتمع  اأف���راد  جميع  ت�سجع  �سحية 
واإتباع  الالزمة  الفحو�سات  اإىل عمل 
منط حياة �سحي والك�سف املبكر عن 
ال�سرطان  وتويل م�ست�سفيات الظفرة 
مر�ض �سرطان الثدي خالل ال�سنوات 
املا�سية اأهمية �سمن اأولوياتها بهدف 
املبكر  الك�سف  باأهمية  ال��وع��ي  ن�سر   ،
ع��ن م��ر���ض ���س��رط��ان ال��ث��دي وتعرف 
خماطره  من  احل��د  وكيفية  اأعرا�سه 
وفر�ض التعر�ض له وذلك من خالل 
متعددة  ن�ساطات  و  متنوعة  حمالت 
لتعرف  ت����وع����وي����ة  حم����ا�����س����رة  م���ث���ل 
واملبكر  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ف��ح�����ض  �����س����رورة 

مر�ض  م��ن  للوقاية  و�سيلة  كاأف�سل 
امل�سابني  الذي مينح  الثدي،  �سرطان 
على  واحل��ف��اظ  لل�سفاء  ال��ف��ر���س��ة  ب��ه 
ترفيهية  ف���ق���رات  وك���ذل���ك  ح��ي��ات��ه��م، 
اليومية  امل��م��ار���س��ات  ح���ول  وت��وع��وي��ة 
التي من �ساأنها تقليل فر�ض االإ�سابة 
الريا�سة  مم���ار����س���ة  م��ث��ل  ب���امل���ر����ض، 
ال�سحي،  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  واإت����ب����اع 
وكذلك مت توزيع املن�سورات التثقيفية 
والهدايا الرمزية للح�سور. وقد اأ�ساد 
التي  واجلهود  املبادرة  بهذه  احل�سور 
هذا  يف  الظفرة   م�ست�سفيات  تبذلها 
هذه  باأهمية  املجتمع  لتعريف  املجال 
الفرد  ت�سر  اأن  التي ميكن  االأمرا�ض 
اجلهود  ت�سافر  وت�ستلزم  وامل��ج��ت��م��ع 
انت�سارها وذل��ك من خالل  للحد من 
اإتباع الو�سائل الوقائية وتغري اأمناط 

احلياة اخلاطئة اإىل اأمناط �سحية 

اأ�شبوع لل�شعادة يف 
موا�شالت عجمان

•• عجمان - الفجر:

العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ا�ستعداداتها  اأن���ه���اء  ع���ن  ع��ج��م��ان 
العاملي  باالأ�سبوع  االحتفال  لتنظيم 
من  جمموعة  خ��الل  م��ن  لل�سعادة 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
والطاقة  ال�سعادة  روح  تن�سر  التي 
وجلميع  ل��ل��م��وظ��ف��ني  االإي���ج���اب���ي���ة 

اأفراد املجتمع.
واأكد �سعادة املهند�ض عمر اأحمد بن 
عمري مدير عام موؤ�س�سة املوا�سالت 

ال��ع��ام��ة ع��ج��م��ان اأن دول���ة االإم����ارات 
وجتعل  ال�سعادة  ملفهوم  تر�سخ  اأن  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  متكنت 
وزارية  حقيبة  ا�ستحداث  خ��الل  من  ملمو�سة  اأدوات  ال�سعور  ه��ذا  من 
معنية بهذا ال�ساأن وو�سع اخلطة اال�سرتاتيجية لتحقيق اأعلى معايري 
ال�سعادة عند ال�سعوب، ف�سال عن اأ�سلوب املمار�سة وقيا�ض ر�سا املواطنني 

واملقيمني لن�سبة ال�سعادة التى اأ�سبحت �سلوك يومي ميار�سه املجتمع.
وبهذه املنا�سبة اأ�ستعدت موؤ�س�سة املوا�سالت العامة تنظيم امللتقى االأول 
للموظفني كمبادرة اأوىل يف اأ�سبوع ال�سعادة و�سوف تكون من الفعاليات 
اخلارجية كما ي�سمل برنامج اأ�سبوع ال�سعادة مبادرة يوم االأم الذي يواكب 

الفعاليات املجتمعية.
واأ�سار املهند�ض عمر اأحمد بن عمري اإىل اأهمية م�ساركة املجتمع جميع 
املوؤ�س�سة  ودور  املختلفة  املجتمع  فئات  مت�ض  التى  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 
يف  للم�ساهمة  الوطنية  املحافل  جميع  يف  دائ��م��ا  متواجد  اللوجي�ستي 
اجناح االحتفاالت مبا متتلكه املوؤ�س�سة من كوادر ب�سرية مدربة وخدمات 

متوفرة لتغطية املبادرات واالحتفاالت.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأكد العقيد اأحمد ال�سم النقبي مدير 
راأ�ض  ب�سرطة  والدوريات  امل��رور  اإدارة 
بتنفيذ  االإدارة  حر�ض  على   ، اخليمة 
ب���ن علوان  ع��ل��ي  ال����ل����واء  ت��وج��ي��ه��ات 
حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  النعيمي 
مع  املن�سجمة  ال��ق��ي��ادة  ت�سرتاتيجية 
االأه��������داف االإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل�����وزارة 
الطرق  جعل  اإىل  الرامية  الداخلية 
وال���ت���ي ت�����س��ب يف خانة  اأم����ان����اً  اأك�����رث 
ال�سرطي  بالعمل  واالرت��ق��اء  ال��ري��ادة 
املقدمة  اخلدمات  يف  االأداء  وتطوير 
املمار�سات  اأف�������س���ل  وف����ق  ل��ل��ج��م��ه��ور 
عاملياً مع التاأكيد على تطبيق معايري 
لتعزيز  وال�سفافية  والكفاءة  اجل��ودة 
دولة  تكون  ب��اأن  املجتمع  واإ�سعاد  ر�سا 
االإمارات العربية املتحدة اأف�سل دول 
اأحدث  باقتناء   ، و�سالمة  اأمناً  العامل 

التقنيات واالأنظمة احلديثة التي من 
وت�سل  املبذولة  اجلهود  تدعم  �ساأنها 
باالأهداف اإىل اأعلى امل�ستويات املرجوة 
.    واأ�سار باأن “رادار القنا�ض” الذي 

مت تد�سينه يف عام 2017م قد اأثبت 
امليدانية  العلمية  بالتجربة  جناحه 
بر�سد  ف���ق���ط  م��ت��خ�����س�����ض  وه������و   ،
خم���ال���ف���ات ال�������س���رع���ة ال�����زائ�����دة على 

 ، االإم���ارة  م�ستوى  على  الطرق  كافة 
بالعديد من  يتميز  ال���رادار  ه��ذا  واأن 
اآخر  رادار  اأي  عك�ض  على  املوا�سفات 
ال��ع��ال��ي��ة وو�سوح  ، م��ن خ���الل دق��ت��ه 

رقمية  ك��ام��ريات  با�ستخدام  �سورته 
 250 م�سافة  ويغطي  ال��دق��ة  عالية 
مرت ، باالإ�سافة اإىل اأنه يتميز ب�سغر 
�سهل  وزن��ه مما يجعله  حجمه وخفة 
مكان  ك����ل  يف  وي���ح���م���ل  اال����س���ت���خ���دام 
، كما يتميز باحتفاظه  ب�سهولة تامة 
تكون  التي  املخالفة  للمركبة  ب�سورة 
باجلهتني على  اأو خلفية  اأمامية  اإم��ا 
فيديو  ت�سجيل  واإم��ك��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ن 
ع����ايل اجل������ودة م���دت���ه 10 ث�����واين ، 
ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ال��ت��اري��خ وال���وق���ت وا�سم 
حال  يف  اإليه  ال��رج��وع  ل�سهولة  املكان 
االع���رتا����ض ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ة .    واأكد 
اأن  اإدارة امل��رور وال��دوري��ات اإىل  مدير 
الهدف من وجود هذا الرادار هو ن�سر 
الوعي املروري بخطورة هذه املخالفة 
ال�سالمة  حت�����س��ني  م���ب���ادرة  اإط�����ار  يف 
امل�����روري�����ة ع���ل���ى ال����ط����رق م����ن خالل 
والتوعية  ال�����س��ب��ط  ح��م��الت  تكثيف 

للتاأكد من التزام اجلميع بالتعليمات 
والتوجيهات املعمول بها على م�ستوى 
الدولة ، حر�ساً على �سالمتهم وعدم 
االآخرين  وح���ي���اة  ح��ي��ات��ه��م  ت��ع��ري�����ض 
و�سلوكيات  ت�سرفات  ب�سبب  للخطر 
خماطر  اإىل  ت�����وؤدي  خ��اط��ئ��ة  ���س��ل��ب��ي��ة 
االإدارة  دور  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً   ، ع��دي��دة 

ال�سبل  ك����ل  ت����ق����دمي  يف  امل���ج���ت���م���ع���ي 
ال��ك��ف��ي��ل��ة يف حت��ق��ي��ق ه����ذه االأه�����داف 
العقيد  وب��ني   . امل��ط��ل��وب  النحو  على 
مع  تتجاوب  االإدارة  باأن  ال�سم  اأحمد 
الواردة  واالقرتاحات  ال�سكاوى  كافة 
اجلميع  داع��ي��اً   ، املجتمع  اأف����راد  م��ن 
للتحقق منها يف حال  اإىل مراجعتها 

ال�سائقني  مطالباً   ، ذل��ك  يف  الرغبة 
كافة  بااللتزام بقوانني ال�سري واملرور 
وال��ق��ي��ادة االآم��ن��ة يف ح��دود ال�سرعات 
امل��ب��ي��ن��ة ع��ل��ى ال���ل���وح���ات  االإر����س���ادي���ة 
�سالمتهم  على  حفاظاً  ال��ط��رق  على 
وم�����س��ت��خ��دم��ي ال��ط��رق ل��ت��وف��ري بيئة 

مرورية اآمنة واحلد

•• دبي-الفجر:

من  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  �س�ساملجتمع 
وال����ذي  القلب”.  “خرباء  ب��رن��ام��ج 
يندرج حتت مبادرات اخلطة الت�سغيلية 
ال��وط��ن��ي اخلا�ض  امل���وؤ����س���ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بتخفي�ض ن�سبة الوفيات الناجمة عن 
اأمرا�ض القلب وال�سرايني، من خالل 
ت�سكيل جمموعات خمتارة من الطلبة 
�سفراء  ليكونوا  ومتكينهم  وتدريبهم 
داخ����ل امل��در���س��ة اأو اجل��ام��ع��ة وداخ���ل 
لن�سر  ال�����س��ك��ن��ي��ة  واالأح����ي����اء  ال��ع��ائ��ل��ة 
الداعمة  واملمار�سات  املفاهيم  وتعزيز 
ل�سحة القلب وال�سرايني. ومت اإجناز 
امل���رح���ل���ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ل��ل��ربن��ام��ج يف 
مدر�سة املواكب بالرب�ساء، من خالل 
العمرية  الفئة  من  الطلبة  ا�ستهدف 
عددهم 21 من  وبلغ  �سنة   17-15

الذكور واالإناث.

حتقيق اأهداف الربنامج 
حممد  يو�سف  الدكتور  �سعادة  واأك���د 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال�����س��رك��ال 
التنفيذي  الفريق  رئي�ض  امل�ست�سفيات 
القلب  اأم�����را������ض  وف����ي����ات  مل����وؤ�����س����رات 
برنامج  اأن  وال�����س��رط��ان،  وال�����س��راي��ني 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  ب��ل��غ  ال��ق��ل��ب  خ����رباء 
ال�ستكمال  املتوقعة،  االأه���داف  وحقق 
باأمناط  التوعية  جم��ال  يف  التدريب 
احلياة ال�سحية املعززة ل�سحة القلب 
وال�������س���راي���ني، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى مدى 
وال�سرايني  ال��ق��ل��ب  ام��را���ض  ان��ت�����س��ار 
يف العامل ودول��ة االم��ارات، باالإ�سافة 
التي  الرتبوية  امل��ب��ادئ  على  للتعرف 
ال�سلوكيات  تغيري  حتقيق  يف  ت�ساهم 
خطة  وو���س��ع  ال�سلبية،  وامل��م��ار���س��ات 
ِقَبل  م��ن  امل��در���س��ة  يف  التوعية  لن�سر 
املهام  لت�سليم  ال��ق��ل��ب،  خ���رباء  ف��ري��ق 

املدر�سة،  يف  ال��ق��ل��ب  خ�����رباء  ل��ف��ري��ق 
واإكمال امل�سرية يف ن�سر الوعي لتعزيز 

�سحة القلب وال�سرايني.

الداعمة  امل��م��ار���س��ات  ت��ع��زي��ز 
ل�سحة القلب وال�سرايني داخل 

املوؤ�س�سات التعليمية
الربنامج  اأن  اإىل  ال�����س��رك��ال  واأ����س���ار 
ل�سحة  �سديقة  بيئة  الإي��ج��اد  ي��ه��دف 
املوؤ�س�سات  داخ���ل  وال�����س��راي��ني  ال��ق��ل��ب 
توا�سل  ح��ل��ق��ات  وب���ن���اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
واالأحياء  )العائلة  املجتمع  ن���واة  م��ع 

الداعمة  املمار�سات  لتعزيز  ال�سكنية( 
ل�سحة القلب وال�سرايني، ون�سر روؤية 
العربية  االإم�������ارات  ح��ك��وم��ة  وج���ه���ود 
القلب  اأم�����را������ض  مل���واج���ه���ة  امل���ت���ح���دة 
ال�سبب  ُت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  وال�������س���راي���ني، 
وياأتي  ال����دول����ة.  يف  ل��ل��وف��ي��ات  االأول 
الوزارة  ذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية 
ال�ساملة  ال�سحي�ة  ال��رع��اي��ة  بتقدمي 
وم�ستدامة،  مبتكرة  بطرق  واملتكاملة 
ت�سمن وقاية املجتمع من االأمرا�ض، 
ل���روؤي���ة االإم������ارات 2021  وحت��ق��ي��ق��اً 
�سحي  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ال���رام���ي���ة 

اإىل  ال�سركال  ولفت  عاملية.   مبعايري 
برامج وطنية  ع��دة  لديها  ال���وزارة  اأن 
تخدم املوؤ�سر الوطني الأمرا�ض القلب 
الفح�ض  برنامج  ومنها  وال�سرايني، 
اخللقية  القلب  ت�����س��ّوه��ات  ع��ن  امل��ب��ّك��ر 
املواليد  عند   »CCHD« احل��رج��ة 
با�ستخدام  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  يف  اجُل�����دد 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، وقد 
خ�سع للك�سف عدد 5877 طفال منذ 
اغ�سط�ض  �سهر  يف  ال��ربن��ام��ج  اط���الق 
بن�سبة امتثال للفح�ض ت�سل   2018
 “ ل��ربن��ام��ج  ب��االإ���س��اف��ة   .98.5%

الطلبة  ي�ستهدف  اآمنة” ال��ذي  قلوب 
يف املرحلة االبتدائية لتقدمي خدمات 
ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ع���ن اأم���را����ض القلب 
اخللقية، وتهدف جميع هذه املبادرات 
القلب  ل�سحة  داعمة  بيئة  تعزيز  اإىل 

وال�سرايني يف املدار�ض.

املفاهيم  لن�سر  خ��ط��ط  و���س��ع 
البيئة  يف  ت��غ��ي��ر  واإح�������داث 

املحيطة 
الكواري  منى  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  اإدارة  م���دي���ر 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأن  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
م��ن ب��رن��ام��ج خ���رباء ال��ق��ل��ب، �سملت 
تعزز  التي  االأن�سطة  على  التدريب 
ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني بح�سب  ���س��ح��ة 
من  ي�ساحبها  وما  العمرية،  الفئات 
واجتماعية.  ج�����س��دي��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
فئة  ع��ل��ى مفاتيح جن���اح  وال��ت��دري��ب 
اجل�سدية  ال�����ذات  ب��ن��اء  يف  ال�����س��ب��اب 
وال�����س��خ�����س��ي��ة م����ن خ�����الل اأمن�����اط 
احل��ي��اة ال�����س��ح��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق مبادئ 
لتغري  الرتبوية  النف�سية  واأ�ساليب 
ال�����س��ح��ي��ة، وو����س���ع فريق  ال����ع����ادات 

وطويلة  ق�����س��رية  خل��ط��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
االأمد لن�سر املفاهيم، واإحداث تغيري 
يف البيئة املحيطة بهم، م�سرت�سدين 
بتوجيهات ودعم فريق الربنامج يف 
كما  املجتمع.  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة تكرمي  ���س��م��ل��ت 
واعتمادهم  امل�������س���ارك���ني  ال���ط���ل���ب���ة 
املوؤ�س�سات  يف  الأق��ران��ه��م  كمرجعية 
وزارة  وك��ان��ت  االأخ�����رى.  التعليمية 
اأجنزت  قد  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
املرحلة االأوىل، التي مت فيها اختيار 
معايري  على  بناء  الطلبة  نخبة من 
حمددة، تعتمد على مهارات التوا�سل 
وال�سمات  التاأثري  وقوة  والكاري�سما 
ور�سة  تقدمي  مت  وبعدها  القيادية. 
واأهداف  الوطني  باملوؤ�سر  تعريفية 
القلب.  خ���رباء  ب��رن��ام��ج  ومتطلبات 
التدريب  الثانية  املرحلة  وت�سمنت 
على املبادئ االأ�سا�سية ل�سحة القلب 
اأهداف  حتديد  وكيفية  وال�سرايني 
اإيجابي  ت��غ��ي��ري  الإح�����داث  ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
اأمن��اط احلياة ال�سحية يف  موؤثر يف 
البيئة املحيطة، وخطوات اال�ستجابة 
ال�سريعة يف حاالت االأزم��ات القلبية 

والدماغية.

لتخفي�ص ن�سبة الوفيات الناجمة عن اأمرا�ص القلب وال�سرايني

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تنظم املرحلة الثالثة من برنامج »خرباء القلب « لطلبة املدار�س

» القنا�س « ي�شبط ال�شرعة ويك�شف خمالفات �شيارات راأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم راأ�ض اخليمة اأم�ض معايل اأحمد 
���س��وؤون املجل�ض االأع��ل��ى ل��الحت��اد يف  جمعة ال��زع��اب��ي وزي���ر 
وزارة �سوؤون الرئا�سة وذلك بق�سر �سموه مبدينة �سقر بن 
حممد. واطلع �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة من معايل 
الوزير الزعابي على عدد من املو�سوعات املتعلقة بال�سوؤون 
ال�ساملة يف  التنموية  الدولة  والوطنية وم�سرية  االحتادية 

ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
يف  اأ�سهمت  والتي  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
حتقيق االزدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء ل�سعب 
ال���ذي ح�سره ال�سيخ خ��ال��د بن  ال��ل��ق��اء  االإم�����ارات. وت��ط��رق 
�سعود بن �سقر القا�سمي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة جزيرة 
املرجان اإىل الربامج واملبادرات املختلفة التي تتبناها الدولة 
الوطنية  وال��وح��دة  امل��واط��ن��ة  قيم  تعزيز  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 
وتوفر احلياة الكرمية للمواطنني وتر�سيخ املكانة املرموقة 

لدولة االإمارات على ال�سعيد العاملي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير �شوؤون 
املجل�س الأعلى لالحتاد

م�شت�شفيات الظفرة تنظم حملة توعية عن مر�س ال�شرطان باأنواعه
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اأخبـار الإمـارات

الدرا�سة خالل اطالق دائرة املوارد 
مل�ساريع  دب����ي  حل��ك��وم��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
املنبثق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ف��ري��ق 
عن م�سرعات املوارد الب�سرية، وذلك 
اأب��راج االإمارات  يف مركز ال�سباب يف 
يف دبي بح�سور �سعادة عزة �سليمان 
االحت���ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  ع�سو 
امل����وارد  اإدارات  م�����دراء  ومب�����س��ارك��ة 
الب�سرية واملعنيني. وقال �سعادة عبد 
مدير  الفال�سي،  زاي��د  بن  علي  اهلل 
عام دائ��رة امل��وارد الب�سرية حلكومة 
دبي، اإن درا�سة م�ستقبل تخ�س�سات 
ووظ���ائ���ف وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف دوائ����ر 
ح��ك��وم��ة دب����ي، ����س���ارك يف اإع���داده���ا 
وم���ن عدد  ال���دائ���رة  م��ن  خمت�سون 
من دوائر حكومة دبي، واجلامعات، 
امل�ستقبل،  ا����س���ت�������س���راف  وف�����ري�����ق 
الب�سرية،  امل���وارد  م�سرعات  وف��ري��ق 
وت�سمنت اإجراء بحوث ا�ستق�سائية 
عامليني،  اخ�سائيني  ب����اآراء  واالأخ����ذ 
عاملية  علمية  مبراجع  واال�سرت�ساد 
الدرا�سة  اأن  واأ���س��اف  متخ�س�سة. 
اأو�ست كذلك ب�سرورة اإعادة �سياغة 
املناهج والتخ�س�سات التعليمية مبا 
احلكومة،  ت��وج��ه��ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
وال����ت����ع����اون ب����ني ج���م���ي���ع ال����دوائ����ر 
احل��ك��وم��ي��ة للحد م��ن االإزدواج���ي���ة 
وال��ت��ك��رار يف امل��ه��ام، وال��رتك��ي��ز على 
للتكامل  االأ���س��ا���س��ي  امل��وؤ���س�����س��ة  دور 

•• دبي-الفجر:

اأو����س���ح���ت درا�����س����ة، اأج���رت���ه���ا دائ����رة 
املوارد الب�سرية حلكومة دبي، حول 
م�ستقبل تخ�س�سات ووظائف وبيئة 
العمل يف دوائر حكومة دبي، بو�سع 
خطة وطنية الإعداد منظومة موارد 
ب�سرية متطورة ومواكبة للم�ستقبل 
ع���ل���ى امل�������دى امل���ت���و����س���ط يف دوائ������ر 
خالل  هدفها  حتقق  دب���ي،  حكومة 
عن  ممثلني  فيها  وي�����س��ارك  �سنتني 
و�سبه  احلكومية،  املحلية  ال��دوائ��ر 
�سروري  التغيري  الأن  احل��ك��وم��ي��ة، 
ولتطبيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ال���س��ت�����س��راف 

ا�سرتاتيجيات احلكومة.
ب�سرورة  ال����درا�����س����ة  ط���ال���ب���ت  ك���م���ا 
متطلبات  لتنفيذ  املبكر  اال�ستعداد 
بيئة  االأل��ف��ي��ة يف  واح��ت��ي��اج��ات جيل 
الب�سرية،  امل�����وارد  واأن��ظ��م��ة  ال��ع��م��ل 
واأهمية الرتكيز على االر�ساد املهني 
والعمل على تاأهيل مر�سدين مهنيني 
وا�سعة  مبعرفة  يتمتعون  مواطنني 
امل�ستقبلية  االإم������ارات  الح��ت��ي��اج��ات 
م���ن ال���وظ���ائ���ف وال��ت��خ�����س�����س��ات يف 
لتوجيه  وامل�������دار��������ض  اجل����ام����ع����ات 
ال��ط��الب م��ن اأج���ل اي��ج��اد ت��ك��اف��وؤ يف 
�سوق العمل وتوفري الكادر الب�سري 
احليوية  القطاعات  يف  املتخ�س�ض 
نتائج  عن  الك�سف  ومت  امل�ستقبلية. 

يف االإن���ت���اج���ي���ة م���ع ب���اق���ي ال���دوائ���ر 
ب���ي���ئ���ات عمل  االأخ�����������رى، وت����وف����ري 
بعد،  عن  العمل  وت�سجيع  خارجية، 
والدوام املرن، وريادة قطاع االأعمال، 
وت����ق����دمي ال���ت�������س���ه���ي���الت ال����الزم����ة 
القطاع  ه����ذا  ال���س��ت��دام��ة  ل��ل�����س��ب��اب 
احليوي. واأو�سح اأن الدرا�سة طالبت 
ال�سيا�سات  يف  النظر  ب��اإع��داة  كذلك 
امل�ستوى  ع��ل��ى  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال��وط��ن��ي وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب������اإدارة امل����وارد 
ومبا  امل�ستقبل  ل��ت��واك��ب  ال��ب�����س��ري��ة 
وحتقيق  ال�����س��ب��اب،  تطلعات  ي��خ��دم 
التعاون  وزي��ادة  �سعيدة  عمل  بيئات 
حكومة  دوائ�������ر  ب����ني  وال�������س���راك���ات 
بتطوير  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  دب���ي 
الب�سرية،  امل����وارد  اأن��ظ��م��ة  وحت�سني 
خا�سة  ت�سغيلية  حم��ط��ة  وت���وف���ري 
وتطوير  لتح�سني  الب�سرية  باملوارد 
ال��ب�����س��ري��ة، وحت���ت رعاية  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي. 
واأ�سار اإىل اأن الدرا�سة جاءت بهدف 
امل�ساحبة  اجلذرية  التغيريات  فهم 
والتي  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ل��ل��ث��ورة 
الب�سرية  امل��وارد  �ستغري من وظيفة 
ال�ست�سراف  وك���ذل���ك  واأن��ظ��م��ت��ه��ا، 
والوظائف  التخ�س�سات  م�ستقبل 
امل���ط���ل���وب���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى دوائ������ر 
املتو�سط،  امل���دى  على  دب��ي  حكومة 
احلكومية  اال�سرتاتيجيات  ورب���ط 

وامل�ساهمة  دب����ي،  يف  ال��ع��م��ل  ب�����س��وق 
يف اإع������ادة ���س��ي��اغ��ة اأن��ظ��م��ة امل�����وارد 
يتنا�سب  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  الب�سرية 
امل�ستقبلية،  والوظائف  املهارات  مع 
وحت���دي���د اح��ت��ي��اج��ات ح��ك��وم��ة دبي 
امل�ستقبلية من تخ�س�سات ووظائف 
اأجرى  وق��د  متميزة.  عمل  وبيئات 
الدرا�سة  ع���ل���ى  امل�������س���رف  ال���ف���ري���ق 
�سباب  ف��ي��ه��ا  �����س����ارك  ع���م���ل  ور�����س����ة 
 35  - 15 ال��ع��م��ري��ة   ال��ف��ئ��ة  م���ن 
القطاع  يف  والعاملني  الطلبة  م��ن 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������ض، واأظ����ه����رت 
تخ�س�سات  يف  االأل��ف��ي��ة  ج��ي��ل  راأي 
تلغى  قد  التي  والوظائف  امل�ستقبل 
على  ت�����س��ت��ح��دث  ق���د  اأو  م�����س��ت��ق��ب��ال 
النتائج  واأظ��ه��رت  املتو�سط.  امل���دى 
10 وظائف �ست�ستحدث يف  اأهم  اأن 
تكنولوجيا  مهند�ض  هي:  امل�ستقبل 
الذكي،  الطبيب  م��ربم��ج  ال��ط��اق��ة، 
م����ربم����ج م����واق����ع وب�����رام�����ج ذك���ي���ة، 
مهند�ض اإلكرتوين، مهند�ض طباعة 
حيوي  ط��ب  مهند�ض   ،3D اأج��ه��زة 
ف�ساء،  ع��امل  اجلينومي(،  )ال��ط��ب 
مهند�ض  ا�سطناعي،  ذك��اء  مهند�ض 
زراعة  )الزراعة احليوية(، م�سمم 
ومربمج روبوت )اجلندي الذكي(.

اأم����ا اأه����م 10 وظ���ائ���ف ���س��ت��ل��غ��ى يف 
االإلفية  جيل  راأي  ح�سب  امل�ستقبل 
العمالء،  خ���دم���ة  م���وظ���ف  ف���ه���ي: 

وال�سيديل،  ال��ع��ام  الطبيب  املعلم، 
االأعمال،  واإدارة  االإداري����ة  ال�����س��وؤون 
مهند�ض  امل��وا���س��الت،  و�سائل  �سائق 
موظف  معماري،  مهند�ض  النفط، 
الق�ساء  م���وظ���ف  ب�����س��ري��ة،  م������وارد 
واملحاماة، والطيار. كما وزع الفريق 
امل�سرف على الدرا�سة ا�ستبيان على 
يف  الب�سرية  امل��وارد  اإدارات  موظفي 
اأ�سئلة  وت�سمن  دب��ي  حكومة  دوائ��ر 
ال�سابقة  امل���ح���اور  بنف�ض  خمت�سة 
وج�����اءت االإج����اب����ات ح���ول اأه����م 10 
وظ���ائ���ف ق���د ت�����س��ت��ح��دث خ����الل ال 
كالتايل:  ال���ق���ادم���ة،  ���س��ن��وات   10
مهند�ض تقنية املعلومات والربجمة 
حكومية  خدمات  موظف  الرقمية، 
مثل  وموحدة(  )اإلكرتونية  رقيمة 
االر���س��اد وال��ت��دري��ب واالإف��ت��اء ودفن 
واخلدمات  العمالء  وخدمة  املوتى 
القانونية، مهند�ض ذكاء ا�سطناعي 
االإعمال  اإنتاج  م�ست�سار  وحوكمتها، 
مهند�ض  الب�سرية،  امل����وارد  وك��ف��اءة 
وم�ستدامة، موظف  طاقة متجددة 
ت��خ��ط��ي��ط م����ايل وري������ادة االأع���م���ال، 
اإح�سائي  واأب����داع،  ابتكار  اأخ�سائي 
اإدارة  م���وظ���ف���ي  ب���ي���ان���ات،  وحم���ل���ل 
واملدن  االفرتا�سي  الواقع  م�ساريع 
رقمي.  مواهب  اإداري  االفرتا�سية، 
امل������وارد  اإدارات  م���وظ���ف���و  واأ������س�����ار 
ال��ب�����س��ري��ة يف دوائ������ر ح��ك��وم��ة دبي 

وزع  ال��ذي  اال�ستبيان  نتائج  ح�سب 
وظائف   10 اأه����م  اأن  اإىل  ع��ل��ي��ه��م، 
 10 ال  ق��د تلغى ب�سكل ع��ام خ��الل 
ال��ق��ادم��ة، ه���ي: موظفو  ال�����س��ن��وات 
اال����س���ت���ق���ب���ال وخ�����دم�����ة ال���ع���م���الء، 
واملندوب،  امل��را���س��ل  اإداري،  ���س��اب��ط 
االإر�سيف  م��وظ��ف��و  دع�����م،  ���س��اب��ط 
)االإ�سعاف  ال�����س��ائ��ق��ون  وامل����خ����ازن، 
النظافة،  وع����م����ال  واحل������اف������الت( 
املدقق  الب�سرية،  امل���وارد  اأخ�سائيو 
ال�سوؤون  م��وظ��ف��ي  امل����ايل،  وامل��ح��ل��ل 
وامل�سرتيات  املحا�سبة  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
موؤ�س�سة  واأط��ل��ق��ت  وال�����س��ك��رت��اري��ة. 
حمطة  اأي�سا  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
م�����س��ت��ق��ب��ل امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة وهي 
ت��وا���س��ل وحوار  ع��ن منطقة  ع��ب��ارة 

حكومة  يف  الب�سرية  امل����وارد  ل���رواد 
اأهم  ملناق�سة  فيها  اللقاء  يتم  دب��ي، 
ت�سهم  قد  التي  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
يف رفع �ساأن راأ�ض املال الب�سري على 
م�ستوى حكومة دبي، وتتيح املحطة 
اال�سرتاك املجاين ملتخ�س�سي املوارد 
واحل�سول  ل��الن�����س��م��ام  ال��ب�����س��ري��ة 
ال�سروط  ح�����س��ب  ال��ع�����س��وي��ة  ع��ل��ى 
ال�ساأن.  ب��ه��ذا  اخل��ا���س��ة  واالأح����ك����ام 
اجلدير بالذكر اأن خمترب م�سرعات 
امل��وارد الب�سرية الذي نظمته دائرة 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب���ي، 
هي:  اأ�سا�سية،  حم��اور  �ستة  ت�سمن 
ا�ست�سراف  وحم��ور  املكافاآت،  حم��ور 
الت�سريعات،  وحم�����ور  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
حم���ور ال��ث��ق��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة، حمور 

ال����ك����ف����اءة وال���ت���ن���اف�������س���ي���ة، وحم����ور 
اأع�ساء الفرق  التوطني، حيث نظم 
ال��ع��دي��د من  100 ي��وم  على م��دى 
والفعاليات  العمل  وور���ض  اللقاءات 
عن  واأ���س��ف��رت  بالنجاح  تكللت  التي 
11 م�سروعاً، بواقع م�سروعني لكل 
املوارد  م�سرعات  حمور من حم��اور 
االجتاهات  ح��ول  ت��رتك��ز  الب�سرية، 
ومبادئ  الب�سرية  للموارد  احلديثة 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة احل���ك���وم���ي���ة، اإذ 
تكون  الأن  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  ت��ت��ط��ل��ع 
حكومة ا�ستباقية، حتقق التناف�سية 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، وت��رك��ز على 
تكون  واأن  احل���ك���وم���ي���ة،  ال���ك���ف���اءة 
ال�سعادة  ذك��ي��ة حت��ق��ق  م��دي��ن��ة  دب���ي 

للمقيمني فيها.

•• دبي-وام:

املهددة  ال�����س��ق��ر  م��ن��ق��ار  ل�����س��الح��ف  ع�����ض  اأول  دب����ي  ب��ل��دي��ة  ر����س���دت 
باالنقرا�ض وذلك بداية ملو�سم التع�سي�ض مما يعك�ض جهود احلماية 
احلثيثة التي تقوم بها البلدية واالهتمام واملتابعة والر�سد حتقيقا 
مواردها  وا�ستدامة  البيئة  بحماية  اخلا�ض  اال�سرتاتيجي  للهدف 

الطبيعية.
وقالت املهند�سة علياء الهرمودي مدير اإدارة البيئة ببلدية دبي:  اإن 
التي  احلثيثة  احلماية  جهود  يعك�ض  املحمية  يف  ال�سالحف  تع�سي�ض 
تقوم بها البلدية كما اأنه موؤ�سر وا�سح على توفر البيئة املثالية لها 

ودليل على �سحة و�سالمة النظام البيئي يف املحمية حيث ت�ست�سيف 
اأعلى  وه��و  ال�سقر  �سالحف  ع�سا من   30 يفوق  ما  ع��ام  كل  املحمية 

جمموعة اأع�سا�ض �سجلت يف منطقة واحدة داخل الدول.
االأن����واع  م��ن  ت��ع��دُّ  ال�سقر  م��ن��ق��ار  �سلحفاة  اأن  ال��ه��رم��ودي  واأ���س��اف��ت 
املهددة باالنقرا�ض ح�سب ت�سنيف القائمة احلمراء التابعة لالحتاد 
اال�ستوائية  البحرية  ال�سالحف  من  وهي  الطبيعة  حلماية  ال��دويل 
جمتمعات  يف  هاما  دورا  وتلعب  املرجانية  ال�سعاب  بيئة  ت�سكن  التي 
ال�سعاب املرجانية من حيث م�ساعدة ال�سعب املرجانية على االزدهار 
يف  باالنقرا�ض  املهددة  ال�سالحف  من  اآخ��ر  ن��وع  يتواجد  كما  والنمو 
املحمية وهي ال�سلحفاة اخل�سراء والتي تعتمد على التنوع يف املوائل 

الطبيعية للح�سول على الغذاء وتعد املحمية املوقع الوحيد املتبقي 
ال�سقر  منقار  ل�سلحفاة  للتع�سي�ض  اأر���س��اً  يوفر  ال��ذي  دب��ي  اإم���ارة  يف 
املهددة باالنقرا�ض كما اأنها تعد املنطقة ال�ساطئية الوحيدة يف اخلليج 
العربي التي ت�سع فيها هذه ال�سالحف بيو�سها حيث جميع مناطق 
التع�سي�ض االأخرى تقع يف اجلزر. وتعدُّ حممية جبل علي لالأرا�سي 
الرطبة ثاين موقع لرام�سار باالإمارة والثامن على م�ستوى الدولة 
االإمارة  اإم��ارة دبي ثالثة مواقع لرام�سار مما يجعل  حيث حتت�سن 
تزخر باأمناط فريدة لالأرا�سي الرطبة بالرغم من املناخ احلار كبيئة 
املياه  بيئة  اإىل  و�سوال  املرجانية  وال�سعاب  وال�سبخة  القرم  اأ�سجار 

العذبة النادرة على م�ستوى الدولة .

بلدية دبي تر�شد اأول ع�س ل�شالحف منقار ال�شقر املهددة بالنقرا�س

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي تطلق م�شاريع فريق ا�شت�شراف امل�شتقبل املنبثق عن م�شرعات املوارد الب�شرية

•• اأبوظبي-وام:

مع تطور دولة االإمارات املبهر وتعدد الفنادق العاملية ال�سهرية على ال�ساحل 
ان  اإال  الراقية  التجارية  املراكز  وزي��ادة  الفخمة  ال�ساطئية  املنتجعات  وك��رثة 
املواطن االإماراتي يحن للبادية ويحلو له معاي�سة املا�سي وق�ساء اوقات �سفاء 
يف ال�سحراء وا�ستك�ساف القالع واحل�سون العديدة التي كانت حتر�ض املكان 
قبل ان تطوقه االبنية ال�ساهقة واالبراج ال�سامقة. فرغم ان ال�سورة النمطية 
للبدو يف دولة االإمارات يف حلهم وترحالهم بحثا عن املاء والع�سب يف طريقها 
لالندثاربفعل احلداثة اإال ان ذلك مل مينعهم من العودة اإىل بيئتهم اال�سلية 
من وقت الآخر حيث ال يزال اأهل البادية يحافظون على تقاليدهم وارتباطهم 
بال�سحراء ومل توؤثر بهم املدنية رغم ان لكل عائلة تقريبا اكرث من منزل يف 

املدينة يقطنونه خالل ف�سل ال�سيف احلار.
لقد تغريت حياة البادية يف دولة االإمارات خالل العقود االخرية ب�سبب ت�سارع 
وترية التنمية والتحديث فى خمتلف مرافق الدولة ومع ذلك يظل ا�ستك�ساف 
تراث االأجداد جتربة �سهلة ميكن خو�سها بالقرب من املدينة التي تعج بحياة 
الرتف والعي�ض الرغد الأن مظاهر التطور والرقي بكل تفا�سيلها اليومية مل 
بعاداتهم وموروثاتهم.. فجل�سة عابرة معهم  التم�سك  االإماراتيني من  متنع 
الذي عا�سته  الهائل  التغيري  ملا قبل ثالثة عقود فقط وتتلم�ض  لتعود  تكفي 
يف  حياتهم  عن  واف��رة  معلومات  لك  ويقدمون  وحت�سر..  تطور  من  الدولة 

املا�سي حيث رعي االإبل واملا�سية وانتجاع املرعى فى كل الف�سول.
املواطن علي بن �سبيب العامري /من �سكان منطقة الظفرة/ يقول: “�سكنا 
يف هذه املنطقة الواقعة على تخوم الربع اخلايل منذ القدم وكانت ت�سكن معنا 
يف هذه الواحات قبائل كثرية واعتدنا الذهاب اىل مدينة ابوظبي على ظهور 

االإبل يف رحلة ت�ستغرق يف بع�ض االحيان ا�سبوعا.«.

وي�سيف: ق�سة هذه الرحلة لي�ست ق�سة انتقال من مكان اإىل مكان فح�سب 
ال�سحراء  م��ع  الوثيقة  العربية  القبائل  عالقة  بتفا�سيلها  تخت�سر  واإمن���ا 
النقل  االإب��ل و�سيلة  للرزق حيث كانت  بالن�سبة لهم ميدانا  ت�سكل  التي كانت 
ورفيق الدرب يف هجري ال�سحراء املوح�سة وم�سدرا للحم واللنب والوبر الذي 

ي�ستخدم يف ن�سج ال�سجاد واخليام واملالب�ض.
الغيث  �سقاها  اإذا  الظفرة  ي�سكنون يف منطقة  كانوا  البادية  //اه��ل  ان  وذك��ر 
من  امل��اء  ال�ستخراج  االآب��ار  بحفر  ويقومون  الرعي  فيمار�سون  ع�سبها  ونبت 
باطن االأر�ض لل�سرب و�سقي املوا�سي وغالبا ما تكون م�ساكنهم من خيام ال�سعر 
امل�ستخرج من وبر وال�سوف واليوم قامت الدولة باإعمار املنطقة و�سخ ع�سرات 
امل�ساكن احلديثة وت�سييد الطرق واجل�سور واملعابر  بناء  املليارات يف م�ساريع 

وتوفري مرافق احلياة احلديثة من املدار�ض وامل�ست�سفيات.// .
وبني ان املوؤ�س�ض الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
ت���وىل ب��ن��ف�����س��ه ت��خ��ط��ي��ط امل����دن احل��دي��ث��ة وب���ن���اء امل�����س��اك��ن ال�����س��ع��ب��ي��ة يف قلب 
البدو الرحل بعد تفرق و�سهدت املنطقة معجزة قهر  ال�سحراء حيث جتمع 
ال�سحراء وت�سخري املال لبناء االإن�سان.. انها ق�سة قائد عظيم تفانى يف خدمة 

�سعب ووطن.// .
وا�سار اىل ان �سكن االأهايل يف الظفرة قدميا كان عبارة عن بيوت من العري�ض 
ْعن و�سعف النخيل طلبا للربودة يف حرارة ال�سيف حيث ما زال  م�سيدة من الدَّ
الدعن ي�سنع اإىل يومنا هذا ويتم ا�ستخدامه هذه االأيام يف املباين الرتاثية 
ويف العزب وامل��زارع كاأ�سوار حماية اأما يف ف�سل ال�ستاء في�سكن االأه��ايل خيام 

ال�سعر ال�ستوية.
وا�ستطرد املواطن علي بن �سبيب //قبل االحتاد كانت املنطقة موح�سة ومل 
اأر فيها بيوتا من اجل�ض والطني اإال بع�ض القالع واحل�سون واملربعات التي 
ت�ستهر بها منطقة الظفرة فكانت مدينة زايد اأر�سا جرداء تخلو من احلركة 

واحلياة ال ن�ستدل على مكانها بني الكثبان الرملية اإال ببع�ض اآبار املياه والتي 
ال�سيخ  املغفور  اأمرنا  والريبوب” ثم  ثالب  وب��دع  الطوي  وبئر  “البابة  منها 
زايد قبل االحتاد ان نحفر املزيد من الطوايا وحفرنا طوي واأ�سميناه “بدع 
زايد” وفيما بعد اأ�سبح هذا املكان “مدينة زايد” واالآن دولة االإمارات تعي�ض 
اهل  والتطور فوزعت احلكومة على كل مواطن من  والتقدم  االزده��ار  عهد 
املنطقة اكرث من منزل �سعبي حديث لل�سكن فيه ثم مت تو�سيل كل اخلدمات 
ال�سرورية اإليها كالكهرباء واملاء وخدمة الهاتف لكن مازلنا نهتم باملكان الأن 
له ع�سقا خا�ض يف نفو�سنا وبه موروثنا ال�سعبي االأ�سيل.// . ويذكر العامري 
ان اأهايل املنطقة عانوا كثريا يف حياتهم وثابروا وكافحوا من اأجل ك�سب لقمة 
العي�ض قبل تويل املغفور له ال�سيخ زايد مقاليد احلكم ولكن بعد قدوم زايد 
وحر�سه  اهتمامه  نتيجة  التحتية  بنيتها  يف  كبرية  حت��والت  املنطقة  �سهدت 
“رحمه اهلل” بها مما كان له اأكرب االأثر يف تغري منط احلياة يف منطقة الظفرة 
ولكن احتفظ اأهلها باملوروثات والتقاليد والعادات االأ�سيلة. وحلر�ض الراحل 
الكبري ال�سيخ زايد على االإن�سان وتثقيفه وتعليمه انت�سرت املدار�ض يف منطقة 
الظفرة مبختلف املراحل الدرا�سية لتقدمي خدمات التعليم الأبناء البادية يف 
اأن يذهبوا ويهاجروا  لهم بدال من  واملدنية  اأماكن وجودهم ونقل احل�سارة 
حركة  كانت  اأن  بعد  احلديثة  الطرق  ور�سف  تعبيد  ومت  االأخ���رى  امل��دن  اإىل 
التنقل يف املا�سي تتم على ظهور الركاب /اجلمال/ من الظفرة اإىل اأبوظبي 
وغياثي واملرفاأ وطريف وذلك من اأجل حتقيق اال�ستقرار للمواطنني يف اأماكن 
اآل  �سكناهم. وثمن العامري توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بخ�سو�ض ان�ساء 
املدن احلديثة يف قلب ال�سحراء وتوفري كل �سبل الراحة للمواطنني وتلم�ض 
احتياجاتهم وتلبية مطالبهم ا�ستكماال لنهج املغفور له ال�سيخ زايد من اجل 

بناء اأ�سر م�ستقرة ت�سهم يف رفعة الوطن وازدهاره وذلك حتت اإ�سراف ومتابعة 
الظفرة.  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ولفت علي اىل ان زائر منطقة الظفرة لن يعدم العثور على البع�ض من اأبناء 
ال�ساب  �ساأن  ال�سغف مبا�سي االج��داد واالآب��اء كما هو  االإم���ارات ممن يتملكه 
احمد املحريبي الذى قال انه ينتظر عطلة نهاية االأ�سبوع بفارغ ال�سرب لكي 

ي�سد الرحال اإىل منطقة الظفرة وتفقد املزارع والعزب واالإبل .

ق�شة حنني الإماراتيني للما�شي وترحالهم من �شخب احلداثة والأبراج اإىل رحابة البادية وال�شحراء

•• مك�شيكو -وام:

ب��ن حممد اجل���روان رئي�ض  اأح��م��د  بحث معايل 
معايل  م��ع  وال�����س��الم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  املجل�ض 
�سانت�سي�ض  اأول��غ��ا  املك�سيكية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����رة 
مبقّر الوزارة ا�ستك�ساف وحتديد ال�سبل املنا�سبة 

للتعاون بني املجل�ض واملك�سيك فى جمال تعزيز 
ون�سر الت�سامح وذلك بح�سور �سعادة اأحمد حامت 
املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  املنهايل 

املك�سيكية وعدد من امل�سوؤولني املك�سيكيني .
وا���س��ت��ع��ر���ض م��ع��ال��ي��ه خ���الل اج��ت��م��اع م��ع اأولغا 
املجل�ض  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االأ���س�����ض  �سانت�سي�ض 

العاملي للت�سامح وال�سالم م�سيدا يف الوقت ذاته 
الفرتات  دول��ة و�سعبا يف جت��اوز  املك�سيك  ب���اإرادة 
اأن  �ساأنها  م��ن  جت��رب��ة  اأك�سبتها  ال��ت��ي  الع�سيبة 
ُت�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز م�����س��ار اإق���ام���ة وت��ع��زي��ز مبادئ 

الت�سامح وال�سالم اإقليميا ودوليا .
وقالت معايل اأولغا �سانت�سي�ض باأن الطريق الذي 

ال�سيا�سي  التحّول  مع  ال�سيما  املك�سيك  تتخذه 
واالج��ت��م��اع��ي ال��ه��ام ال����ذي مي���ّر ب��ه ال��ب��ل��د على 
ثابتة  اأ�س�ض  على  مبني  الرئا�سي  االنتقال  �سوء 
تعزز مفهوم حقوق االن�سان وال�سالم والت�سامح، 
العامة  ال�سيا�سات  م��ن  جمموعة  وا�ستعر�ست 

وم�ساريع احلكومة التي ت�سب يف هذا املفهوم.

اجلروان يبحث يف املك�شيك تعزيز ون�شر الت�شامح 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�س 2019 العدد 12581 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17 الأحد  17  مار�س 2019 العدد 12581 

اإع����������الن
اخل�سروات  لبيع  اجلزيرة  ال�س�����ادة/مراعي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والفاكهة  رخ�سة رقم:2593594 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيد البدراوي �ساكر عبدالرزاق %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعاد حممد �سيف حممد املنذري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعاد حممد �سيف حممد املنذري من 100% اىل%51

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�ساحة 1*0.60 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مراعي اجلزيرة لبيع اخل�سروات والفاكهة

MRAI ALJAZIRA VEGETABLES & FRUITS
اىل/مراعي اجلزيرة لبيع اخل�سروات والفاكهة ذ.م.م

MRAI ALJAZIRA VEGETABLES & FRUITS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خلف ح�سن احلمادي للمقاوالت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه رخ�سة رقم:1190860 
null*null تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

تعديل ا�سم جتاري من/ خلف ح�سن احلمادي للمقاوالت العامه
KHALAF HASAN AL HAMMADI GENERAL CONTRACTING

اىل/بيل بنت للمقاوالت العامة
BELL BUTTON STEEL GENERAL CONTRCTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت االن�ساءات املعدنية )4100003(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2019/773  عقاري كلي                 

املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  حبقة  وليد  ليال�ض  عليه/1-  املدعي  اىل 
يا�سر عبدالوهاب �سابوين وميثله/حممد �سالح حممد احمد الهاجري قد اأقام 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )3.620.000 درهم( كتعوي�ض عما فاته من ك�سب 
وما حلقه من خ�سارة كتعوي�ض جابر لال�سرار املادية واالدبية التي حلقت باملدعي 
التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2019/4/9 
اأو من ميثلك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  ق��دم��ت 
حلقة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د 
االإماراتي  “الطفل  ب��ع��ن��وان  نقا�سية 
معلمات  “ م���ع  االإم���������ارات  وم���ئ���وي���ة 
بن  حممد  مبدر�سة  الطالب  واأمهات 
يوم  مبنا�سبة  وذل��ك  العني  ف��ى  خالد 
ال��ط��ف��ل االإم����ارات����ي ف��ي��م��ا ق���ام بع�ض 
ط����الب امل���در����س���ة وم��ن��ه��م ط����الب من 
من  ن�سو�ض  ب��ق��راءة  الهمم  اأ�سحاب 

بع�ض الق�س�ض.
مب�ستوى  ���س��م��ا  ال�����س��ي��خ��ة  وا������س�����ادت 
م����ع����ربة عن  ال������ق������راءة  ال�����ط�����الب يف 
�سعادتها بالتواجد فى مدر�سة حممد 
ب���ن خ��ال��د ال��ت��ي حت��م��ل ا���س��م والدها 
 ، ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن خ��ال��د  ال�سيخ حم��م��د 
الذي منه تعلمت وكيف تكون اإيجابية 
يف امل�ساهمة يف بناء الوطن م�سرية اىل 
ان الطفل هو حجر الزاوية واالأهم يف 

امل�ستقبل .
الت�سارع  ه����ذا  ظ���ل  يف  ان����ه  وا����س���اف���ت 

امل���ت���الح���ق ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ، 
وخا�سة االت�ساالت و �سبكة االإنرتنت 
، والعامل  الطفل يتفتح  ال��ذي جعل   ،
و  ثقافات  فيه من  يديه مبا  كله بني 
واإيجابياتها  �سلبياتها  ب��ك��ل  م��ع��رف��ة 
ن��ب��ن��ي يف  اأن  ه���و  االآن  دورن�����ا  اأ���س��ب��ح 
والذهنية  العقلية  ال��ق��درات  الطفل 

التفكري  وخ�����س��و���س��ا   ، ���س��غ��ره  م��ن��ذ 
ال��ن��ق��دي ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د، واأن 
نعوده منذ ال�سغر ليكون له �سخ�سية 
وثقة االختيار حيث ان التوجيه ياأتي 
�سخ�سية  ل��ب��ن��اء  الح���ق���ة  م��رح��ل��ة  يف 

الطفل .
واالأم،  االأب  دور  اأه��م��ي��ة  اىل  ون��ب��ه��ت 

الطفل  ل�سخ�سية  االأه��م  امل��ورد  فهما 
م���ن خ����الل ت���ق���دمي ال��ق��ي��م وال���ق���دوة 
وامل���وروث االأخ��الق��ي، قبل اأن ي��راه يف 
العامل املحيط به ثم ياأتي دور املدر�سة 
وهي ن�سخة م�سغرة من العامل الذي 

�سوف يعي�ض فيه الطفل حني يكرب.
وحتدثت عن مادة الرتبية االأخالقية 

م�ستعر�سة  امل���دار����ض  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
الدولة  ق��ب��ل  م���ن  امل����ب����ذول  امل���ج���ه���ود 
و  اإي��ج��اب��ي��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف 
طرح  حيث  االأطفال  ل�سخ�سية  بانية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة مبادرة 
ال��رتب��ي��ة االأخ��الق��ي��ة و ت��دري�����س��ه��ا يف 
ال�سيخ  مركز  ان  اىل  م�سرية  املدار�ض 
الثقايف،  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د 
اأطلق مبادرة ُخلق بالتعاون مع وزارة 
داعمة  ل��ت��ك��ون  وال��ت��ع��ل��ي��م؛  ال��رتب��ي��ة 
خل��ط��ط ال�����وزارة يف ت��دري�����ض امل����ادة يف 

املدار�ض.
م��ن جانبهن اع��رب��ت احل��ا���س��رات من 
االم���ه���ات ع��ن اع��ج��اب��ه��ن مب��ا قدمته 
ال��رتب��ي��ة االأخ���الق���ي���ة الأب��ن��ائ��ه��ن من 
والقيم  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات  ت��ر���س��ي��خ 
امل������وروث������ة م���ط���ال���ب���ني ب�����زي�����ادة ع���دد 
�سكرهن  عن  معربني  منها  احل�س�ض 
احلراك  على  �سما  الدكتور  لل�سيخة 
ال���ف���ك���ري وامل����ع����ريف ال���ت���ي ���س��ن��ع��ت��ه يف 

عقولهن بهذا احلوار املنفتح.
واأع��ل��ن��ت ال�����س��ي��خ��ة ���س��م��ا ب��ن��ت حممد 
ال�سيخ حممد بن  م��رك��ز  اإط���الق  ع��ن 
خالد اآل نهيان الثقايف ملبادرة /ثقافة 
و  ل��الآب��اء  التوعية  لتقدم  ال��الع��ن��ف/ 
الالعنف  ثقافة  ون�سر   ، املجتمع ككل 
حتقيق  يف  ���س��ت�����س��اه��م  ح���ت���م���ا  ال����ت����ي 
ال�سالم املجتمعي، و بناء اأجيال �سوية 
وق�����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح الوطن 
اأف�سل  م�ستقبل  ولبناء  خاللهم  من 
ل��الإم��ارات م�ستعر�سة  ت��ط��ورا  واأك���رث 
يتعر�ض  ال��ذي قد  العنف  اأن���واع  كافة 

له الطفل واالإن�سان عموما.
املدر�سة  طالب  قدم  اللقاء  نهاية  ويف 
لزيارة  تقديرا  ي��وال  اآل  تراثية  لوحة 
ال�سيخة �سما للمدر�سة التي ا�ستعر�ست 
العديد من م�ساريع الطالب اخلا�سة 
التي  و  االأخ���الق���ي���ة  ال��رتب��ي��ة  مب�����ادة 
عك�ست حجم املجهود املبذول لتو�سيل 
ب�سورة  لالأطفال  االأخالقية  املفاهيم 
بناء  يف  وت�ساهم  وجدانهم  يف  ت�ستقر 

�سخ�سياتهم.

•• دبي-وام:

اأجنزت “ وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع “ املرحلة الثالثة من برنامج “خرباء 
القلب” الذي يندرج �سمن مبادرات اخلطة الت�سغيلية لتحقيق املوؤ�سر الوطني 
اخلا�ض بتخفي�ض ن�سبة الوفيات الناجمة عن اأمرا�ض القلب وال�سرايني من 
خالل ت�سكيل جمموعات خمتارة من الطلبة وتدريبهم ومتكينهم ليكونوا 
لن�سر  ال�سكنية  واالأح��ي��اء  العائلة  وداخ��ل  اجلامعة  اأو  املدر�سة  داخ��ل  �سفراء 

وتعزيز املفاهيم واملمار�سات الداعمة ل�سحة القلب وال�سرايني.
بالرب�ساء من  املواكب  للربنامج يف مدر�سة  التجريبية  املرحلة  اإجن��از  و مت 
خالل ا�ستهدف الطلبة من الفئة العمرية من 15 اإىل 17 �سنة وبلغ عددهم 
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و ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف حم��م��د ال�����س��رك��ال ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع 
القلب  اأم���را����ض  وف��ي��ات  مل��وؤ���س��رات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����ض  امل�ست�سفيات 
حقق  الثالثة  مرحلته  يف  القلب  خ��رباء  برنامج  اإن  وال�سرطان  وال�سرايني 
احلياة  ب��اأمن��اط  التوعية  جم��ال  يف  التدريب  ال�ستكمال  املتوقعة  االأه���داف 
ال�سحية املعززة ل�سحة القلب وال�سرايني والتعرف على مدى انت�سار امرا�ض 
على  التعرف  اإىل  باالإ�سافة  االم���ارات  ودول��ة  العامل  يف  ال�سرايني  و  القلب 
املبادئ الرتبوية التي ت�سهم يف حتقيق تغيري ال�سلوكيات واملمار�سات ال�سلبية 
وو�سع خطة لن�سر التوعية يف املدر�سة من ِقَبل فريق خرباء القلب لت�سليم 
املهام لفريق خرباء القلب يف املدر�سة واإكمال امل�سرية يف ن�سر الوعي لتعزيز 
�سحة القلب وال�سرايني. و اأ�ساف اأن الربنامج يهدف اإىل اإيجاد بيئة �سديقة 
ل�سحة القلب وال�سرايني داخل املوؤ�س�سات التعليمية وبناء حلقات توا�سل مع 

نواة املجتمع “العائلة واالأحياء ال�سكنية” لتعزيز املمار�سات الداعمة ل�سحة 
القلب وال�سرايني ون�سر روؤية وجهود حكومة االإمارات العربية املتحدة ملواجهة 
اأمرا�ض القلب وال�سرايني والتي تعدُّ ال�سبب االأول للوفيات يف الدولة. ياأتي 
ال�ساملة  ال�سحي�ة  الرعاية  لتقدمي  ال���وزارة  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيا  ذل��ك 
االأمرا�ض  من  املجتمع  وقاية  ت�سمن  وم�ستدامة  مبتكرة  بطرق  واملتكاملة 
وحتقيقا لروؤية االإمارات 2021 الرامية اإىل تطبيق نظام �سحي مبعايري 
املوؤ�سر الوطني  ال��وزارة لديها عدة برامج وطنية تخدم  اأن  اأو�سح  عاملية. و 
الأمرا�ض القلب وال�سرايني ومنها برنامج الفح�ض املبكر عن ت�سوهات القلب 
اخللقية احلرجة »CCHD« عند املواليد اجُلدد يف امل�ست�سفيات با�ستخدام 
اإطالق  5877 طفال منذ  الذكاء اال�سطناعي وقد خ�سع للك�سف  تقنيات 
اإىل  ت�سل  للفح�ض  ام��ت��ث��ال  بن�سبة   2018 اأغ�سط�ض  �سهر  يف  ال��ربن��ام��ج 

“ الذي ي�ستهدف الطلبة يف  اآمنة  “ قلوب  %98.5 باالإ�سافة اإىل برنامج 
املرحلة االبتدائية لتقدمي خدمات الك�سف املبكر عن اأمرا�ض القلب اخللقية 
وتهدف جميع هذه املبادرات اإىل تعزيز بيئة داعمة ل�سحة القلب وال�سرايني 
الرعاية  اإدارة  الكواري مدير  منى  الدكتورة  ذكرت  املدار�ض. من جانبها  يف 
�سملت  القلب  خ��رباء  برنامج  من  الثالثة  املرحلة  اأن  التخ�س�سية  ال�سحية 
الفئات  بح�سب  وال�سرايني  القلب  تعزز �سحة  التي  االأن�سطة  على  التدريب 
على  والتدريب  واجتماعية  ج�سدية  احتياجات  من  ي�ساحبها  وما  العمرية 
خالل  من  وال�سخ�سية  اجل�سدية  ال��ذات  بناء  يف  ال�سباب  فئة  جناح  مفاتيح 
لتغري  الرتبوية  النف�سية  واأ�ساليب  ال�سحية وتطبيق مبادئ  اأمناط احلياة 
العادات ال�سحية و و�سع فريق الطلبة خلطة ق�سرية وطويلة االأمد لن�سر 

املفاهيم واإحداث تغيري يف البيئة املحيطة بهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  ناق�ست 
يف اجتماعها الثاين الذي ُعقد برئا�سة 
م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د نا�سر 
العوي�ض، وزير الدولة ل�سوؤون املجل�ض 
اللجنة  رئ��ي�����ض  االحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
اال�ستعدادات  لالنتخابات  الوطنية 

لالنتخابات املقبلة.
اجتماعها  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة  و���س��ادق��ت 
ال�����ث�����اين ع����ل����ى حم�������س���ر االج����ت����م����اع 
لالنتخابات،  الوطنية  للجنة  االأول 
واط��ل��ع��ت ع��ل��ى درا����س���ة ب�����س��اأن تطوير 
املجل�ض  النتخابات  الذكية  االأن��ظ��م��ة 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي مت اع���داده���ا من 
للجنة  التابعة  الذكية  االأنظمة  جلنة 
يف  والتباحث  لالنتخابات،  الوطنية 
مبا  االنتخابية  العملية  تطوير  �سبل 
يواكب جميع التطورات التي ت�سهم يف 
التجربة االنتخابية القادمة وت�سهيل 

يج�سد  الناخبني، مبا  على  اإجراءاتها 
لدولة  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ه��ات 
االإمارات يف توظيف التقنيات احلديثة 
من  ميكن  ومب��ا  االأم��ث��ل  ال�سكل  على 
الو�سول اإىل تقدمي اخلدمات الذكية 
االإم��ارات كرائدة  وتعزيز مكانة دول��ة 

يف جميع املجاالت.
ا�ستعرا�ض  االج��ت��م��اع  خ���الل  مت  ك��م��ا 
التنفيذية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وم���راج���ع���ة 
النتخابات املجل�ض الوطني االحتادي، 
االإعالمية  الت�سورات  على  واالط��الع 
ل�سمان  املرئية،  الهوية  تعزيز  و�سبل 
حتقق  ال��ت��ي  املمكنة  الو�سائل  اأف�����س��ل 
املجتمع  اأف���راد  م��ع  الفاعل  التوا�سل 

االإماراتي. 
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن حممد 
دولة  ت�ستعد  العوي�ض:” اليوم  نا�سر 
االإم��ارات ملحطة جديدة من حمطات 
فيها م�سرية  ت�ستكمل  الوطني  العمل 
ال��دورات االنتخابية الثالث  اإجن��ازات 

لربنامج  ترجمة  تاأتي  التي  ال�سابقة 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سيا�سي  التمكني 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض 
يهدف  ال���ذي  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
اإىل متكني املجل�ض الوطني االحتادي 
عرب بناء جتربة برملانية ترت�سخ فيها 
ال�سيا�سية،  وامل�����س��ارك��ة  ال�����س��ورى  قيم 
اأبناء  تطلعات  خاللها  م��ن  وتتحقق 
م�سرية  يف  الفاعلة  بامل�ساهمة  الوطن 

التنمية. 
التجارب  ق��دم��ت  معاليه:”  واأ���س��اف 
ال�سابقة مناذج م�سرفة يف  االنتخابية 
الوعي ال�سيا�سي لدى املواطنني جتلت 
امل�ساركة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م  يف  ب��و���س��وح 
الوطنية  لهويتهم  تعزيزاً  ال�سيا�سية 
دولتهم  م��ك��ت�����س��ب��ات  ع���ل���ى  وح���ف���اظ���اً 
لروؤى  دع��م��اً  التاريخية  ومنجزاتها 
تناف�سية  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وت��ف��وق��ه��ا يف جميع  االإم�������ارات  دول����ة 
منوذج  ب���ن���اء  اإىل  و����س���واًل  امل����ج����االت، 

م��ت��ق��دم يحتذى  ت��ن��م��وي وح�������س���اري 
على  يعتمد  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ب��ه 
ق��درات وط��اق��ات اأب��ن��اءه لدفع م�سرية 
اأف�سل  م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الأجياله القادمة.
اإىل  دائ���م���اً  “نتطلع  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
م���واك���ب���ة ت���وج���ه���ات دول������ة االإم��������ارات 
تقدمي  يف  االب��ت��ك��ار  لتعزيز  ال��رام��ي��ة 
ت�سخري  ع��رب  اجل���ودة  عالية  خ��دم��ات 
لتطوير  واملبتكرة  احلديثة  التقنيات 
الوعي  وزي����ادة  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية 
ال��ع��ام وت�����س��ه��ي��ل خم��ت��ل��ف االإج������راءات 
الوطني  املجل�ض  بانتخابات  اخلا�سة 
االحتادي، مبا ي�سمن م�ساركة اأو�سع، 
حيث قمنا با�ستعرا�ض درا�سة لتطوير 
االنتخابية  للعملية  الذكية  االأنظمة 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  الأف�������س���ل  وف���ق���اً 
�سمان  يف  امل�ساهمة  �سانها  م��ن  ال��ت��ي 
ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �سالمة 

تطبيق اإجراءات العملية االنتخابية.

تطوير  م��ن��اق�����س��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وب����ني 
املجل�ض  الإنتخابات  الذكية  االأن��ظ��م��ة 
واالآليات اجلديدة  الوطني االحت��ادي 
ه���ذا اجل��ان��ب وغ��ريه��ا من  املتبعة يف 
ال�سلة  ذات  وال���ق�������س���اي���ا  امل���وا����س���ي���ع 
حر�ض  ي��وؤك��د  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  بالعملية 
اللجنة على مناق�سة جميع التفا�سيل 
املرتبطة بالعملية االنتخابية ل�سمان 
االأمثل،  بال�سكل  وخ��روج��ه��ا  جناحها 
ومبا يتما�سى مع التوجهات احلكومية 
واملواكبة  الذكية  اخلدمات  تقدمي  يف 
الدائمة وامل�ستمرة ملتطلبات املواطنني 

واحتياجاتهم.
واأك�������د م���ع���ايل رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة على 
التنفيذية  التعليمات  اعتماد  اأهمية 
اللجنة  ل��ت��م��ك��ن  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  يف 
هذه  �سوء  على  باأعمالها  القيام  م��ن 
اأداء  م��ن  �سيعزز  م��ا  وه���و  التعليمات 
اللجنة وفاعليتها يف املرحلة القادمة.

الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  اأع����ت����م����دت  ك���م���ا 

ت�سكيل  االجتماع  خ��الل  لالنتخابات 
باإنتخابات  اخل��ا���س��ة  االإم�����ارات  جل��ان 
 .2019 االحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
وت����ع����د جل������ان االم������������ارات اح������د اه���م 
الوطنية  للجنة  التنفيذية  االج��ه��زة 
كثب  عن  �ستعمل  والتي  لالنتخابات 
واالإداري�����ة  ال��ف��ن��ي��ة  االم����ور  ت�سيري  يف 
املجل�ض  ان���ت���خ���اب���ات  ب�����س��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الوطني االحتادي يف كل امارة .
عبدالرحمن  �سكر معايل  ومن جهته 

العوي�ض دواوين اأ�سحاب ال�سمو حكام 
االإيجابي  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  االإم��������ارات 
االإ�ستجابة  و�سرعة  امل�ستمر  والتعاون 
اخلا�سة  االإم������ارات  جل���ان  ت�سكيل  يف 
اأن  معاليه  وب��ني   ،2019 باإنتخابات 
اللجنة  يدعم  االإم��ارات  ت�سكيل جلان 
الوطنية لالنتخابات يف تنفيذ واإدارة 
اإيجاباً  �سينعك�ض  اأنه  كما  االنتخابات، 
ب�سكل  االنتخابية  العملية  �سري  على 

عام.

جلان  ت�سكيل  “يعد  معاليه:  واأ�ساف 
بالغة  اأه��م��ي��ة  ذات  خ��ط��وة  االإم�������ارات 
نظراً لدورها املحوري يف اإدارة امل�سهد 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  االنتخابي يف 
املتحدة، والذي �ستعمل يف اإطاره جلان 
اللجان  ب��اق��ي  ج��ان��ب  اإىل  االإم�������ارات 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��رع��ي��ة 
وتنفيذ  واإدارة  اإعداد  لالإنتخابات من 
االحتادي  الوطني  املجل�ض  انتخابات 

.»2019

•• اأبوظبي-وام:

يعقد املجل�ض الوطني االحتادي جل�سته 
الثانية ع�سرة من دور االنعقاد العادي 
الرابع من الف�سل الت�سريعي ال�ساد�ض 
املقبل مب��ق��ره يف  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ع�سر 
اأبوظبي برئا�سة معايل الدكتورة اأمل 
و  املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل 
يناق�ض خاللها م�سروع قانون احتادي 
ب�ساأن تنظيم مهنة ال�سيدلة واملن�ساآت 
ال�����س��ي��دالن��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة. و 
الرحومي  اأح��م��د  ���س��ع��ادة حمد  ي��وج��ه 
ع�سو املجل�ض الوطني االأحادي �سوؤاال 
اإىل م��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حممد 
العوي�ض وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 

الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني  وزير 
املتخذة  “االإجراءات  ح��ول  االحت���ادي 
املبلغني  حلماية  املحا�سبة  دي��وان  من 

عن املخالفات املالية«.
الر�سائل  ب��ن��د  يف  امل��ج��ل�����ض  ي��ط��ل��ع  و 
ر�سالة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���������س����ادرة 
�سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�ض الوطني 
“املعا�ض  �����س����وؤال  ب�������س���اأن  االحت��������ادي 
امل�سرتك  ع��ل��ي��ه  ل��ل��م��وؤم��ن  ال��ت��ق��اع��دي 
الطلبات  بند  و يف  ا���س��رتاك«.  مبدتي 
املجل�ض  يطلع  ال��ل��ج��ان،  م��ن  امل��ق��دم��ة 
ع��ل��ى ط��ل��ب م��ق��دم م���ن جل��ن��ة �سوؤون 
املعدنية  وال����رثوة  وال��ط��اق��ة  التقنية 
مو�سوع  م��ن��اق�����س��ة  ت���اأج���ي���ل  ب�������س���اأن 
�سركات  م����ن  امل���ق���دم���ة  “اخلدمات 

جلنة  من  مقدم  وطلب  االت�ساالت”، 
ب�ساأن  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���وؤون 
تاأجيل مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة 
حتقيق  ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغري 
ال�سمكية  للموارد  امل�ستدامة  التنمية 
الف�سل  اإىل  والزراعية”  واحليوانية 
الت�سريعي ال�سابع ع�سر ، وطلب مقدم 
من جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية 
مو�سوع  ح��ف��ظ  ب�����س��اأن  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
“�سيا�سة م�سرف االإمارات للتنمية« . 
اأعمال  ال�ساد�ض من جدول  البند  ويف 
اجلل�سة املتعلقة مب�سروعات القوانني 
املجل�ض  يطلع  احلكومة،  من  ال���واردة 
يف جل�سته على م�سروع قانون احتادي 
اإىل جلنة  ل��الإح��ال��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ب�����س��اأن 

وال�سباب  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  ����س���وؤون 
والريا�سة واالإعالم. ويف بند التقارير 
املجل�ض  يطلع  ال��ل��ج��ان،  م��ن  ال�����واردة 
ال�سوؤون  جلنة  م��ن  وارد  تقرير  على 
والطعون  والت�سريعية  ال��د���س��ت��وري��ة 
“�سيا�سة  م��و���س��وع  ت��و���س��ي��ات  ب�����س��اأن 
املحاماة«.  مهنة  �ساأن  يف  العدل  وزارة 
ويناق�ض املجل�ض خالل جل�سته الثانية 
ب�ساأن  احت���ادي  ق��ان��ون  م�سروع  ع�سرة 
واملن�ساآت  ال�����س��ي��دل��ة  م��ه��ن��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
الذي  ال�سيدالنية واملنتجات الطبية، 
االإي�ساحية  امل���ذك���رة  ح�����س��ب  ي��ه��دف 
واملن�ساآت  ال�سيدلة  مهنة  تنظيم  اإىل 
الطبية  وامل���ن���ت���ج���ات  ال�������س���ي���دالن���ي���ة 
ينعك�ض  مب��ا  العاملي  التطور  ليواكب 

اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ال���دول���ة، وذل����ك نظرا 
العمل  �سنة على   34 يقارب  ما  مل��رور 
ل�سنة   4 رق����م  االحت�������ادي  ب��ال��ق��ان��ون 
ال�سيدلة  م��ه��ن��ة  ����س���اأن  يف   1983
وامل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ي��دالن��ي��ة، وح���دوث 
تطورات كبرية يف جمال مزاولة مهنة 
الطبية  املنتجات  وت�سنيع  ال�سيدلة 
االأم��ر ال��ذي تطلب معه اإع��ادة النظر 
امل�سار  القانون  ال���واردة يف  يف االأح��ك��ام 
يتواكب  مب��ا  تنظيمها  واإع�����ادة  اإل��ي��ه، 
املجال  ه��ذا  يف  العاملية  التطورات  مع 

والت�سريعات املقارنة اإقليميا ودوليا.
القانون  م�������س���روع  م������واد  وت����ن����اول����ت 
والعبارات  الكلمات  لبع�ض  تعريفات 
القانون،  م�������س���روع  ���س��م��ن  ال���������واردة 

واالأحكام  ال��ق��ان��ون،  تطبيق  ون��ط��اق 
املنتجات  ت������داول  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بتنظيم  املتعلقة  واالأح���ك���ام  ال��ط��ب��ي��ة، 
مهنة ال�سيدلة واملن�ساآت ال�سيدالنية، 
االإدارية  بامل�ساءلة  املتعلقة  واالأح��ك��ام 

اجلزائية  وال���ع���ق���وب���ات  وال���ت���اأدي���ب���ي���ة 
املفرو�سة على خمالفة اأحكام القانون، 
بالتظلم  املتعلقة  اخلتامية  واالأح��ك��ام 
من القرارات ال�سادرة تنفيذا الأحكام 
ماأموري  ال��ق��ان��ون وحت��دي��د  م�����س��روع 

االأو�ساع،  وتوفيق  الق�سائي  ال�سبط 
واإلغاء  التنفيذية،  الالئحة  واإ���س��دار 
باالإ�سافة  للقانون،  املخالفة  االأحكام 
اإىل ن�سر القانون يف اجلريدة الر�سمية 

وتاريخ العمل باأحكامه.

»ال�شحة « تنجز املرحلة الثالثة من برنامج »خرباء القلب « لطلبة املدار�س 

خالل اجتماعها الثاين برئا�سة معايل عبد الرحمن العوي�ص

اللجنة الوطنية لالنتخابات تبحث ت�شورات العملية النتخابية

املجل�س الوطني الحتادي يعقد جل�شته الثانية ع�شرة الثالثاء املقبل

»الطفل الإماراتي ومئوية الإمارات « عنوان حلقة نقا�شية لل�شيخة �شمابنت حممد بالعني

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 268566      بتاريخ:  20 / 2 / 2017 .   
امل�سجلة حتت رقم: 268566      بتاريخ:   17 / 12 / 2017 

با�س��م:  اإيه �سي كيه دي بزن�ض ماجنمنت  �ض. م. ح  - ذ.م.م.
وعنوانه:  دبي اجلزيرة احلمراء ، راأ�ض اخليمة ، االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  / /  (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة و امل�سروبات ، و خدمات االأيواء املوقت. 
الواق�عة بالفئة   :  43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم:1

ا�سم مالك العالمة: اإيه �سي كيه دي بزن�ض ماجنمنت  �ض. م. ح  - ذ.م.م.
ا�سم املتنازل له:  اآدمز  فالفور�ض   األ األ بي 

مه�نته:  ال�سناعة و التجارة . 
جن�سيته: �سركة هندية 

عنوان وحمل اإقامته :  11 /  394 كونفنت  رود – مقابل مدر�ست �سانت جوزيف  الثانوية للبنات ، كاليكوت 
، 32 ، كاليكوت ، كوز هيكود ، كرياال ،673032 ،  الهند.

تاري�خ انت�قال امللكية:  13 / 2 / 2019.
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: 18 / 2 / 2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�س 2019 العدد 12581 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 196072      بتاريخ:  11  / 8 / 2013 .   
امل�سجلة حتت رقم: 196072    بتاريخ:     7  / 10 / 2015

با�س��م:  فوزهو  هنرت برودكت اإمب . اأند اأك�سب كو ، ليمتد. .
وعنوانه:  يونيت اإيه  - اأف اأند جيه – اإل ، 24 / اأف ، تاور اإيه ، بلدينغ 1 ، هواكاي فوجي ، 36 قولو دوجن دالو 

، فوت�سو �سيتي ، فوجيان بروفين�ض ، ال�سني. 
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  / /  (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سناديق ثياب �سفرية ، حقائب �سفرية ، حمافظ جلدية ، حقائب للريا�سة ، اأكيا�ض ت�سوق ، حقائب يد ، �سيور 

جلدية ، �سناديق  جلدية اأو من األواح جلدية ، حقائب ظهر ، مظالت. 
الواق�عة بالفئة   :  18

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم:1

ا�سم مالك العالمة: فوزهو  هنرت برودكت اإمب . اأند اأك�سب كو ، ليمتد.
ا�سم املتنازل له:  وينجر اأ�ض اإيه. 
مه�نته:  ال�سناعة و التجارة .    . 

جن�سيته:�سركة  �سوي�سرية.
عنوان وحمل اإقامته :  روت دي بال 63  ، 2800 ديليومنت ، �سوي�سرا .

تاري�خ انت�قال امللكية:  5 / 8 / 2018.
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:   /   / 2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�س 2019 العدد 12581 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني  امل���ج���ل�������ض  وف������د  اخ���ت���ت���م 
االحت�����ادي زي����ارة ن��اج��ح��ة ق���ام بها 
ب��رئ��ا���س��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل 
اإىل اململكة املغربية، التقى خاللها 
العثماين  ال����دي����ن  ���س��ع��د  م���ع���ايل 
احلبيب  وم��ع��ايل  ال�����وزراء،  رئي�ض 
امل���ال���ك���ي رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال���ن���واب 
رئي�ض  �سما�ض  ب��ن  حكيم  وم��ع��ايل 
جم��ل�����ض امل�����س��ت�����س��اري��ن، ح���ي���ث مت 
وتعاون  ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي  ت��وق��ي��ع 
ب���ني امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
وامل��ج��ل�����س��ني ك���ل ع��ل��ى ح�����دة، كما 
اجتماعات  يف  املجل�ض  وف��د  �سارك 
مل���وؤمت���ر جمال�ض  ع�����س��رة  ال���راب���ع���ة 
االأع�ساء يف منظمة  ال��دول  احت��اد 

التعاون االإ�سالمي.
برئا�سة  املجل�ض  وف��د  طالب  حيث 
القبي�سي  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 
اأن يوؤكد البيان اخلتامي  ب�سرورة 
���س��ي�����س��در ع��ن ه���ذا املوؤمتر  ال����ذي 
على �سرورة جتاوب اإيران مع دعوة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات  دول����ة 
الثالث  اجل�����زر  ق�����س��ي��ة  ل��ت�����س��وي��ة 
ال���ك���ربى وطنب  امل��ح��ت��ل��ة )ط���ن���ب 
من  �سواء  واأب��وم��و���س��ى(،  ال�سغرى 
خ����الل احل�����وار اجل����اد امل��ب��ا���س��ر اأو 
الدويل.  للتحكيم  الق�سية  اإحالة 
ب����اأن يت�سمن  ال���وف���د  ك��م��ا ط��ال��ب 
“اإعالن  البيان اخلتامي ماورد يف 
ابوظبي” ال�سادر يف ختام اجتماع 
وف����ود  وروؤ������س�����اء  خ���ارج���ي���ة  وزراء 
التعاون  مبنظمة  االأع�ساء  ال��دول 
االإ�سالمي يف ختام اأعمال الدورة األ� 
46 ملجل�ض وزراء خارجية املنظمة 
وثيقة  اأهمية  على  التاأكيد  ب�ساأن 
االإن�سانية” وما ت�سمنته  “االأخوة 
من قيم ومبادئ متثل يف جمملها 
مت�سامح،  ل��ع��امل  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 
واعتبارها  وا�ستقراراً،  اأمنا  واأك��رث 
وث���ي���ق���ة م����ب����ادئ ا����س���رت����س���ادي���ة يف 

واالإره���اب،  التطرف  اآف��ة  مكافحة 
االأ�سيلة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م  واإح���ي���اء 
وا�ستعادة دور االأ�سرة كنواة حيوية 
يف بناء املجتمعات ومن ثم الدول.

املطالبة  على  املجل�ض  وف��د  و���س��دد 
التدخالت  اأن��������واع  ك���اف���ة  ب�����اإدان�����ة 
يف ال���������س����وؤون ال���داخ���ل���ي���ة ل���ل���دول، 
باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون 
ال���دول، كما  ال���دويل ومل��ب��داأ �سيادة 
على  باحلفاظ  االل��ت��زام  على  �سدد 
وا�ستقالل  و�سيادته  اليمن  وح��دة 
و����س���الم���ة اأرا�����س����ي����ه، ورف�������ض اأي 
ت��دخ��ل يف ���س��وؤون��ه ال��داخ��ل��ي��ة، مع 
ال�سرعية  دع������م  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 
الد�ستورية يف اليمن الإعادة االأمن 
واال�ستقرار اإىل اليمن، وباأن احلل 
ال�سيا�سي هو احلل الوحيد لالأزمة 
املرجعيات  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ي��م��ن��ي��ة 
الثالث املتفق عليها وقرار جمل�ض 
واأن دخول قوات  2216م،  االأم��ن 
التحالف اإىل اليمن بقيادة اململكة 
بناء  ج�����اء  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ع��ل��ى ط��ل��ب ر���س��م��ي م���ن احلكومة 
اإىل  وا�ستناداً  اليمن،  يف  ال�سرعية 

قرار جمل�ض االأمن 2216.

وط�����ال�����ب وف������د امل���ج���ل�������ض ب�����اإدان�����ة 
متار�سها  ال��ت��ي  االن��ت��ه��اك��ات  ك��اف��ة 
يف  االنقالبية  احلوثية  امليلي�سيات 
وعرقلتها  نهبها  وا�ستمرار  اليمن، 
واالإغاثية  االإن�سانية  للم�ساعدات 
اليمني  ال�������س���ع���ب  اإىل  امل���وج���ه���ة 
ورف�ض  تعنت  وا�ستمرار  ال�سقيق، 
يف  لل�سالم  االنقالبية  امليلي�سيات 

اليمن.
القبي�سي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
العامة  اجل��ل�����س��ة  يف  ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
ملوؤمتر  ع�����س��رة  ال���راب���ع���ة  ل����ل����دورة 
االأع�ساء  ال����دول  احت����اد  جم��ال�����ض 
االإ�سالمي  ال���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  يف 
املغربية  ب���امل���م���ل���ك���ة  ع���ق���د  ال�������ذي 
حت��ت رع��اي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك حممد 
االمارات  دول��ة  “حق  اإن  ال�ساد�ض، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���س��ي��ادت��ه��ا على 
الكربى  ال���ث���الث )ط��ن��ب  ج���زره���ا 
مو�سى(  واأب�����و  ال�����س��غ��رى  وط���ن���ب 
�سيبقى  اإي�����������ران،  حت��ت��ل��ه��ا  ال����ت����ي 
ث��اب��ت��ة ورا���س��خ��ة ومطلقة  اأول���وي���ة 
لنا يف دول��ة االم���ارات، ونوؤكد على 
اإنهاء  �سرورة  ب�ساأن  دولتنا  موقف 
هذا االحتالل عرب ت�سوية �سلمية، 

م���ع���ربة ع���ن ق��ل��ق دول�����ة االم�����ارات 
االإيرانية  التدخالت  من  ال�سديد 
ل��ل��دول عرب  الداخلية  ال�����س��وؤون  يف 
التدخالت املبا�سرة وغري املبا�سرة، 
والطائفية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
التي تقو�ض االأمن واال�ستقرار يف 
منطقة تعاين ما يكفي من اأ�سباب 
معايل  واأ�سافت  والنزاع«.   التوتر 
رئي�سة املجل�ض الوطني االحتادي: 
القلق  ب����ال����غ  ع����ن  ن���ع���رب  اإذ  اإن����ن����ا 
والتحديات  املت�سارعة  للتطورات 
املتفاقمة التي يتعر�ض لها ال�سعب 
فاإننا  وهوية،  ق�سية  الفل�سطيني، 
والتعاون  التكاتف  بتعزيز  نطالب 
وال���ع���م���ل اجل�����اد م���ن اأج�����ل وح���دة 
الت�سامن  وتعزيز  والكلمة  ال�سف 
االإ���س��الم��ي، ل��دع��م ح��ق��وق ال�سعب 
اإىل  للتو�سل  وال�سعي  الفل�سطيني 
الق�سية،  ل��ه��ذه  ودائ���م  �سامل  ح��ل 
اأخ���ط���ر م�سادر  اأح����د  ال��ت��ي مت��ث��ل 
ال�سرق  منطقة  يف  اال�ستقرار  عدم 
االأو������س�����ط، م����وؤك����دة م���وق���ف دول���ة 
االمارات التاريخي الثابت والداعم 
حلق ال�سعب الفل�سطيني يف اإقامة 
دولته امل�ستقلة، وعا�سمتها القد�ض 

االأمم  ق���رارات  مبوجب  ال�سرقية، 
العربية،  ال�سالم  ومبادرة  املتحدة 
م�سددة على اأن الت�سوية ال�سيا�سية 
واحرتام القانون الدويل وقرارات 
خمتلف  يف  ال���دول���ي���ة  ال�����س��رع��ي��ة 
ال�سبيل  ه��و  واالأزم������ات  ال��ن��زاع��ات 
االأ�سا�سي وال�سمانة املوؤكدة الإنهاء 
ال���ن���زاع���ات وال�����س��راع��ات واإح����الل 

االأمن وال�سالم واال�ستقرار.
اأمل  ال��دك��ت��ورة  التقت معايل  وق��د 
خالل  امل���راف���ق  وال���وف���د  القبي�سي 
اململكة  اإىل  ال��ر���س��م��ي��ة  زي���ارت���ه���ا 
الدين  ���س��ع��د  م���ع���ايل  امل���غ���رب���ي���ة، 
باململكة  ال���وزراء  رئي�ض  العثماين 
الوزراء  جمل�ض  مقر  يف  ال�سقيقة 
يف ال��ع��ا���س��م��ة امل��غ��رب��ي��ة ال���رب���اط، 
والذي وثمن موقف دولة االإمارات 
ق��ي��ادة وحكومة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
و�سعبا يف الوقف اإىل جانب املغرب 
ودعم وحدته الرتابية، م�سيفا اأن 
“اإن  وق��ال  الفنت  يثري  م��ن  هناك 
امل���غ���رب ي���داف���ع ب�����س��ك��ل ����س���ارم عن 
ق�ساياه بدعم اخوته العرب وهذا 
ما مل�سناه من االأخوة يف االإمارات يف 

خمتلف املحافل الدولية«.

اأمل  ال��دك��ت��ورة  كما وق��ع��ت م��ع��ايل 
املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل 
ت��ع��اون وتفاهم م��ع معايل  م��ذك��رة 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  �سما�ض  ب��ن  حكيم 
تعزيز  بهدف  املغربي،  امل�ست�سارين 
وم��اأ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون ال��ربمل��اين بني 
روؤي��ة قيادتي  اجلانبني مبا يحقق 
ال�سعبني  وت���ط���ل���ع���ات  ال���ب���ل���دي���ن 
املوؤ�س�سات  وي�����س��اع��د  ال�����س��ق��ي��ق��ني، 
ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ل��ى حتقيق االأه����داف 
ال���ت���ن���م���وي���ة ال������واع������دة وال���������روؤى 
البلدين  ك���ال  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  ح���ي���ال 
تطوير  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل�����س��رتك، 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات 
والتجارية والثقافية ودعمها وفقاً 
الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون امل��ربم��ة بني 

البلدين.
وع���ق���دت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
ر�سمية  مباحثات  جل�سة  القبي�سي 
رئي�ض  املالكي  احلبيب  معايل  مع 
املغربية،  باململكة  ال��ن��واب  جمل�ض 
�سبل  م���ن���اق�������س���ة  خ���الل���ه���ا  ج������رى 
امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
والثقافية  الربملانية  امل��ج��االت  يف 

واالق��ت�����س��ادي��ة، م��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
اأهمية ا�ستمرار التن�سيق والت�ساور 
ب�����ني امل���وؤ����س�������س���ات ال����ربمل����ان����ي����ة يف 
بعالقات  ترتبط  وال��ت��ي  البلدين، 
وثوابت  را�سخة  اأ�س�ض  اإىل  ت�ستند 
ق���وي���ة ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ل��ل��ع��م��ل من 
وطموحات  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي��ة  اأج����ل 
واإ�سافة  البلدين،  و�سعبي  قيادتي 
روافد نوعية جديد لعالقات باتت 

منوذجاً يحتذى به بني االأ�سقاء. 

املباحثات  ج��ل�����س��ة  خ����الل  وج�����رى 
بني  وتفاهم  تعاون  مذكرة  توقيع 
املجل�ض الوطني االحتادي وجمل�ض 
املذكرة  املغربي، وتعد هذه  النواب 
يوقعها  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 
برملان  مع  املغربي  ال��ن��واب  جمل�ض 
وماأ�س�سة  ت��ف��ع��ي��ل  ب��ه��دف  ع���رب���ي، 
التوا�سل  واأط��ر  الربملاين  التعاون 
ح���ي���ال خمتلف  ال���������راأي  وت�����ب�����ادل 
امل�سرتك،  االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا 
من  الربملانية  العالقات  وتطوير 
والفعاليات  الزيارات  تبادل  خالل 
ال��ربمل��ان��ي��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني، وعقد 
ث��ن��ائ��ي��ة بغر�ض  ب��رمل��ان��ي��ة  ل���ق���اءات 

ال���ربمل���اين ع��ل��ى هام�ض  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ت��دي��ات 

امل�سرتكة.
وقامت معايل اأمل القبي�سي والوفد 
املرافق  بزيارة اإىل عدد من امل�ساريع 
االإماراتية التي يجري تنفيذها يف 
العا�سمة الرباط يف اطار التعاون 
القائمة  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وال��ت��ي ت�سهد منوا 
م���ت���زاي���دا يف ���س��ت��ى امل����ج����االت، مبا 
البلدين،  ق���ي���ادت���ي  روؤي������ة  ي��ح��ق��ق 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
امل��ل��ك حممد  اهلل، واأخ��ي��ه ج��الل��ة 
ال�سعبني  وت���ط���ل���ع���ات  ال�������س���اد����ض، 

ال�سقيقني.
الوطني  امل��ج��ل�����ض  وف����د  وح���ر����ض 
االحت�������ادي ب��رئ��ا���س��ة م���ع���ايل اأم���ل 
امل�ساريع  زي������ارة  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
تنفيذا  وذل���������ك  االإم��������ارات��������ي��������ة، 
الربملانية  املجل�ض  ال�سرتاتيجية 
التي  2016-2021م  ل��الأع��وام 
ت��ت�����س��م��ن ع�������ددا م�����ن االأه���������داف 
تعزيز  التي من �سمنها  واملبادرات 
املجتمعي  وال���ت���وا����س���ل  امل�����س��ارك��ة 
داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا، مبا 
ممار�سة  يف  املجل�ض  دور  من  يعزز 
اخت�سا�ساته الت�سريعية والرقابية 

والدبلوما�سية الربملانية.
و�����س����م وف������د امل���ج���ل�������ض ال���وط���ن���ي 
كل  �سعادة  ع�سويته  يف  االحت���ادي 
من: اأحمد يو�سف النعيمي وخالد 
ال��ف��ال���س��ي واأحمد  ب���ن زاي����د  ع��ل��ي 
حممد احلمودي وجا�سم عبد اهلل 
الرميثي  ���س��ال��ح  و���س��ع��ي��د  ال��ن��ق��ب��ي 
الطنيجي  ن�������س���ال  وال�����دك�����ت�����ورة 
ون���اع���م���ة ال�������س���ره���ان، ع��ائ�����س��ة بن 
اليماحي،  اأحمد  وحممد  �سمنوه، 
و�سعادة  ل��ي��ت��ي��م،  را����س���د  وع��ائ�����س��ة 
اأح���م���د ���س��ب��ي��ب ال��ظ��اه��ري االأم���ني 
معايل  وبح�سور  للمجل�ض،  العام 
الدولة  �سفري  الكعبي  ���س��امل  علي 

لدى اململكة املغربية.

وفد املجل�س الوطني الحتادي برئا�شة اأمل القبي�شي يختتم زيارة ناجحة اإىل اململكة املغربية

•• دبي-وام:

اعتمدت جلنة ال�سوؤون الد�ستورية 
للمجل�ض  والطعون  والت�سريعية 
ال�����وط�����ن�����ي االحت���������������ادي، خ����الل 
اجتماعها يف مقر االأمانة العامة 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  ب���دب���ي، 
النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  حم��م��د 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة، ت��ق��ري��ره��ا حول 
املجل�ض  م��ن  امل��ح��ال��ة  التو�سيات 
وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م���و����س���وع  ب�������س���اأن 
كما  املحاماة،  مهنة  ب�ساأن  العدل 
احتادي  ق��ان��ون  م�����س��روع  ناق�ست 
ب�ساأن تنظيم العالقات الق�سائية 
بني االإمارات االأع�ساء يف االحتاد 
“21” مادة،  م��ن  ي��ت��ك��ون  ال���ذي 
ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي جهات  وذل�����ك 

العجز واال�سابة والوفاة، وتوفري 
بطاقات تت�سمن برنامج مكافاآت 
ح�سرية  وعرو�ض  خدمات  يقدم 
�سعادة  قال  ذلك  اإىل  للمحامني. 
ال�������س���ي���خ حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 
النعيمي اإن اللجنة ناق�ست اأي�سا 
قانون  م�سروع  اجتماعها  خ��الل 
العالقات  تنظيم  ب�ساأن  احت���ادي 
الق�سائية بني االإمارات االأع�ساء 
التي  خطتها  ح�سب  االحت����اد،  يف 
ممثلي  م��ع  ل��ق��اءات  ع��ق��د  ت�سمل 
القانون،  املعني مب�سروع  اجلهات 
حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي 
بدبي،  للت�سريعات  العليا  اللجنة 
اخليمة،  راأ������ض  حم��اك��م  ودائ������رة 
للمحاميني،  االإم����ارات  وجمعية 
ودائ�����������رة ال����ق���������س����اء ب���اأب���وظ���ب���ي 

�سعادة  مناق�سات  من  اجلل�سة  يف 
االأع�������س���اء و����س���م���اع وج���ه���ة نظر 
ف��ق��د خل�ست  مم��ث��ل��ي احل��ك��وم��ة 
منها  تو�سيات  ع��دة  اإىل  اللجنة 
من  االن��ت��ه��اء  على  العمل  �سرعة 
لتنظيم  ج��دي��د  ق���ان���ون  اإ�����س����دار 
يراعي  اأن  ع��ل��ى  امل��ح��ام��اة  م��ه��ن��ة 
م����ع����اجل����ة ال���������س����ع����وب����ات ال���ت���ي 
 /23/ رق���م  ال��ق��ان��ون  يت�سمنها 
تنظيم  ����س���اأن  يف   1991 ل�����س��ن��ة 

مهنة املحاماة.
اجلديد  ال���ق���ان���ون  اأن  واأ�����س����اف 
املادة  تعديل  على  ي�ستمل  �سوف 
املحامني  اإع��ف��اء  يكفل  مب��ا   16
امل����واط����ن����ني اجل�������دد م����ن ر����س���وم 
القيد الأول �سنتني من مزاولتهم 
اآلية  ا�ستحداث  وكذلك  للمهنة، 

معنية بامل�سروع.
اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
����س���ع���ادة ك����ل م�����ن: حم���م���د علي 
لهذا  ال��ل��ج��ن��ة  م���ق���رر  ال���ك���م���ايل 
حمم���د  وال���دك���ت���ور  االج���ت���م���اع، 
وخلفان  امل���ح�������������������رزي،  ع����ب����داهلل 

عبداهلل بن يوخه.
وق���ال ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اللجنة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع����ب����داهلل 
ناق�ست خالل االجتماع تو�سيات 
تقرير اللجنة املحالة من املجل�ض 
ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة العدل 
ب�����س��اأن م��ه��ن��ة امل���ح���ام���اة، واأج����رت 
ال��ت��ع��دي��الت عليها،  ال��ع��دي��د م��ن 
ورفعه  التقرير  اع��ت��م��اد  مت  وث��م 

للمجل�ض ملناق�سته واإقراره.
وقال �سعادته اإنه بناء على ما دار 

باملجل�ض  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وجل���ن���ة 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي، وجلنة 
الت�سريعات بالديوان االمريي يف 

راأ�ض اخليمة.
اللجنة  اإن  ����س���ع���ادت���ه  واأ������س�����اف 
اجلهات  تلك  م��ع  االآراء  ت��ب��ادل��ت 
ح���ول ال��ع��دي��د م��ن ب��ن��ود م�سروع 
على  ال�������رد  مت  ك���م���ا  ال�����ق�����ان�����ون، 
اللجنة  اأع�������س���اء  ا����س���ت���ف�������س���ارات 
ت��ل��ك اجلهات  م���ن ق��ب��ل مم��ث��ل��ي 
ا�ستعدادهم  ك��ام��ل  اأب����دوا  ال��ذي��ن 
للو�سول  اللجنة  مع  التعاون  يف 
اىل ا�سدار م�سروع قانون يواكب 
الدولة  ت�سهدها  التي  التطورات 
قطاع  خا�سة  امل��ج��االت  جميع  يف 
�سيغ  اىل  وال���و����س���ول  ال��ق�����س��اء، 

تنا�سب القطاع.

املحاماة  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
“حمامي  ظ����اه����رة  م����ن  ل���ل���ح���د 
مكتب  “مالك  اأو  الظل” 
حماماة ال�سوري”، كما �ست�سمل 
 /31/ امل���ادة  تعديل  التعديالت 
ل��ل��م��ح��ام��ي احل�سول  ي��ج��ي��ز  مب��ا 
ع��ل��ى اأت��ع��اب��ه ك��م��ب��ل��غ م��ق��ط��وع اأو 
ن�����س��ب��ة م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��ن��ه وبني 

املوكل.
يف  اللجنة  ت��و���س��ي��ات  ت�سمل  ك��م��ا 
اجلهات  م��ع  التن�سيق  ت��ق��ري��ره��ا 
ت�ساهم  مبادرات  لتبني  املخت�سة 
يف توفري فر�ض عمل للمحامني 
املواطنني غري امل�ستغلني، وتوفري 
تاأمني �سحي للمحامني املواطنني 
اجتماعي خا�ض  واإن�ساء �سندوق 
ل��ل��م��ح��ام��ني مل���واج���ه���ة احل�����االت 

دولة الإمارات العربية املتحدةت�شريعية الوطني الحتادي تعتمد التو�شيات اخلا�شة مبو�شوع �شيا�شة وزارة العدل ب�شاأن مهنة املحاماة
وزارة القت�صاد
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خمتلفة”  “مقاربة  املتحدة  للواليات  اإن  هوك  قال  النقي�ض،  وعلى 
اأما  ال��ع��راق.  اإي���ران هي الهيمنة على  “نوايا  ال��ع��راق. واأ���س��اف  جت��اه 

الواليات املتحدة فرتيد عراقاً قوياً ذا �سيادة«.
واعترب هوك اأن اإيران مل تنجح يف حماولة االلتفاف على العقوبات 

االأمريكية من بوابة العراق.
وقال اإن وا�سنطن تتوقع من بغداد االمتثال للعقوبات االأمريكية �سد 
اإيران، واعترب ذلك “من م�سلحة العراق، الأن العقوبات حترم النظام 

االإيراين من الدخل الذي ي�ستخدمه يف زعزعة ا�ستقرار املنطقة«.
العقوبات  م��ن  ا�ستثناء  ال��ع��راق  منحت  املتحدة  ال��والي��ات  ب���اأن  وذك���ر 
ال�سعب  “مل�سلحة  وذل����ك  ال���ع���راق  ج��ن��وب  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء  ال���س��ت��رياد 
لكن العوائد يجب اأن تذهب اإىل �سندوق خا�ض، وال توفر  العراقي”، 

مورداً للعملة ال�سعبة للنظام االإيراين.

•• بغداد-وكاالت:
قال املبعوث االأمريكي اخلا�ض باإيران براين هوك، اإن النظام االإيراين 
يرى العراق ك�”خملب يف لعبة �سيا�سية كبرية” و”كممر” للهيمنة 
“احلرة”،  ق��ن��اة  م��ع  ه���وك، يف مقابلة  وح���ذر  االأو���س��ط.  ال�سرق  على 
العراقيني من التفاوؤل بنتائج زيارة الرئي�ض االإيراين ح�سن روحاين 
اإىل العراق، وقال اإن “النظام االإيراين ال ي�ستثمر يف �سعبه ذاته، وال 

نتوقع اأن يدعم العراقيني باأي �سكل«.
اأو  �سيادة  االإيرانية ال حت��رتم  اخلارجية  “ال�سيا�سة  ب��اأن  ه��وك  وذّك��ر 
الدول  تقوي�ض   1979 منذ  وحت���اول  االأخ���رى،  ال���دول  ا�ستقاللية 
واإحالل الهويات الوطنية بهوية دينية، وهذا زرع عدم اال�ستقرار يف 

ال�سرق االأو�سط واأدى اإىل العنف و�سفك الدماء«.

حمّطة  اأك��رب  �سّد  املتتالية”  “الهجمات  م�سدر  هي 
للطاقة الكهرومائية يف البالد، واإّن ذلك مّت “بقيادة” 
ال��ق��وم��ي للرئي�ض  ب��ول��ت��ون، م�����س��ت�����س��ار االأم�����ن  ج���ون 
املعار�ض  يقول  املقابل،  يف  ترامب.  دونالد  االأمريكي 
بالوكالة  رئ��ي�����س��اً  نف�سه  اأع��ل��ن  ال���ذي  غ���واي���دو  خ���وان 
احل��ك��وم��ة م�سوؤوالن  وف�����س��اد  االإه��م��ال  اإّن  ل��ف��ن��زوي��ال، 
عن هذا الف�سل. واأّثر انقطاع التّيار الكهربائي الذي 
�سّتة  مل���ّدة  باأكملها  ال��ب��الد  على  م��ار���ض  اآذار   7 يف  ب���داأ 
اأّن التّيار مّتت  اأيام تقريًبا. واأّكدت احلكومة الثالثاء 
ا�ستعادته يف كّل اأنحاء البالد، لكّن غرب فنزويال كان 

ال يزال ي�سهد اجلمعة انقطاعاً يف الكهرباء.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ت�سكيل  م���ادورو  نيكوال�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  اأع��ل��ن 
للمياه  العاّمة  التحتّية  البنية  ملراقبة  ع�سكري  ل��واء 
ال�سامل  الكهربائي  ال��ت��ّي��ار  ان��ق��ط��اع  بعد  وال��ك��ه��رب��اء، 
اإّن  اأّي���ام���اً ع����ّدة. وق���ال م����ادورو  ال���ذي �سهدته ال��ب��الد 
االأ�سا�سّية  اخل���دم���ات  ع��ن  “الّدفاع  امل��ك��ّل��ف  ال��ف��ري��ق 
اأمن  �سمان  مهّمته  �ستكون  للدولة”  اال�سرتاتيجّية 
البنية التحتّية ومراقبة �سيانة املعّدات. واّتهم الزعيم 
عن  بامل�سوؤولية  جم��ّدداً  املّتحدة  الواليات  اال�سرتاكي 
االنقطاع ال�سامل للكهرباء. وقال اإّن الواليات املتحدة 

اأمريكا حتذر العراق من »بنوك اإيران ال�شوداء«مادورو يكّلف ع�شكريني مراقبة البنية التحتية 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اأك�������د اجل�����زائ�����ري�����ون م�����ن خ���الل 
تظاهرات حا�سدة الرف�ض ال�سعبي 
ال��وا���س��ح الإع�����الن ال��رئ��ي�����ض عبد 
العزيز بوتفليقة اإرجاء االنتخابات 
اأج���ل غ��ري م�سمى  اإىل  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
انتهاء  ب��ع��د  احل���ك���م  يف  وال���ب���ق���اء 
املقابل  الرابعة، متخليا يف  واليته 

عن الرت�سح لوالية خام�سة.
“اخلرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  وك����ت����ب����ت 
ال�سادرة ال�سبت حتت عنوان “لن 
اأن  بوتفليقة”  ي���ا  دق��ي��ق��ة  ت��زي��د 
“باملاليني  خ��رج��وا  اجل��زائ��ري��ني 
بعد  احلكم  يف  ال�ستمرارك  رف�سا 
انتهاء عهدتك يف اأفريل )ني�سان( 

املقبل«.
وب���ال���ن�������س���ب���ة ل�����س��ح��ي��ف��ة ال���وط���ن 
“الرد  ف��ان  بالفرن�سية  الناطقة 
“خارطة  على  لل�سعب”  ال�سارخ 
ال����ط����ري����ق ل���ت���ح�������س���ري امل���رح���ل���ة 
 “ “الرف�ض  ه����و  االنتقالية” 
“ماليني اجلزائريني  اأن  معتربة 
ا�ستفتاء  ن��ت��ي��ج��ة  ب���ذل���ك  اأع���ل���ن���وا 

ال�سارع اأم�ض )اجلمعة(«
���س��ي��ئ عن  “كل  م���وق���ع  وت�������س���اءل 
“هل  االإخ��������ب��������اري  اجلزائر” 
املناورة؟”  عن  ال�سلطة  �ستتوقف 
وال��وا���س��ح من  ال��ق��وي  “الرد  بعد 
ال�سعب على االإجراءات الرتقيعية 

التي اتخذها الرئي�ض بوتفليقة«.
الر�سمية  االإع����الم  و���س��ائ��ل  وح��ت��ى 

امل�سريات  ان���ت���ه���اء  ب��ع��د  م��ب��ا���س��رة 
����ل����م����ي����ة امل����ل����ي����ون����ي����ة اأم���������ض  ال���������سّ

بالعا�سمة.
قوات  م��ن  ال�سرطة  رج���ال  وه��ت��ف 
املتظاهرين  مع  ال�سغب،  مكافحة 
“جي�ض �سعب اأخوة “، االأمر الذي 
يعترب �سابقة، منذ بداية امل�سريات 
امل��ن��اه�����س��ة ل���ب���ق���اء ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة يف 

احلكم، منذ �سهر.
اليوم،  ال�����س��رط��ة  ع��م��ل  واق��ت�����س��ر 
اأي  م��ن  املتظاهرين،  حماية  على 
بعد  ان�سحابهم  حني  اإىل  فو�سى، 
امليادين،  ك��ل  ���س��الة اجل��م��ع��ة م��ن 
ت��اأك��دت �سلمية احل����راك يف  ح��ي��ث 
املتظاهرون  ق�����ّس��م  ال����ذي  ال��وق��ت 
املهام فيما بينهم بطريقة عفوية.

يرى املراقبون الذين تابعوا حراك 
جمعته  يف  اجل�����زائ�����ري،  ال�������س���ارع 
االأكرب  ه��ي  امل�����س��رية  اأن  ال��ّراب��ع��ة، 
املناه�سة  االحتجاجات  ب��دء  منذ 
احلكم،  يف  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  ال���س��ت��م��رار 
يف  الكربى  امليادين  امتالأت  حيث 

العا�سمة، عن اآخرها .
ورف�����ع امل���ت���ظ���اه���رون ال��ع��دي��د من 
ال�����ّس��ع��ارات ال��ت��ي ب��دا م��ن خاللها 
ال�����ّس��ارع اجل��زائ��ري اأك��رث و�سوحاً 
)الّتغيري  مثل  مطالبه،  يف  ودّق���ة 

اجلذري للّنظام يف البالد(.
اآخ��رون �سعارات  ورفع متظاهرون 
“ترحلوا االآن قبل  “ال للتمديد”، 
اأي��ن هو حقي من مداخيل  غد”، 

البرتول؟«.

موؤدية اإىل مقر الرئا�سة، واأوقعت 
املواجهات بع�ض االإ�سابات ب�سحب 

�سحافية فران�ض بر�ض.
االأمن  اأعلنت مديرية  من جهتها 
 75 ت���وق���ي���ف  ب���ي���ان  ال���وط���ن���ي يف 
عنف  “اأحداث  ب�����س��ب��ب  ���س��خ�����س��ا 
و�سرقة وحتطيم �سيارات وتخريب 
ممتلكات عامة وخا�سة” يف بع�ض 

اأحياء العا�سمة.
�سرطيا   11 “اإ�سابة  البيان  واأكد 

بجروح خفيفة«.
�سباب  ب��داأ  امل�سريات  انتهاء  وبعد 
م���ت���ط���وع���ون ب���ج���م���ع ال���ن���ف���اي���ات 
وت��ن��ظ��ي��ف ال�������س���وارع ح��ت��ى ان���ه مل 
و�سط  يف  للتظاهرة  اأث���ر  اأي  ي��ب��ق 
املرور  حركة  ع��ادت  ثم  العا�سمة، 
�ساحنات  وغ�����ادرت  طبيعتها  اإىل 

ال�سرطة مواقعها.
الفتات  عدة  املتظاهرون  رفع  كما 
�سد احلكومة الفرن�سية والرئي�ض 
اإميانويل ماكرون الذي �سارع اإىل 

الرتحيب بقرارات بوتفليقة.
بامل�سوؤولني  التنديد  عن  وف�سال 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني اجل���زائ���ري���ني، رفع 
العا�سمة  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ع�����ض 

الفتات تنتقد فرن�سا ورئي�سها.

النظام  م����ن  ت���ق���ل���ي���دي���ا  امل���ق���رب���ة 
ال�سعبي  اال����س���ت���ي���اء  ع����ن  اأف��������ادت 
ف��ع��ن��ون��ت وكالة  ال�����س��ل��ط��ة،  ح��ي��ال 
ع��ل��ى موقعها  ال��ر���س��م��ي��ة  االأن���ب���اء 
بتغيري  “املطالبة  االإل����ك����رتوين 
النظام واحرتام الد�ستور يف �سلب 
���س��ع��ارات امل�����س��ريات احل��ا���س��دة هذا 

اجلمعة«.
“التلفزيون  ق�����ن�����ات�����ا  وب������ث������ت 
اأجلريي”  و”كانال  اجلزائري” 
التظاهرات  من  م�ساهد  العامتان 
ظهرت فيها الفتات حتمل �سعارات 
“ارحلوا”،  مثل  للنظام  م��ع��ادي��ة 
وكذاك خ�س�ست االإذاع��ة اململوكة 
للدولة تغطية وا�سعة للتظاهرات 
حمتجني  ت�������س���ري���ح���ات  ون���ق���ل���ت 

يطالبون برحيل يوتفليقة.
احلكومية  امل��ج��اه��د  �سحيفة  اأم���ا 
ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��م��ا زالت 
االإج����اب����ات  ك���ان���ت  “اإن  ت���ت�������س���اءل 
كافية  غ��ري  االآن  ح��د  اىل  املقدمة 
وا�سح؟”  ب�سكل  �سرحها  يتم  اومل 
م�سرية اإىل اأن مطالب اجلزائريني 
للنظام،م�سرتكة  جذري  “بتغيري 

وعادلة و�سرعية«.
ال�������وزراء اجلديد  رئ��ي�����ض  و���س��ع��ى 

ن��ورال��دي��ن ب���دوي ال���ذي ع��ني بعد 
اإزاح������ة اأح���م���د اأوي���ح���ي���ى ال����ذي ال 
اجلزائريني،  ب��ني  ب�سعبية  يتمتع 
ون��ائ��ب��ه رم��ط��ان ل��ع��م��ام��رة خالل 
اإقناع  ���س��ح��ايف اخل��م��ي�����ض  م��وؤمت��ر 
اجل���زائ���ري���ني ب�����س��واب��ي��ة ق�����رارات 

النظام.
لكن بالن�سبة ل�سحيفة “ليربتي” 
فانه “ال جمال لل�سلح بني النظام 
�ساعة  دق���ت  ف��ق��د   )...( وال�����س��ع��ب 
“ال �سيئ ميكن  و  رحيل النظام” 
)الأن(  ال���رح���ي���ل  ه����ذا  ي���وق���ف  ان 
احليل  اإىل  ان��ت��ب��ه��وا  اجل��زائ��ري��ني 

واملناورات«.
ويف مواجهة التظاهرات احلا�سدة 
الراف�سة منذ 22 �سباط فرباير 
لبقائه يف الرئا�سة لوالية خام�سة، 
اأع���ل���ن ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة االإث���ن���ني اإرج����اء 
ك���ان���ت مقررة  ال���ت���ي  االن���ت���خ���اب���ات 
نهاية  حتى  اأب��ري��ل  ني�سان   18 يف 
يتّم  وطنية”  “ندوة  اأع�����م�����ال 
ملختلف  مم��ث��ل��ة  وت��ك��ون  ت�سكيلها 
على  وتعمل  اجلزائرية  االأط��ي��اف 

و�سع اإ�سالحات.
على  “�ستحر�ض  الندوة  اإن  وق��ال 
نهاية  يف  مهمتها”  م��ن  ت��ف��رغ  اأن 

حت���ّدد  اأن  ع��ل��ى   ،2019 ال���ع���ام 
انتخابات رئا�سية بعدها.

املري�ض  الرئي�ض  �سيبقى  وبذلك 
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 82 ع��ام��ا يف 
انتهاء واليته احلالية  احلكم بعد 
دون  م���ن  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل   28 يف 
حتديد موعد النتخابات جديدة.

املبادرة  على هذه  املتظاهرون  ورد 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ب��الف��ت��ات ك��ت��ب��وا عليها 
نتظاهر  ب��ف��ه��م��ن��ا،  “تتظاهرون 
و”اأردنا  اإليكم”  ب���اال����س���ت���م���اع 
انتخابات بدون بوتفليقة، فح�سلنا 

على بوتفليقة بدون انتخابات«.
ك���م���ا ان���ت�������س���رت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات على 
�ساخرا  ج���زائ���ري  ف�����س��ك��ر  ت���وي���رت، 
“جهودهما  على  ولعمامرة  بدوي 
لالإبقاء على تعبئة اجلزائريني”، 
فيما كتب اآخر اأن يوم اجلمعة هو 

“املوؤمتر ال�سحايف لل�سعب«.
اإع��الم وحمللون  و�سائل  وحتدثت 
جزائريون اجلمعة عن “ماليني” 
ال�سارع  غ��ل��ى  ن��زل��وا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
لرابع يوم جمعة على التوايل من 

االحتجاجات.
وي����ع����ت����رب ح����ج����م ال����ت����ظ����اه����رات 
وات�ساعها غري م�سبوق يف اجلزائر 

احلكم  اىل  بوتفليقة  و�سول  منذ 
قبل ع�سرين عاما.

���س��ارت ت��ظ��اه��رات �سخمة يف  ك��م��ا 
ثاين  وعنابة،  وق�سنطينة  وه��ران 
وثالث ورابع مدن لبالد، واأح�ست 
م�سادر اأمنية تظاهرات يف حواىل 
ن�سف واليات البالد، من �سمالها 

اإىل جنوبها.
واأم�����ام مبنى ال��ربي��د امل���رك���زي يف 
ال�سوارع  ب��ق��ي��ت  ال��ع��ا���س��م��ة  ق��ل��ب 
وقت  ح��ت��ى  باملتظاهرين  مكتظة 
م���ت���اأخ���ر اجل���م���ع���ة، وال ���س��ي��م��ا يف 
جادة عري�سة امتدت فيها م�سرية 
ح��ا���س��دة ع��ل��ى م�����س��اف��ة اأك�����رث من 
يف  �سحافية  بح�سب  كيلومرتين 

وكالة فران�ض بر�ض يف املكان.
طعاما  ال�������س���ك���ان  ب���ع�������ض  وق�������دم 
ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن ف��ي��م��ا ك����ان وج���ود 

ال�سرطة حمدودا.
اإجمالية  ب�سورة  امل�سريات  وج��رت 
ل�سعار  ط��ب��ق��ا  “�سلمي”،  ب�����س��ك��ل 
م��ع ح�سول بع�ض  احل����راك،  ه��ذا 
و�سط  ق��رب  امل��ح��دودة  ال�سدامات 
ال�����س��رط��ة وب�سع  ب���ني  ال��ع��ا���س��م��ة 
ر�سقوا  ال����ذي����ن  ال�������س���ب���ان  م���ئ���ات 
باحلجارة قوات كانت تقطع جادة 

ورفعت الفتة عري�سة كتب عليها 
ولي�ض  يختار  ال��ذي  ه��و  “ال�سعب 
اأخ���رى  ع��ل��ى  ك��ت��ب  ك��م��ا  فرن�سا”، 
“كفى! نحن يف 2019 ولي�ض يف 
فرن�سا  احتالل  تاريخ   ،”1830
م�سريات  و�سهدت  ه��ذا  للجزائر. 
اجل���زائ���ر، امل��ل��ي��ون��ي��ة، اأم�����ض االأول 
تكري�ض  اأو  ج��دي��دة،  مظاهر  ع��دة 
يف  املحتجون  مار�سها  ل�سلوكيات 
االأ�سابيع الثالثة املا�سية، وظهرت 
احل�سم،  ج���م���ع���ة  م����ظ����اه����رات  يف 
ظ��اه��رة ج��دي��دة ه��ل��ي االأوىل من 
نوعها، حيث هتف رجال ال�سرطة 
يف تنناغم مع املتظاهرين مرددين 

ال�سعارات نف�سها.
اجلمعة  يف  امل������������راأة  وح���������س����رت 
برفقة  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  ال��ّراب��ع��ة 
بطابعه  احل���راك  ليتمّيز  ال��ّرج��ل، 
كما اأ�سر مئات االآباء  “العائلي”، 
ليعاي�سوا  اأب��ن��ائ��ه��م  اإح�����س��ار  ع��ل��ى 
تاريخياً  يعتربونه  ال��ذي  احل��راك 

يف البالد.
قوات  ع����ادت  امل�����س��رية  ن��ه��اي��ة  ويف 
م��ك��اف��ح��ة ال�����ّس��غ��ب اأدراج����ه����ا بعد 
ال�سغب  م��ف��ت��ع��ل��ي  م���ع  م���واج���ه���ات 
العا�سمة  ل��ق��ل��ب  و���س��ل��وا  ال���ذي���ن 

28600 يف  ك���ان ع��دده��م  احل���رك���ة، 
ب10  اأق��ل  اأي  املا�سي  ال�سبت  فرن�سا 
ت�سرين   17 يف  ك����ان����وا  مم����ا  م������رات 
الثاين نوفمرب لدى انطالق التحرك 

)282 األفا(.
وتفاديا لال�سطرابات واأعمال النهب 
التظاهرات  ب��ع�����ض  ت��خ��ل��ل��ت  ال���ت���ي 
اأعداد  ن�سرت  عاملية،  ق��ن��وات  ونقلتها 

كبرية من قوات االأمن.
و�ست  عن�سر  اآالف  خم�سة  ن�سر  ومت 
العا�سمة  يف  ل��ل��درك  م��درع��ة  اآل���ي���ات 
ح���ي���ث ���س��ت��ن��ظ��م ت����ظ����اه����رات اأخ������رى 
اأجل  من  “م�سرية القرن”  خ�سو�سا 
املناخ. كما اأن هناك تظاهرات مرتقبة 
يف بوردو )جنوب غرب( وليون )و�سط 

�سرق( ومونبولييه )جنوب(.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

لتعطيل  الفيتو  االوىل  للمرة  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ض  ا�ستخدم 
قرار تبناه الكونغر�ض، النه م�ستعد الأي �سيء للدفاع عن اجلدار احلدودي 
الكونغر�ض  ووج��ه  بت�سييده.  وع��د  ال��ذي  واملك�سيك  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
التي  ال��ط��وارىء  ق��رارا �سد حالة  تبنيه  اخلمي�ض �سفعة اىل ترامب عرب 
12 جمهوريا يف جمل�ض  بدعم  وذل��ك  احل���دودي،  اجل��دار  لتمويل  اعلنها 
الت�سويت  يف  حر  “الكونغر�ض  البي�سوي  املكتب  يف  ترامب  وقال  ال�سيوخ. 

على هذا القرار ومن حقي اللجوء اىل الفيتو«.
واأ�ساف خالل التوقيع حماطا باأع�ساء من فريقه “اأنه قرار خطري«.

بالفخر كما  اأ�سعر يوما  اأنني مل  “اأعتقد  بن�ض  الرئي�ض مايك  نائب  وقال 
وقالت وزيرة االأمن الداخلي كري�ستيني  اأنا اليوم للوقوف اإىل جانبكم”. 
يتخطى  اأن  امل�ستبعد  وم��ن  ط���ارىء«.  الو�سع  ه��ذا  اأن  يف  �سك  “ال  نيل�سن 
الكونغر�ض الفيتو الرئا�سي الأن ذلك ي�ستلزم غالبية الثلثني يف املجل�سني. 
اأي����ام، ح���اول ت��رام��ب م��ن خ��الل تغريداته مم��ار���س��ة �سغوط على  وط���وال 
ل��ت��ف��ادي ه��زمي��ة خ��الل فرتة  ال�سيوخ  االأع�����س��اء اجل��م��ه��وري��ني يف جمل�ض 
�سعبة جدا. وم�ساء االأربعاء، تعر�ست �سيا�سته اخلارجية وخ�سو�سا دعمه 
الثابت لل�سعودية، النتقادات �سديدة بف�سل اأ�سوات اجلمهوريني. فقد وافق 
جمل�ض ال�سيوخ على قرار يطلب من ترامب وقف اأي دعم اأمريكي للتحالف 
ال�سعودي يف احلرب على اليمن. ومن املتوقع اأن يوؤيد جمل�ض ال�سيوخ بدوره 

 •• باري�س-اأ ف ب:

اأول ال�سدامات واأعمال النهب  وقعت 
ام�����ض ع��ل��ى ج����ادة ال�����س��ان��زي��ل��ي��زي��ه يف 
ب��اري�����ض ال���ت���ي ان��ت�����س��رت ف��ي��ه��ا ق���وات 
االأمن، خالل اليوم ال18 لتظاهرات 
احتجاجا  ال�سفراء”  “ال�سرتات 
ال�سريبية  احل��ك��وم��ة  ���س��ي��ا���س��ة  ع��ل��ى 
فران�ض  مرا�سل  واأف��اد  واالجتماعية. 
ن��ه��ب��وا حمالت  م�����س��اغ��ب��ني  اأن  ب��ر���ض 
ال�ساننزيليزيه.  ج���ادة  ع��ل��ى  جت��اري��ة 
كري�ستوف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
وا�ساعة  النهب  يف  “خرباء  كا�ستانري 
اأىل  ملثمون  وه��م  ت�سللوا  الفو�سى 
ال���ت���ظ���اه���رة«. ب��ح�����س��ب م�����س��اه��د بثها 
ح����اول حم��ت��ج��ون مهاجمة  االع�����الم 

اآخرون  اأق���ام  ل��ل��درك يف ح��ني  �ساحنة 
حواجز على اجلادة حيث جتمع اآالف 

“ال�سرتات ال�سفراء” منذ ال�سباح.
وافادت مرا�سلة فران�ض بر�ض اأن قوات 
االأمن ا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع 

وخراطيم املياه لتفريق املتظاهرين.
واأوقفت ال�سرطة 31 �سخ�سا بح�سب 
 10،30 ال�ساعة  يف  ن�سرتها  ح�سيلة 

ت غ دائرة �سرطة باري�ض.
ووع���د م�����س��وؤول��ون ع��ن ه���ذا التحرك 
رغبة  ال�سبت  التعبئة”  ب”جتديد 
اأربعة  بعد  عزميتهم  اإث��ب��ات  يف  منهم 

اأ�سهر على اطالقه.
وبعد توجيه “مهلة” للحكومة دعوا 

اأن�سارهم اإىل التجمع يف باري�ض.
وقال اريك درويه وهو �سائق �ساحنة يف 

اأ�سخا�سا  “ننتظر  الباري�سية  املنطقة 
من تولوز وبوردو ومار�سيليا وروان” 
م�����س��ريا اإىل م��ن��ا���س��ري��ن و���س��ل��وا من 

اإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبولندا.
االآخر  امل�سوؤول  نيكول  ووعد ماك�سيم 
“ال  ب��ي��وم  ال�سفراء”  “ال�سرتات  يف 
االأكرث  تعد  اأ�سبوع  ب”نهاية  ين�سى” 

اأهمية منذ بدء التحرك«.
وي�����اأت�����ي ه������ذا ال�����ي�����وم اجل�����دي�����د من 
التظاهرات بعد نقا�سات نظمت يف كل 
ال�سلطات.  فرن�سا مببادرة من  اأنحاء 
ب��ذل��ك يف �سبط  وت���رغ���ب احل��ك��وم��ة 
م�ساعر الغ�سب وتقدمي مقرتحات يف 
تراجعا  املتظاهرين  عدد  ي�سهد  حني 

م�ستمرا يف االأ�سابيع االأخرية.
بح�سب اأرقام الداخلية التي ترف�سها 

ال�سرطة تهتف مع املتظاهرين للمرة الأوىل

اجلزائريون يرف�شون بكثافة »خارطة طريق« بوتفليقة 

�شدامات بني »ال�شرتات ال�شفراء« والأمن يف باري�س

ترامب يوقع اأول فيتو لتمويل اجلدار 
هذا االجراء. كما يتوقع هنا اأي�سا ان ي�ستخدم ترامب الفيتو. وللتحقق من 
اأن االأموال �ست�سرف ب�سرعة “لبناء اجلدار الرائع” الذي اأ�ساد به خالل 
جتمعاته، دافع ترامب اأي�سا عن د�ستورية قراره اللجوء اإىل هذا االجراء 
اال�ستثنائي للح�سول على متويل بحجم ثمانية مليارات دوالر. والنقا�ض 
اأنه م�ض بهذا االجراء �سالحيات الكونغر�ض  لي�ض نظريا النهم يعتربون 
نظرا اإىل عدد االأع�ساء اجلمهوريني الذين دعموا القرار الدميوقراطي. 
 2012 العام  الرئا�سية  لالنتخابات  ال�سابق  املر�سح  رومني  ميت  واأو�سح 
اأنه يريد الت�سويت “ل�سالح الد�ستور«. وقال ترامب اجلمعة يف ا�سارة اىل 
الهجرة غري ال�سرعية اإن “النا�ض ال ت�ستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي 

حقيقة االمر” منددا بت�سويت يف الكونغر�ض “�سد احلقيقة«.
اأن حال  ي��وؤك��د  ق���رارا دمي��وق��راط��ي��ا   100 اأ���س��ل  م��ن  �سيناتورا   59 واأي���د 

الطوارىء التي اأعلنها الرئي�ض يف 15 �سباط/فرباير “الغية«.
وامل�سوؤولة الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي املعار�سة بقوة للجدار، دعت اإىل 
ت�سديد اجراءات املراقبة على احلدود. وكان اختبار القوة حول هذا امللف 
اأدى اإىل اأطول �سلل يف املوازنة يف تاريخ الواليات املتحدة ملدة 35 يوما بني 
كانون االأول/دي�سمرب وكانون الثاين/يناير. ورفعت 15 والية �سكوى اأمام 
املحاكم بهذا اخل�سو�ض. وتبدي �سكواهم التي قدمت اأمام حمكمة فدرالية 
يف كاليفورنيا �سكوكا ازاء اأن تكون االأو�ساع طارئة على احلدود ا�ستنادا اإىل 
معلومات ن�سرتها وزارات اأو دوائر فدرالية كاجلمارك التي اأ�سارت اإىل اأن 

“عمليات الدخول غري امل�سروع يف اأدنى م�ستوى لها منذ 45 عاما«.
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موزمبيق  �سمال  االخ���رية يف  االأي���ام  يف  االق��ل  على  مدنيا   13 قتل 
خالل �سل�سلة جديدة من الهجمات املن�سوبة اىل املجموعات املتطرفة 
حملية  م�سادر  اعلنت  كما  املنطقة،  يف  الرعب  تن�سر  التي  امل�سلحة 
ام�ض . وقد ح�سلت هذه الهجومات يف قرية اأولو التي اأحرق 120 
ذكرت  كما  اخلمي�ض،  وماكولو،  ناباجو  قريتي  يف  ثم  منازلها،  من 

لوكالة فران�ض بر�ض هذه امل�سادر التي طلبت التكتم على هويتها.
2017، ت�سهد منطقة كابو ديلغادو، املتاخمة للحدود  ومنذ نهاية 
مع تنزانيا، موجة من اعمال العنف الدامية املن�سوبة اىل جمموعة 
متطرفة يف هذه املنطقة التي ت�سكنها اكرثية م�سلمة. واأدت اعمال 
العنف هذه �سد املدنيني وقوى االمن، ومل تعلن اي جهة م�سوؤوليتها 
عنها، اىل مقتل حواىل 200 �سخ�ض، وتدمري الكثري من القرى كما 
اأرغمت االف اال�سخا�ض على النزوح. وار�سل رئي�ض موزمبيق فيليب 
نيو�سي تعزيزات من اجلي�ض وال�سرطة اىل املنطقة، ووعد ب�سل حركة 
هذه املجموعة، لكنه مل يتمكن حتى االن من فر�ض النظام. واتهمت 
منظمات غري حكومية قوى االأمن بارتكاب جت��اوزات، واعربت عن 
االأ�سف العتقال اعداد كبرية من ال�سحافيني. وهاجم اجلهاديون، 
ال�سهر املا�سي، للمرة االوىل ب�سورة مبا�سرة، قوافل تابعة ملجموعة 
اأخرى  ���س��رك��ات  م��ع  حت�سر  ال��ت��ي  للنفط  االأم��ريك��ي��ة  “اأناداركو” 

ال�ستثمار حقول الغاز البحرية العمالقة يف املنطقة.

“حيد” فلول حتالف  باأنه رمبا  عرب اجلي�ض الفلبيني عن اعتقاده 
اأنه  ي�ستبه  م��ن  مقتل  بعد  داع�����ض  لتنظيم  امل��وال��ني  املت�سددين  م��ن 

القائد الفعلي لهم خالل ا�ستباكات االأ�سبوع املا�سي.
اأجريت للتاأكد  ومل تظهر بعد نتائج فحو�ض االأدل��ة اجلنائية التي 
الذي  دار  اأب��و  ي��وم اخلمي�ض هو  اأربعة مت�سددين قتلوا  اأح��د  اأن  من 
تعتقد قوات االأمن اأنه قائد جماعة داع�ض االإرهابي وهي حتالف من 
املقاتلني الفلبينيني واالأجانب املوالني لتنظيم داع�ض والذين كانوا 

اأع�ساء يف جماعات م�سلحة يف اإقليم مينداناو امل�سطرب.
واأودت اال�ستباكات يف اإقليم الناو ديل �سور بحياة اأربعة جنود اأي�سا، 

واأعلن تنظيم داع�ض م�سوؤوليته عنها عرب تطبيق تليجرام.
�سبكة  الفلبيني  اجلي�ض  يف  القائد  براونر  روميو  الكولونيل  واأبلغ 
)اإيه.بي.اإ�ض-�سي.بي.اإن نيوز( االإخبارية باأن مقتل اأبو دار قد يعني 

“حتييد” داع�ض.
 2017 الفلبني عام  م��اراوي بجنوب  داع�ض على مدينة  و�سيطرت 
ملدة خم�سة اأ�سهر حتى اأفادت تقارير مبقتل قادتها االأ�سا�سيني بفعل 
�سربات جوية وا�ستباكات يف ال�سوارع. وكان من بني هوؤالء اإ�سنيلون 
جنوب  يف  اجل��م��اع��ة  “اأمري”  اأن���ه  على  تعريفه  مت  ال���ذي  هابيلون 
اأبو دار ظهر يف لقطات م�سورة جال�سا اإىل جانب  اآ�سيا. وكان  �سرق 

هابيلون.

�ُسجنوا  كانوا  معار�ساً   50 �سراح  اإط��الق  نيكاراغوا  حكومة  اأعلنت 
اأورت��ي��غ��ا، وذل���ك يف  مل�ساركتهم يف ت��ظ��اه��رات ���س��ّد ال��رئ��ي�����ض دان��ي��ي��ل 
ال�ستئناف  ك�سرط  امل��ع��ار���س��ة  ب��ه  ت��ق��ّدم��ت  ملطلب  ج��زئ��ّي��ة  ا�ستجابة 
�سباط   27 ويف  ال�سيا�سّية.  اأزمتها  من  البالد  الإخ���راج  املفاو�سات 
بدء  من  قليلة  �ساعات  قبل  �سخ�ض  مئة  �سراح  اإط��الق  مّت  ف��رباي��ر، 
احل���وار ب��ني وف���َدي املعار�سة واحل��ك��وم��ة. وه��ن��اك اأك���رث م��ن 600 
“�سجني �سيا�سي” ما زالوا حمتجزين يف البالد، بح�سب املعار�سة. 
وتعّهدت احلكومة االأربعاء االإفراج عن “عدد كبري” من املعار�سني 
اأيام  املحتجزين، بهدف ا�ستئناف احلوار مع املعار�سة. وقبل ثالثة 
والدميوقراطية  العدالة  اأج��ل  امل��دين من  التحالف  ك��ان  ذل��ك،  من 
امل���دين وفالحني  اأع��م��ال واأع�����س��اء م��ن املجتمع  ال���ذي ي�سّم رج���ال 
وطالباً، قد عّلق م�ساركته يف املحادثات. وكان هذا التحالف ُيطالب 
ومن  للتفاو�ض،  احلكومة  ا�ستعداد  ُتظهر  فيها”  ج��دال  ال  “باأدّلة 
القمع  ووق���ف  املعار�سني  جميع  ع��ن  امل�����س��روط  غ��ري  االإف����راج  بينها 
توّقف  من  اأي��ام  ثالثة  وبعد  والتظاهرات.  ال�سحافة  حّرية  واإع��ادة 
ا�ستئنافها  على  اخلمي�ض  املعار�سة  وافقت  احلكومة،  املفاو�سات مع 
اأورتيغا باإطالق �سراح معار�سني.  بعد وعد حكومة الرئي�ض دانييل 

عوا�شم

مابوتو

مانيال

ماناغوا

جرمية يف حق الالجئني باأملانيا خالل عام  2000
•• برلني-وكاالت:

�سجلت �سلطات االأمن االأملانية نحو األفي جرمية، ارُتكبت بحق الجئني يف 
البالد العام املا�سي. وجاء يف رد وزارة الداخلية االأملانية على طلب اإحاطة 
اأن هذه اجلرائم ترتاوح بني االإهانة  من الكتلة الربملانية حلزب “الي�سار”، 
واالأ�سرار املادية، وت�سل اإىل حد الت�سبب يف اإ�سابات ج�سدية خطرية واإىل 

القتل اأحياناً.
كانت  جرمية(   1775( االع��ت��داءات  معظم  االأملانية،  الداخلية  وبح�سب 
نزل  173 جرمية  ا�ستهدفت  بينما  اللجوء،  نزل  ت�ستهدف الجئني خارج 

الجئني. واأ�سفرت هذه اجلرائم عن اإ�سابة 315 �سخ�ساً.
وتراجع بذلك عدد اجلرائم التي ا�ستهدفت الجئني مقارنة بعامي 2016 
و2017، وبح�سب اإح�سائية ال�سرطة للجرائم ذات الدوافع ال�سيا�سية، بلغ 
عدد اجلرائم التي ا�ستهدفت الجئني عام 2016 نحو 2560 اعتداء على 
الجئني و995 هجوماً على نزل لهم، بينما بلغ العدد يف عام 2017 نحو 

1900 اعتداء و312 هجوماً.
يلبكه:  اأوال  “الي�سار”،  ح����زب  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�������س���وؤون  خ��ب��رية  وق���ال���ت 
وفقاً  يومياً  املتفجرة حتدث  باملواد  اأو  بال�سالح  والتهديد  العنف  “جرائم 
اأجل  من  البديل  ح��زب  يتحملها  ال  العنف  ه��ذا  م�سوؤولية  لالإح�سائيات، 
اأملانيا وحده، بل اأي�ساً جمموعات ميينية اأخرى تن�سر التحري�ض العن�سري 

يف كل مكان«. 
فر�سة  يدع  ال  ال��ذي  امل�سيحي،  التحالف  اأي�ساً  يتحمله  “الذنب  واأ�سافت 
و�سع حد  الهجرة. يجب  وي�سيطن  باملجرمني  اللجوء  وي�سف طالبي  اإال 

لذلك«.

قتياًل فل�شطينيًا وم�شريًا واأردنيًا مبجزرة نيوزيلندا  12

مو�شكو تنتقد جمل�س الأمن ب�شاأن جنوب ال�شودان  •• االمم املتحدة-اأ ف ب:

جمل�ض  يف  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  رو�سيا  انتقدت 
اتفاق  اعتبارها  حد  على  دعمهم  لعدم  ال��دويل  االأم��ن 
ال�سودان بدعمهم قرارا طرح عليهم  ال�سالم يف جنوب 

للت�سويت.
ملجل�ض  جل�سة  خ��الل  الت�سويت  ع��ن  رو���س��ي��ا  وامتنعت 
جنوب  ق��ادة  يدعو  وا�سنطن  قدمته  ق��رار  على  االأم���ن 
ال�سودان اإىل اإبداء املزيد من االإرادة ال�سيا�سية الإحالل 

ال�سالم يف بالدهم.
اأي�سا على جتديد تفوي�ض  وح�سل القرار الذي ين�ض 
القوات الدولية حلفظ ال�سالم يف جنوب ال�سودان لعام، 

على تاأييد اأع�ساء جمل�ض االأمن ال�14 االآخرين.
اأن الن�ض ال يدعم اتفاق ال�سالم املوقع يف  وراأت رو�سيا 
اأيلول/�سبتمرب برعاية ال�سودان، معتربة اأن ذلك يوجه 

“ر�سالة خاطئة” اإىل اأطراف النزاع يف جوبا.
املتحدة  االأمم  ل��دى  الرو�سي  ال�سفري  م�ساعد  واأع���رب 
تعنت  ح��ي��ال  اأم��ل��ن��ا  “خيبة  ع��ن  بوليان�سكي  دمي���رتي 

زمالئنا يف امتناعهم عن الرتحيب باالتفاق«.
كذلك اأعربت ال�سني عن خيبة اأمل لعدم اإبداء جمل�ض 
اأن��ه��ا �سوتت  االأم���ن دعما ح��ازم��ا الت��ف��اق ال�سالم، غ��ري 

رغم ذلك ل�سالح القرار.
“خطوة مهمة  ب���اأن���ه  ال�����س��الم  ات���ف���اق  ال���ق���رار  وو����س���ف 
ق��ادة جنوب  دع��ا  لكنه  و”ف�سحة فر�ض”  االأمام”  اإىل 
النزاع  ت�سوية  يف  �سيا�سية  اإرادة  “اإظهار  اإىل  ال�سودان 
بال�سبل ال�سلمية«. و�سدد القرار على اأن البنود االأ�سا�سية 

امل�سابني  تلقي  ول�سمان  احل��ادث  ح��ول  النيوزلندية 
والتحقيقات  ومل��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

هنالك«.
واو�سح ان ال��وزارة “�سكلت فريق عمل ُيعنى مبتابعة 

�سوؤون ذوي ال�سهداء وامل�سابني«.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن  الو�سيمي،  ط���ارق  نيوزيلندا  يف  م�سر  �سفري  اأك���د 
اأ�سر قتلى  مع  النيوزيلندية عقدت اجتماعاً  ال�سرطة 
وم�سابي حادث امل�سجدين يف نيوزيالندا ام�ض ال�سبت، 

للك�سف عن هوية ال�سحايا واالجراءات املتعلقة بها.
واأ�سار ال�سفري، فى بيان له، اإىل اأن البعثة امل�سرية هناك 
توا�سلت على مدار ال�ساعة مع اجلهات النيوزيلندية 
املفقودين  االأ�سخا�ض  للتحقق من بالغات  املخت�سة، 
القتلى  بيانات  ر�سمية عن  ب�سورة  للوقوف  باحلادث، 

وامل�سابني.
واأو�سح الو�سيمي، اأنه خالل االجتماع  جرى الك�سف 
اأن القتلى امل�سريني يف احلادث االإرهابي بلغ عددهم 
اأنه  اإىل  م�سرياً  امل�ست�سفى،  اإىل  جثامينهم  وُنقلت   ،4
ال�سحايا  ع��ائ��الت  م��ن  عائلة  لكل  م��راف��ق  تعيني  مت 
مل�ساعدتهم، الفتاً اإىل اأنه من املقرر اأن يتم نقل ودفن 

اجلثامني ابتداء من الثالثاء املقبل.
اأربعة  اأن  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت  ه��ذا 
الهجوم  يف  اآخرين  �ستة  واأ�سيب  قتلوا،  فل�سطينيني 

االإرهابي يف نيوزيلندا.
مكثفة  ات�ساالت  جت��ري  طواقمها  اإن  ال���وزارة  وقالت 
مع اجلهات الر�سمية هناك، للبحث عن فل�سطينيني 

اآخرين فقدت اأثارهما خالل الهجوم.
فل�سطني يف  �سفارة  توا�سل  اأن��ه ومن خالل  واأ�سافت 

اأجهزة  وم��ع  النيوزيلندية،  اخلارجية  م��ع  اأ�سرتاليا 
النيوزيلندي،  االأحمر  وال�سليب  وال�سرطة  الداخلية 
اجلالية  م����ع  امل���ب���ا����س���ر  االت���������س����ال  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الفل�سطينية وممثليها، فتبني لها وب�سكل غري ر�سمي، 
اأن  النيوزيلندية،  الر�سمية  ال��ت��ق��اري��ر  لغياب  ن��ظ��راً 
االإرهابي  العمل  جراء  الفل�سطينيني  ال�سحايا  اأعداد 
يف امل�سجدين مبدينة كراي�ست�سري�ض النيوزلندية قد 
و�سل اإىل اأربعة قتلى، و�ستة جرحى اإ�سافة اإىل مفقود 

واحد.
كما اأعلنت وزارة اخلارجية االردنية اأم�ض مقتل اأربعة 

اردنيني يف االعتداء على م�سجدين يف نيوزيلندا .
وزارة  العمليات يف  الق�ساة مدير مركز  �سفيان  وق��ال 
اخلارجية يف بيان اإّن “عدد ال�سهداء االردنيني الذين 
قد  نيوزلندا  يف  االإره��اب��ي  احل���ادث  ج��راء  ا�ست�سهدوا 
وانه  امل�سابني  احد  بعد وفاة  �سهداء  اربعة  ارتفع اىل 

مت ابالغ ذويه«.
احل����ادث  ح�����س��ي��ل��ة  ا���س��ب��ح��ت  “بذلك  اإن�����ه  وا�����س����اف 
ووجود  م��واط��ن��ني  اأرب��ع��ة  ا�ست�سهاد  االن  االإج���رام���ي 

خم�سة م�سابني يتلقون العالج«.
وكان الق�ساة قد ا�سار يف وقت �سابق من هذا اليوم اىل 

مقتل ثالثة اردنيني يف االعتداء.
وبح�سب الق�ساة فان “مدير اإدارة ال�سوؤون القن�سلية 
���س��وي��دات ق��د غ���ادر اململكة   ال����وزارة ال�سفري ع��اه��د  يف 
متوجها اىل نيوزيلندا للتن�سيق املبا�سر مع ال�سلطات 

املتحدة  االأمم  لدى  االأمريكي  ال�سفري  وق��ال  ال�سالم.  
بالوكالة جوناثان كوهن اأمام املجل�ض بعد الت�سويت اأن 
“الواليات املتحدة ال تزال قلقة كثريا حيال عدم اإبداء 

والرتتيبات  ال�سلطة  بتقا�سم  املتعلقة  ال�سالم  اتفاق  يف 
ال  بنود  وه��ي  جوبا،  اإىل  املعار�سة  ق��ادة  لعودة  االأمنية 
عملية  اأج��ل  من  “اأ�سا�سية”  هي  التفاو�ض،  قيد  ت��زال 

وت��اب��ع ان ه��ذا ال��ف��ري��ق ال���ذي ي��راأ���س��ه �سفري يف وزارة 
ال�سهداء  ع���ن  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ج��م��ع  “ُكّلف  اخل��ارج��ي��ة 
وامل�����س��اب��ني وال���ت���وا����س���ل م���ع ذوي���ه���م وت�����س��ه��ي��ل �سفر 
نقل  متابعة  وكذلك  نيوزيلندا،  اإىل  منهم  الراغبني 

جثامني ال�سهداء اإىل اململكة«.

من  �سيا�سيا  التزاما  الوطني  امل�ستوى  على  االأط���راف 
اأجل التطبيق الكامل لكل بنود االتفاق االأ�سا�سية«.

اأيلول/ ووقع الرئي�ض �سلفا كري ونائبه رياك م�سار يف 
على  ين�ض  جديدا  �سالم  اتفاق  ابابا  اأدي�ض  يف  �سبتمرب 
تقا�سم ال�سلطة يف حكومة هدفها التح�سري النتخابات 

تطوي �سفحة خم�ض �سنوات من احلرب يف البالد.
اإنه ن�سخة من اّتفاق �سابق مت  ويقول معار�سو االتفاق 
ل اإليه يف عام 2015 وانهار اإثر اندالع معارك  التو�سّ
موالني  ومقاتلني  الرئي�ض  ق��وات  بني  جوبا  يف  عنيفة 

مل�سار.
حني  اأي��ار/م��اي��و  يف  ل��ه  اختبار  اول  االّت��ف��اق  و�سيواجه 
ت��ت��وىل ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ي��ق��وده��ا ك��ري وخ��م�����س��ة نواب 
احلكم  املنفى،  يف  حاليا  املوجود  م�سار  بينهم  للرئي�ض، 

يف البالد.
ويف م�سعى لتعزيز اّتفاق ال�سالم دعت االأمم املتحدة اإىل 
تقدمي دعم مايل عرب الترّبعات ل�سندوق ائتماين مت 

اإن�ساوؤه للم�ساهمة يف تاأمني املوارد جلنوب ال�سودان.
اأعلنت  للبالد،  داعم مايل  اأكرب  املتحدة،  الواليات  لكن 
من  ج��زء  تخ�سي�ض  جوبا  حكومة  على  اأن  و�سوح  بكل 

عائداتها من انتاج النفط لدعم ال�سالم.
وغ����رق ج��ن��وب ال�����س��ودان يف احل����رب يف ك��ان��ون االأول/
بالتخطيط  مل�����س��ار  ك��ري  اّت���ه���ام  ب��ع��د   2013 دي�����س��م��رب 

النقالب �سده.
ومبوجب اّتفاق �سابق عاد م�سار من املنفى مع جمموعة 
من حرا�سه يف متوز/يوليو 2016 ما ت�سبب مبعركة 

كربى يف جوبا اأجربت زعيم التمّرد على الفرار.

مقتل 9 من طالبان يف غارات جنوبي اأفغان�شتان
•• كابول-وكاالت:

مبدينة  للحركة  تابع  عمليات  مركز  على  جوية  غ��ارات  يف  طالبان  حركة  م�سلحي  من  ت�سعة  ُقتل 
تارينكوت، باإقليم اأوروزجان، جنوبي اأفغان�ستان.

اإنه مت  االأفغانية لالأنباء، عن م�سادر ع�سكرية مطلعة قولها، ال�سبت،  “خاما بر�ض”  ونقلت وكالة 
تنفيذ الغارات اجلوية اأم�ض اجلمعة والتي اأ�سفرت اأي�ساً عن تدمري مركز العمليات.

واأ�سافت امل�سادر “بعد عدة �ساعات من مراقبة وتتبع مقاتلي طالبان لدى دخولهم املبنى املعروف 
غارات  املبنى من خالل عدة  تدمري  االأفغان، مت  املدنيني  �سد  ل�سن هجمات  فيه  باأنهم يخططون 

جوية دقيقة«.
ومل تعلق اجلماعات امل�سلحة املناه�سة للحكومة، من بينها طالبان، على الغارات اجلوية حتى االآن.

واإقليم اأوروزجان من االأقاليم امل�سطربة ن�سبياً يف جنوب اأفغان�ستان. 
ما يحاولون تنفيذ هجمات �سد  املناه�سون للحكومة يف بع�ض مناطقه، وغالباً  امل�سلحون  وين�سط 

احلكومة واملوؤ�س�سات االأمنية.

اأ�سحابها  قلوب  من  ونزعت  والتطرف،  والعنف  الكراهية  مباء 
م�ساعر الرحمة والت�سامح واالإن�سانية. وطالب الذين داأبوا على 
هذه  ترديد  عن  بالتوقف  وامل�سلمني  باالإ�سالم  االإره���اب  اإل�ساق 
اأن ثبت لكل من�سف متجرد من الغر�ض والهوى  االأكذوبة بعد 
الق�سوة، مل  اآالم �سديدة  اأن حادثة نيوزلندا، بكل ما خلفته من 
يكن من ورائها عقل منتم لالإ�سالم وال للم�سلمني، واإمنا وراءها 
عقل بربري وهمجي متوح�ض، ال نعرف ما هي دوافعه وعقيدته 

املنحرفة التي اأوحت له بهذه اجلرمية النكراء.
اأكبادنا  فتتت  التي  فاجعتنا  رغم   - امل�سلمني  - نحن  اننا  وق��ال: 
ال ن�ستطيع اأن نقول كلمة واحدة تدين امل�سيحية وامل�سيح -عليه 
ال�����س��الم- وال��ت��ي ق��د ي��دع��ي االإمي�����ان ب��ه��ا ه���ذا ال��ق��ات��ل االأثيم؛ 
الإمياننا بالفرق الهائل بني االأديان و�سماحتها، وبني املتالعبني 

•• القاهرة-وام:

االأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم��ام  ف�سيلة  اأك��د 
نيوزيلندا  يف  م�سجدين  ا�ستهدف  ال���ذي  االإره��اب��ي  الهجوم  ان 
ذوي  كل  وقلوب  م�ساعر  لها  تهتز  اأن  يعد مذبحة مروعة يجب 
انتهاك حلرمة  م��ن  فيها  مل��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  احل��ي��ة  ال�سمائر 
الدماء املع�سومة و�سفك الأرواح بريئة طاهرة كانت تت�سرع لربها 
يف خ�سوع واطمئنان. وقال ف�سيلته -يف بيان اأ�سدره ام�ض حول 
التي  “االرهابية ال�سنيعة”،  الهجوم االإرهابي -اإن تلك املذبحة 
كله،  للعامل  الهواء  على  وبثها  ت�سويرها  على  منفذوها  حر�ض 
ال تختلف كثريا عن م�ساهد قطع الرقاب املروعة التي ارتكبتها 
رويت  واح��دة،  ل�سجرة  االإجرامية، فهما فرعان  داع�ض  ع�سابات 

بها من جتار ال�سيا�سة وجتار ال�سالح. وذكر ف�سيلته مبا ن�ست 
ال�سريف  االأزه��ر  وقعها  التي  االإن�سانية”،  االأخ��وة  “وثيقة  عليه 
وحا�سرة الفاتيكان، يف فرباير املا�سي يف اأبوظبي من تاأكيد على 
�سرورة “التحلي باالأخالق والتم�سك بالتعاليم الدينية القومية 
مل��واج��ه��ة ال��ن��زع��ات ال��ف��ردي��ة واالأن��ان��ي��ة وال�����س��دام��ي��ة، والتطرف 
اأن  على  وت�سديدها  و�سوره”،  اأ�سكاله  بكل  االأع��م��ى  والتع�سب 
اأو  ال�سرق  �سواء يف  النا�ض،  اأم��ن  يهدد  ال��ذي  البغي�ض  “االإرهاب 
الغرب، ويف ال�سمال واجلنوب، ويالحقهم بالفزع والرعب وترقب 
الفتاته  االإرهابيون  رفع  واإن  حتى   - للدين  نتاجا  لي�ض  االأ�سواأ، 
ال��ف��ه��وم اخلاطئة  ب��ل ه��و نتيجة ل��رتاك��م��ات  ���س��ارات��ه -  ول��ب�����س��وا 
والبط�ض  والظلم  والفقر  اجل��وع  و�سيا�سات  االأدي����ان  لن�سو�ض 

والتعايل«.

�شيخ الأزهر: مذبحة نيوزيلندا الإرهابية وجرائم داع�س فرعان ل�شجرة واحدة

هكذا ا�شتغلت ال�شني �شقوط الطائرة الإثيوبية.. وحتدت اأمريكا
•• وا�شنطن-وكاالت:

كانت �سرعة حترك ال�سني لوقف 
التعامل مع �سركة “بوينغ” يف ما 
ماك�ض   737“ ب��ط��ائ��رات  يتعلق 
�سقوط  ف����ور  وذل�����ك  الف���ت���ة،   ”8
نف�سه  الطراز  من  اإثيوبية  طائرة 
كانوا  من  كل  ومقتل  اأ�سبوع،  قبل 

على متنها.
96 طائرة،  واأوقفت ال�سني عمل 
االثنني املا�سي، وذلك قبل يومني 
من قيام وا�سنطن باخلطوة ذاتها، 
ل��ك��ن خ��ط��وة ب��ك��ني ب���دت اأك���رب من 
ك��ون��ه��ا ا���س��ت��ج��اب��ة حل����ادث حتطم 

الطائرة االإثيوبية. 
على  ك��ان��وا  �سخ�سا   157 وت���ويف 
ماك�ض   737 بوينغ  ط��ائ��رة  م��نت 
8، التي �سقطت بعد 6 دقائق من 
اإقالعها، قبل اأن ت�سل اإىل ارتفاع 
االأر����ض،  �سطح  ع��ن  ق��دم   2000
اأدي�ض  االإث��ي��وب��ي��ة  العا�سمة  ق��رب 

اأبابا.
�سرتيت  “وول  �سحيفة  وق���ال���ت 
اإن  ال�سبت،  االأمريكية،  جورنال” 
الطائرة  ���س��ق��وط  ا���س��ت��غ��ل��ت  ب��ك��ني 
“نفوذها  ل����ت����وؤك����د  االإث����ي����وب����ي����ة 
جمال  يف  عظمى  كقوة  املتزايد” 

الطريان.
وتوقعت ال�سحيفة اأن حتل ال�سني 
مكان الواليات املتحدة كاأكرب �سوق 
ل��ل��ط��ريان يف ال��ع��امل ب��ح��ل��ول عام 
الدويل  ل��الحت��اد  وف��ق��ا   ،2024

للنقل اجلوي.

اأك�����رب زبائن  ال�����س��ني م���ن  وت���ع���د 
�����س����رك����ت����ي ب����وي����ن����غ االأم�����ريك�����ي�����ة 
اأنها  ك��م��ا  واإي���رب���ا����ض االأوروب����ي����ة، 
�سركات طريان حملية يف  و�سعت 
العامل،  يف  ال�سركات  اأك��رب  �سدارة 

من حيث عدد امل�سافرين.
متزايدا  نفوذا  النمو  هذا  واأعطى 
اأك��رب �سركتني  لل�سني، طغى على 
العمالقة  ال���ط���ائ���رات  ل�����س��ن��اع��ة 
م�ستوى  ب��ك��ني  وم��ن��ح  ال���ع���امل،  يف 
�سناعة  يف  ال��ت��اأث��ري  م���ن  ج���دي���دا 

الطريان العاملية.
وبعد وقف ال�سني لطائرات بوينغ 
�سنغافورة  ح��ذت   8 ماك�ض   737
ع�سرات  ت��ب��ع��ه��ت��م��ا  ث����م  ح����ذوه����ا، 

واأمريكا  واأوروب����ا  اآ�سيا  يف  ال���دول 
النوع من  الالتينية يف حظر هذا 

الطائرات.
وتنمو �سناعة الطريان يف ال�سني 
عام  �سافر يف  فقد  مت�سارع،  ب�سكل 
62 مليون �سخ�ض عرب   ،2000
رحالت �سينية، وارتفع هذا العدد 
اإىل 551 مليون يف عام 2017.

النقل  احت������اد  ت���وق���ع���ات  وح�������س���ب 
ال��دويل، فاإنه بحلول عام  اجل��وي 
 1.6 2037، �ست�ستوعب ال�سني 
مع  مقارنة  �سنويا،  م�سافر  مليار 

1.3مليار م�سافر اأمريكي.
وي���ع���ن���ي ه������ذا ال���ن���م���و امل���ت�������س���ارع 
بوينغ  ل�سركتي  م�ستمرا  مك�سبا 

ل�سركات  وك����ذل����ك  واإي�����رب�����ا������ض، 
فقد  املحلية.  ال�سينية  ال��ط��ريان 
اأول من�ساأة لها  “بوينغ”  افتتحت 

يف اخلارج، يف ال�سني يف دي�سمرب.
ت�سرتي  اأن  “بوينغ”  وت���ت���وق���ع 
نفاثة  ط���ائ���رة   7690 ال�����س��ني 
بقيمة 1.19 تريليون دوالر على 
ما  وه��و  املقبلني،  العقدين  م��دى 

ميثل ربع الطلب العاملي تقريبا.
طائرة  على  اأي�سا  ال�سني  وتعمل 
ن��ف��اث��ة حم��ل��ي��ة، م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
ال�سنوات  خ���الل  اخل��دم��ة  ت��دخ��ل 
املقبلة، يف حماولة الإنهاء  القليلة 
اعتمادها على احتكار �سركة بوينغ 

واإيربا�ض ل�سوق الطريان.

وا�شنطن وبكني 
تت�شادمان  يف الأمم املتحدة  

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ملجل�ض  اجتماع  خ��الل  ح��ادة  ان��ت��ق��ادات  وال�سني  املتحدة  ال��والي��ات  تبادلت 
امل�سروع ال�سيني ال�سخم  االأمن الدويل ب�ساأن “طرق احلرير اجلديدة”، 

الإقامة م�ساريع بنى حتتية �سخمة عرب العامل.
اأن  غري  اأفغان�ستان،  حول  قرار  لبحث  باالأ�سا�ض  خم�س�سا  االجتماع  وكان 
اأجل  اأرغ��م جمل�ض االأم��ن على الت�سويت من  التوتر بني بكني ووا�سنطن 
عن  عو�سا  ا�سهر  ل�ستة  البلد  ه��ذا  يف  املتحدة  االأمم  ملهمة  موؤقت  متديد 
�سنة كاملة. و”طرق احلرير اجلديدة” املعروف ر�سميا مببادرة “احلزام 
اإىل  يهدف  ب��ل��دا،   123 فيه  ي�سارك  عمالق  �سيني  م�سروع  والطريق” 
واأمريكا اجلنوبية  واإفريقيا  اآ�سيا  اإقامة طرقات و�سكك حديد وموانئ يف 

والو�سطى.
كوهن  جوناثان  املتحدة  االأمم  ل��دى  بالوكالة  االأم��ريك��ي  ال�سفري  وانتقد 
اجلمعة مطالبة ال�سني بذكر هذه املبادرة يف ن�ض القرار “رغم عالقاتها 
بالف�ساد  املتعلقة  امل��ع��روف��ة  وم�سكالتها  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  م��ع  ج���دا  امل���ح���دودة 

واملديونية واالإ�سرار بالبيئة وقلة ال�سفافية«.
املتحدة  االأمم  يف  اأفغان�ستان  ح��ول  املفاو�سات  بارتهان  ال�سني  اتهم  كما 
ال�سعب  ال�سينية بدال من  الوطنية  ال�سيا�سية  االأولويات  “برتكيزها على 
هايتاو  وو  املتحدة  االأمم  ل��دى  ال�سيني  ال�سفري  م�ساعد  ورد  االأف��غ��اين«. 
اأمام جمل�ض االأمن معتربا اأّن االتهامات االأمريكية “تتعار�ض مع الوقائع 

ومليئة باالأفكار امل�سبقة«.
واالزدهار  النمو  حتقيق  اإىل  تهدف  اقت�سادي  تعاون  م��ب��ادرة  “اإنها  واأك��د 

امل�سرتكني، وال عالقة لها اإطالقا باالعتبارات اجليو�سيا�سية«.
 2016 العام  اأفغان�ستان منذ  البعثة يف  االأمريكي حول  القرار  ويت�سمن 

اإ�سارة اإىل تعاون مع م�سروع البنى التحتية ال�سيني.
الن�ض يف �سياق  االإ���س��ارة من  االإ���س��رار االأمريكي على �سحب هذه  ويندرج 
لهذه   2018 عام  بن�ض  مايك  االأمريكي  الرئي�ض  نائب  وجهها  انتقادات 

املبادرة ال�سينية باعتبارها ت�سببت مبديونية كبرية لعدد من البلدان.
وال�سني يف ظل  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  �ساقة  مفاو�سات جت��اري��ة  وجت��ري 
بفر�سه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  با�سرها  التي  التجارية  احلرب 
ر�سوما جمركية م�سددة على واردات من ال�سني، ردت عليها بكني بتدابري 

مماثلة.
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مكان  “ال  اأن  مو�سحا  “مروع”، 
له يف اأ�سرتاليا«.

وك�����ان اأن���ي���ن���غ ا����س���در م�����رات عدة 
اأث��ار �سجة  بيانات عن�سرية. وقد 
ب���دع���وت���ه اىل  اآب/اأغ�������س���ط�������ض  يف 
اي ت�سويت �سعبي،  “حل نهائي”، 
واأو�����س����ى  الهجرة”،  “مل�سكلة 
التمييزية  ال�سيا�سة  اإىل  بالعودة 
“اأ�سرتاليا”  امل�����س��م��اة  ال��ق��دمي��ة 

البي�ساء.

•• كراي�شت ت�شري�س-اأ ف ب:

ي��ت��ك��رر ن��ف�����ض ال�������س���وؤال يف ارج����اء 
املروعة  امل���ذب���ح���ة  ب�������س���اأن  ال���ع���امل 
م�سلما   49 �سحيتها  راح  ال��ت��ي 
م�سجدين  ع���ل���ى  اع����ت����داءي����ن  يف 
وقع  “ملاذا”  وه���و  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  يف 
ال��ه��ج��وم يف ه��ذا البلد ال��ه��ادئ يف 

اأق�سى جنوب االأر�ض.
�سباح  م��ن��ذ  اجل��م��ي��ع  وي���ت�������س���اءل 
مل���اذا وق���ع ه���ذا االعتداء  اجل��م��ع��ة 
االرهابي املروع يف بلد كان يعتقد 
العامل  دول  اأك���رث  �سمن  م��ن  اأن���ه 

اأمنا و�سالما؟.
جنوب  يف  ال����واق����ع  ال���ب���ل���د  وه������ذا 
ال���ذي ي�سيد به  ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط 
بو�سفه  امل�����س��ل��م��ون  امل����ه����اج����رون 
ثانيا  ياأتي  االأر�ض”،  على  “جنة 
ال�سالم  م��وؤ���س��ر  اي�����س��ل��ن��دا يف  ب��ع��د 

العاملي.
فقط  دقيقة   36 غ�سون  يف  لكن 
بعد ظهر اجلمعة، قتل 49 م�سلما 
يف م�سجدين يف كراي�ست ت�سري�ض، 
وه��و رق��م اك��رب م��ن �سحايا كافة 
العام  امل�����س��ج��ل��ة  ال���ق���ت���ل  ح�������وادث 

فيه  ي���ت���ج���ول  ب���ل���د  ويف  ال���ف���ائ���ت. 
ال�سرطيون عادة دون �سالح، يجد 
االآباء �سعوبة يف �سرح تفا�سيل ما 
يحاولون  فيما  الأطفالهم،  ح��دث 

هم اأنف�سهم فهم احلادث.
وقال االأب كري�ض الذي ا�سطحب 
اط��ف��ال��ه ال��ث��الث��ة ال��ب��ال��غ��ني 4 و 
م�سجد  م��وق��ع  اإىل  ع��ام��ا  و12   9
اإّن  ا�سخا�ض   7 قتل  حيث  لينوود 
لي�ض  اأن  “اأو�سح  واح���دا  م�سلحا 
هناك مكانا بعيدا جدا” عن مثل 

هذه االعتداءات.
اإخبار  بني  رفيع  “خط  اأّن��ه  وتابع 
ما  حقيقة  ه��و  ه���ذا  اأن  االأط���ف���ال 
للطبيعة  تعري�سهم  وع��دم  ح��دث 
ميكن  التي  لالإن�سانية  احلقيقية 
من  ال����ن����وع  ه�����ذا  اإىل  ت�������وؤدي  اأن 
االأم��ور«. وعلى مقربة من كري�ض 
واأطفاله، حاولت �سرطية مدّججة 
اأّنها  لطفلتني  ت�سرح  اأن  بال�سالح 
حتمل البندقية حلمايتهن، اإال اأّن 
امل�سلح  اإّن  قائلة  باغتتها  احداهما 
اأي�������س���ا لقتل  ب��ن��دق��ي��ة  ا����س���ت���خ���دم 

ال�سحايا.
املثايل  امل��ك��ان  لي�ست  ون��ي��وزي��ل��ن��دا 

ب���ال���ط���ب���ع، ف���ه���ن���اك ت���ق���اري���ر عن 
حوادث عن�سرية وم�ساعر معادية 
الفينة  ب��ني  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن حت���دث 
انتباه  تلفت  ال  لكنها  واالأخ�����رى، 
و���س��ائ��ل االإع������الم الأن���ه���ا ال متثل 

التيار ال�سائد يف البالد.
لوكالة  فل�سطيني  مهاجر  وق���ال 
فران�ض بر�ض “اأعي�ض يف نيوزيلندا 
هنا  اإىل  بها  قمت  زي���ارة  اول  الأن 
عام 2011، وجدت مكانا مبثابة 
اجل���ن���ة ع��ل��ى االأر�������ض وق�����ررت اأن 
اأح�����س��ر اأ����س���رت���ي ل��ل��ع��ي�����ض ه��ن��ا يف 

�سالم، بعيدا عن كل املتاعب«.
وال�����س��ب��ت، ت���واف���د اأ���س��خ��ا���ض من 
اإىل  نيوزيلندا  يف  القطاعات  كافة 
ال�سرطة  اأقامتها  التي  احل��واج��ز 
يف حميط امل�سجدين للتعبري عن 
مع  ت�سامنهم  واإظهار  احرتامهم 
عددها  ال��ب��ال��غ  امل�سلمة  ال��ط��ائ��ف��ة 
نحو 50 األف �سخ�ض وت�سكل نحو 

1 باملئة من �سكان اجلزيرة.
“هذا  اإّن  ���س��م��ي��ث  ل���وك���ي  وق������ال 
على  نتوقعه  اأن  ميكن  �سيئا  لي�ض 

اأرا�سينا«.
اأكرب  ه���ي  “ال�سدمة  اأّن  وت���اب���ع 

)االعتداء(.  عنه  للتعبري  و�سيلة 
)االعتداء(  اأن  تفكر  اأن  ميكن  ال 

ميكن اأن يحدث على اأر�سنا«.
اأظهر  اأن االعتداء  واأو�سح كري�ض 
اأّن عزلة نيوزيلندا اجلغرافية مل 
عامل  يف  مهما  ع��ام��ال  ت�سكل  تعد 

مت�سل على هذا ال�سكل.
اأنه  “اظهر  االع����ت����داء  اإّن  وق����ال 
جمتمع  يف  اأالن������دم������اج  مي���ك���ن���ك 
جميل ولطيف، ويف اجلزء املتعلق 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ب��و���س��ائ��ل 
ميكنه اأن ينخرط يف جمتمع اآخر 

يعزز اأفكاره وغ�سبه«.
اأحد �سوارع كراي�ست ت�سري�ض  ويف 
ميت�سيل  ج��ريمي��ي  ق��ال  الكئيبة، 
حتدث  اأن  واقعي”  “غري  اإّن������ه 

مذبحة مماثلة يف نيوزيلندا.
يف  �سخ�ض  ك��ل  اأّن  “اعتقد  وت��اب��ع 
امل�سلمة  الطائفة  ي��دع��م  املجتمع 
والعائالت  ب��امل��ئ��ة   100 ب��ن�����س��ب��ة 

امل�سلمة التي فقدت اأحبائها«.
ل�سنا  اإن��ن��ا  ت��ق��ول  ان  “نّود  وت��اب��ع 
طرفا يف تلك )امل��ذب��ح��ة( واإن��ن��ا ال 

نوؤمن مبا يوؤمن به” منفذها.
اأق��دم �سناتور اأ�سرتايل   اإىل ذل��ك، 

تنكر  ال�سابع  القرن  من  لطاغية 
بزي زعيم ديني”، على حد زعمه.  
ال�سبت  عقده  �سحايف  موؤمتر  ويف 
األ��ق��ى ���س��اب جمهول  يف م��ل��ب��ورن، 
ب��ي�����س��ة ع��ل��ى ال�����س��ن��ات��ور ال����ذي رد 
ب�����س��رب ه���ذا ال�����س��اب م�����رارا على 
وج��ه��ه، قبل ان ي��ردع��ه رج��ل اأمن 

على ما يبدو.
�سكوت  ال�����������وزراء  رئ���ي�������ض  وق�������ال 
ال�سيناتور  ب��ي��ان  اإن  م��وري�����س��ون 

كراي�ست  يف  قتيال   49 عن  ا�سفر 
ت�����س��ري���ض، م���ن خ����الل ال���ق���ول ان 
“برنامج  هذه املجزرة ناجمة عن 
ملتع�سبني  اأت������اح  ال�����ذي  ال���ه���ج���رة 

م�سلمني الهجرة اىل نيوزيلندا«.
وكتب يف بيان “فلنكن وا�سحني، اذا 
كان امل�سلمون هم ال�سحايا اليوم، 
ب�����س��ورة عامة”.  ال��ف��اع��ل��ون  ف��ه��م 
هو  اال���س��الم��ي  “الدين  ان  وق���ال 
العنيفة  االيديولوجية  بب�ساطة 

�سرب  على  املتطرف  اليمني  م��ن 
للتنديد  اأم�ض  �ساب ر�سقه ببي�سة 
لالإ�سالم  امل��ع��ادي��ة  ب��ت�����س��ري��ح��ات��ه 
غداة مذبحة وقعت يف م�سجدين 
ت�سري�ض  ك����راي���������س����ت  مب����دي����ن����ة 

بنيوزيلندا.
وقد اثار ال�سناتور عن كوينزالند 
فرايزر  ا���س��رتال��ي��ا(  ���س��رق  )�سمال 
اأنينغ موجة احتجاجات يف خ�سم 
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى امل�����س��ج��دي��ن ال���ذي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال���ه���ج���وم االإره������اب������ي على  ب���ع���د 
كراي�ست  م��دي��ن��ة  يف  م�����س��ج��دي��ن 
ت�����س��ري���ض يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا، وال���ذي 
�سخ�سا   49 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ����س���ف���ر 
اآخرين،   40 م��ن  اأك���رث  واإ���س��اب��ة 
ال�سرطة  يف  م�������س���وؤول���ة  وج���ه���ت 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  خ���ط���اب���ا 
واالأردي��ة اإىل امل�سلمني يف بالدها 

لطماأنتهم.
وا�ستهلت ال�سرطية النيوزيلندية، 
بتحية  خ��ط��اب��ه��ا  ح�����س��ن،  ن��ائ��ل��ة 
وال�سالة  هلل  وب��احل��م��د  االإ���س��الم 
موؤكدة  ال���ن���ب���ي،  ع��ل��ى  وال�������س���الم 
باإ�سالمها،  فخورة  كم�سلمة  اأنها 
احلادث  م��ن  �سدمت  وك�سرطية 

الرهيب.
وقالت اإن ال�سرطة ال تدخر جهدا 
ميكن القيام به، وتقوم بكل �سيء 
اأن  م�سيفة  ال�سحايا،  اأج���ل  م��ن 
قادة  مع  يعملون  ال�سرطة  رج��ال 
املجتمع امل�سلم، باالإ�سافة لوجود 
الدينية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  جمموعة 
يف مدينة كري�ست ت�سري�ض، حيث 

وقع احلادث.
مفو�ض  ق����ال  ����س���اب���ق،  وق����ت  ويف 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة، مايك  ال�����س��رط��ة 
اأ�سخا�ض   4 �سبطوا  اإنهم  بو�ض، 

 40 م��ن  اأك���رث  واإ���س��اب��ة  �سخ�ساً 
اأث���ن���اء توجيه  ���س��ام��ت��اً،  اآخ���ري���ن 
االتهام اإليه يف حمكمة بنيوزيلندا 

اأم�ض ال�سبت.
“نيوزيلند  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
عاماً(،   28( املتهم  اأن  هريالد” 
الذي كان يرتدي مالب�ض ال�سجن 
بينما  بتكلف  اب��ت�����س��م  ال��ب��ي�����س��اء، 
كانت و�سائل االإعالم ت�سوره وهو 

داخل قف�ض االتهام.
ال�������س���ور وه����و ي�سري  واأظ���ه���رت���ه 
خالل  ب��ي��ده  “القبول”  بعالمة 
اإ�سارة  امل��ح��ك��م��ة، يف  اأم����ام  م��ث��ول��ه 
اأيديولوجية  ل��ت��اأي��ي��د  ت�����س��ت��خ��دم 

تفوق البي�ض.
اإذاعة  م��ن  �سميث  اأنيكيه  وق��ال��ت 
بدا  “لقد  نيوزيلندا”  “راديو 
مل  ال��رج��ل  اأن  م�سيفة  هادئاً”، 
اأو  بكفالة  �سراحه  اإط��الق  يطلب 

اإخفاء ا�سمه.
حتى  اح��ت��ج��ازه  املحكمة  وق����ررت 
اأبريل املقبل لعر�ض الق�سية على 

املحكمة العليا يف كري�ست�سري�ض.
كيالر  ب������ول  ال���ق���ا����س���ي  و����س���م���ح 
ب���ال���ت���ق���اط ال���������س����ور، ل��ك��ن��ه اأم����ر 
على  للحافظ  ال��وج��ه  بت�سوي�ض 

احلق يف حماكمة عادلة.
وقد مت اإغالق قاعة املحكمة اأمام 

اجلمهور.

بو�س يدعو اجلمهوريني
 اإىل تر�شيح بديل لرتامب 

•• وا�شنطن-وكاالت:

قال حاكم والية فلوريدا االأمريكية االأ�سبق جيب بو�ض، الذي خا�ض يف 
النتخاب��������ات  اجلمه��������وري  للح����زب  التمهيدي���������ة  االنتخاب�����ات   2016
مر�س������حاً  يطرح���������وا  اأن  يج�����ب  اجلمهوريني  اإن  االأمريكية،  الرئا�سة 
دونال������د  الرئي�ض  ملواجه������ة   2020 ف������ي  الرئا�س�����ية  النتخاب�����������ات 

ترامب.
وجاء هذا الراأي يف تغريدة على موقع )تويرت( ن�سرها ديفيد اأك�سلرود، 
ال�سحايف واملعلق مبحطة )�سي اإن اإن(، حيث ن�سر ت�سريحاً ن�سبه لالبن 
الثاين للرئي�ض االأ�سبق جورج بو�ض االأب و�سقيق الرئي�ض االأ�سبق جورج 

بو�ض االبن.
اأح��د ما، الأنه  اأن يرت�سح  ينبغي  اأن��ه  “اأعتقد  وق��ال جيب يف ت�سريحه: 

ينبغي اأن ُيعطى للجمهوريني خيار«.
وتابع: “من ال�سعب هزمية رئي�ض يف ال�سلطة، لكن ليكون لدينا حوار 
وفقاً ملا نقله  حول ماهية اأن تكون حمافظاً، اأعتقد اأن هذا االأمر مهم”، 

اأك�سلرود عن جيب عقب حواره معه.
باراك  ال�سابق  للرئي�ض  �سيا�سيا  م�ست�ساراً  عمل  ال��ذي  اأك�سلرود،  ويقدم 
اأوباماً بني عامي 2009 و2011 برناجما يذاع على حمطة )�سي اإن 

اإن( اأيام ال�سبت.

ب��الده��ا ع��ان��ت من  اأن  اإىل  الف��ت��ة 
يوؤمنون  فاجلناة  اأي��ام��ه��ا،  اأح��ل��ك 
باآراء متطرفة “ال مكان لها على 
االإطالق يف نيوزيلندا، ويف الواقع 

لي�ض لها مكان يف العامل«.
بالهجوم  امل��ت��ه��م  ال���رج���ل  وظ����ل 
م���دي���ن���ة  يف  م���������س����ج����دي����ن  ع����ل����ى 
النيوزيلندية،  ك��راي�����س��ت�����س��ري���ض 
وال�������ذي اأ����س���ف���ر ع����ن م��ق��ت��ل 51 

االإرهابي،  ال��ه��ج��وم  م��ن��ف��ذي  م��ن 
متطور  احل����ادث  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

ويحاولون ك�سف مالب�ساته.
واأك�����د اأن���ه���م ع����رثوا ع��ل��ى عبوات 
امل�سلني  الهجوم على  نا�سفة بعد 
داخ�������ل امل�������س���ج���د، ومت���ك���ن���وا من 
ن�����زع ف��ت��ي��ل ع�����دد م����ن االأج����ه����زة 
وكالة  بح�سب  املرجتلة،  املتفجرة 

“اأ�سو�سيتد بر�ض«.

واأو��������س�������ح م����ف����و�����ض ال�������س���رط���ة 
اآخرين  رجلني  اأن  النيوزيلندية 
ك��م��ا �سودرت  وام�����راأة اح��ت��ج��زوا، 
نارية يف مكان قريب من  اأ�سلحة 

احلادث.
املحتجزين  اأح���د  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
بينما  بعد،  فيما  �سراحهم  اأُط��ل��ق 
اإذا  فيما  يحققون  ال�سباط  ك��ان 
ك��ان االثنني االآخ��ري��ن على �سلة 

باحلادث.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د رئ��ي�����ض ال����وزراء 
موري�سون،  ���س��ك��وت  االأ�����س����رتايل، 
نيوزيلندا،  يف  الهجوم  منفذ  اأن 
مييني  اأ����������س���������رتايل  اإره���������اب���������ي 

متطرف.
نيوزيلندا،  رئي�سة وزراء  وو�سفت 
جا�سيندا اأرديرن، الهجمات، باأنها 
اإره��اب��ي��ة خمططة جيدا،  اأع��م��ال 

»ال�سدمة« اأكرب و�سيلة للتعبر عن الإعتداء

ما اأ�شباب مذبحة امل�شجدين يف نيوزيلندا 

»حتى يف املحكمة.. منفذ هجوم امل�سجدين يوؤكد عن�سريته

ب� »ال�شالم عليكم«.. خطاب من �شرطة نيوزيلندا للم�شلمني

فنزويال تطلق �شراح �شحايف اأملاين 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

الذي  �سيك�ض  بيلي  االأمل��اين  ال�سحايف  �سراح  الفنزويلية  ال�سلطات  اأطلقت 
اأمام  اأ�سهر، لكنه ملزم باملثول  اأوقفته اال�ستخبارات الفنزويلية قبل اربعة 

املحكمة كّل 15 يوما، على ما اأّكدت منظمة حقوقية اأم�ض.
ال�سلطات  واتهمته  فنزويال  �سمال  يف  فالكون  والي��ة  يف  �سيك�ض  واعتقل 
اأفادت  ما  على  قرب”،  “عن  م��ادورو  نيكوال�ض  الرئي�ض  ت�سوير  مبحاولة 

منظمة “ا�سبا�سيو بوبليكو” غري احلكومية املدافعة عن حرية التعبري.
وقالت املنظمة على تويرت اإّن “ال�سحايف االأملاين بيلي �سيك�ض اأطلق �سراحه 
... اإنهم )ال�سلطات( تفر�ض اإجراءات موؤقتة ملثوله كل 15 يوما ومنعه من 

احلديث لو�سائل االإعالم ب�سان ق�سيته. نطالب بكامل حريته«.
اأوقفه الحقا  دي�سمرب،  االأول  كانون  الطعام يف  اإ�سرابا عن  �سيك�ض  وبا�سر 

و�سط م�ساع دبلوما�سية، على ما قالت ال�سفارة االأملانية.
اإّن��ه حم��روم من حقه يف الدفاع عن  ون�سر �سيك�ض الحقا ر�سالة قال فيها 
نف�سه واإّنه مل يتلق نتائج حتاليل طبية اأجراها بعد اإ�سابته بحمى ال�سنك 

يف نهاية ت�سرين االأول اكتوبر.
وق�سد �سيك�ض فنزويال للتحقيق يف تهريب املخدرات واالإجتار بها واالإجتار 
بالب�سر ويف موجة نزوح الفنزويليني من بالدهم ب�سبب االأزمة االقت�سادية 

اخلانقة.
العام  يف  ال�سورية  اال�ستخبارات  اأج��ه��زة  قبل  م��ن  �سيك�ض  واعتقل  و�سبق 
اآذار  اأن يتم اإطالق �سراحه يف  اأثناء تغطيته للنزاع ال�سوري، قبل   2012

مار�ض 2013.

نيوزيلندا تعلن احلرب على الأ�شلحة
وكان  نيوزيلندا«.  يف  امل��وج��ودة  لالأ�سلحة  الفعلي  العدد  تعرف  ال 
برينتون تارانت اقتحم م�سجدي النور ولينوود يف مدينة كراي�ست 
ت�سري�ض، وفتح النار على امل�سلني مما اأ�سفر عن مقتل 49 �سخ�سا 
واإ�سابة نحو 40 اآخرين، وارتفعت احل�سيلة القتلى يف وقت الحق 
اإىل 51 بعد وفاة جريحني. وك�سفت رئي�سة الوزراء خالل موؤمتر 
�سحفي يف العا�سمة ولنغتون، قبل توجهها اإىل كراي�ست ت�سري�ض 
حيث ح�سل االعتداء، اأن “املهاجم كانت لديه رخ�سة حمل اأ�سلحة 
بر�ض«.  “فران�ض  وكالة  وفق   ،”2017 نوفمرب  يف  عليها  ح�سل 
28 عاما كان قد ا�سرتى  البالغ من العمر  اأن الرجل  واأو�سحت 
اأن  وبينت  اآخ��ر.  و�سالحا  �سيد  وبندقيتي  اآلية  ن�سف  بندقيتني 
بع�ض هذه االأ�سلحة مت تعديلها لت�سبح اأكرث فتكا، م�سرية اإىل اأن 

•• عوا�شم-وكاالت:

بت�سديد  اأردي��رن،  جا�سيندا  النيوزيلندية،  ال��وزراء  رئي�سة  تعهدت 
م�سجدين،  على  االإره��اب��ي  الهجوم  غ��داة  االأ�سلحة  حمل  قوانني 
عليها  ح�سل  اأوتوماتيكية  ن�سف  باأ�سلحة  اأ���س��رتايل  نفذه  ال��ذي 
احل�سول  ب�سهولة  نيوزيلندا  يف  القوانني  وتتميز  قانوين.  ب�سكل 
على البنادق الن�سف اآلية، لتجعل معدل حيازتها من بني االأعلى 
1.5 مليون قطعة �سالح  اأن هناك  اأرق��ام  العامل. وتظهر  يف دول 
ن�سمة  ماليني   5 �سكانها  عدد  يبلغ  التي  نيوزيلندا،  يف  مرخ�سة 
قوانني  يف  اخلبري  عن  “رويرتز”  وكالة  نقلت  ما  بح�سب  فقط، 
“اإن ال�سرطة يف نيوزيلندا  األبريز  األبريز. وقال  االأ�سلحة، فيليب 

حظرا على االأ�سلحة الن�سف اأوتوماتيكية قيد الدرا�سة. واأ�سافت 
اأ�سلحة من  ال�سخ�ض ح�سل على ترخي�ض وحاز  اأن هذا  “جمّرد 
اأن يتغري ذلك،  اإن النا�ض يريدون  هذا النوع، يدفعني اإىل القول 
و���س��اأع��م��ل ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري«. ومل تتغري ق��وان��ني االأ���س��ل��ح��ة يف 
اإثر مراجعات  ذلك  اإىل  الدعوة  1992 رغم  عام  نيوزيلندا منذ 
املهاجم واثنني من  اأن  اأي�سا  اأردي��رن  واأك��دت  حلكومات متعاقبة. 
على  ي��ك��ون��وا  مل  اعتقالهم،  مت  ال��ذي��ن  فيهم  امل�ستبه  امل��ت��واط��ئ��ني 
ن�سر  قد  كان  املهاجم  اأن  من  الرغم  على  املخابرات،  اأجهزة  رادار 
“مل تتم  اأطلق فيه تهديدات. وقالت:  على �سبكة االإنرتنت بيانا 
حتقيقا  هناك  اأن  م�سيفة  اأ�سرتاليا”،  يف  وال  هنا،  ال  مراقبتهم، 

جاريا حول هذا اجلانب.

اأ�شرتاليا متنع دخول �شحايف مييني  
•• �شيدين-اأ ف ب:

بتعليقاته  امل��ع��روف  امل��ت��ط��رف  اليميني  ال��ربي��ط��اين  ال�سحايف  دخ���ول  منع  اأ���س��رتال��ي��ا  ق���ررت 
على ما اأعلن  اال�ستفزازية ميلو يانوبولو�ض غداة و�سفه االإ�سالم باأنه “همجي” و”غريب”، 
“تعليقات ميلو يانوبولو�ض  اإّن  اأم�ض . وقال وزير الهجرة دافيد كوليمان يف بيان  م�سوؤولون 
على مواقع التوا�سل االجتماعي ب�ساأن الهجوم االرهابي يف كراي�ست ت�سري�ض مروعة وتثري 
قررت يف  �سكوت موري�سون  اأّن حكومة  اأ�سرتالية  اإعالم  و�سائل  وذكرت  واالنق�سام«.  الكراهية 
بعد  لكّنها غرّيت موقفها الحقا  الأرا�سيها،  تا�سرية دخول  يانوبولو�ض  اأال متنح  اآذار/م��ار���ض 
تظاهرات للمحافظني يف احلزب الليربايل احلاكم.   وال تعلق احلكومة االأ�سرتالية عادة على 
الغ�سب  �سوء  يف  ال�سبت  ا�ستثنائية  خطوة  اتخذت  لكنها  التاأ�سريات،  مبنح  املتعلقة  القرارات 
يف  م�سجدين  يف  متطرف  مييني  ا���س��رتايل  نفذها  مذبحة  يف  م�سلما   49 مقتل  اث��ر  العاملي 
نيوزيلندا. و�سدر القرار االأ�سرتايل بعد ان كتب يانوبولو�ض على في�سبوك اأن اعتداءات مثل 

نيوزيلندا حتدث الأن احلكومات “تدلل ... ثقافات دينية غريبة وهمجية«.

ماذا فعلت اأ�شرة »جزار نيوزيلندا« بعد جرميته ب�شاعات؟�شفاح نيوزيلندا اأر�شل بيانه لل�شلطات قبل العملية
العملية.  وراء  الدوافع  يك�سف  ا�ستلمناه  الذي  “البيان 
اإن��ه على و�سك تنفيذ هجومه.. مل تكن هناك  مل يقل 
وكاأن  ال��ب��ي��ان  �سياغة  “متت  وت��اب��ع  الإي��ق��اف��ه«.  فر�سة 
االأ�سرتايل  االإره��اب��ي  وي�سف  م�سبقا«.  نفذت  العملية 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ت��اران��ت،  برينتون 
“العرق  ب��ت��ف��وق  وي���وؤم���ن  ع��ام��ا   28
الكراهية”  “بيان  يف  االأبي�ض”، 
االإنرتنت،  على  ك��ذل��ك  ن�سره  ال���ذي 
“جمرد رج��ل ع��ادي من  ب��اأن��ه  نف�سه 
اأ���س��رة ع��ادي��ة«. وق���ال اإن���ه ك��ان يعمل 
ك���م���درب ل��ي��اق��ة ل���الأط���ف���ال، ق��ب��ل اأن 
مي�سي عامني كاملني يف التخطيط 
امل�سجدين. و�سنف  واالإع��داد ملذبحة 
هذا ال�سفاح اليميني املتطرف نظريه 
ومنفذ  بريفيك  اأندري�ض  الرنويجي 
هجوم م�سجد فينزبريي بارك، دران 
“ال�سخ�سيات  من  باأنهما  اأوزب����ورن، 
املوؤثرة والقوية«. وزعم يف بيانه اأن االأوروبيني البي�ض 
“يف�سلون يف التكاثر واالإجناب«. ي�سار اإىل اأن الهجوم، 
الذي وقع خالل �سالة اجلمعة، خلف مقتل 49 م�سليا 

واإ�سابة 42 اآخرين.

االأ�سرتالية م�ساء اجلمعة وحققت معهما حول الهجوم 
الدامي.

اأفراد  باقي  اإىل  توجهت  االأ�سرتالية  ال�سرطة  وك��ان��ت 
اأ�سرة تارانت بعد تاأكدها من هويته.

اأ�سرته يف مدينة  زار  تارانت  اأن  وك�سفت اجلدة جوي�ض 
غرافتون يف �سمال نيو �ساوت ويلز مرتني خالل العام 

املا�سي واآخرهما يف عطلة اأعياد امليالد.
وقالت جوي�ض ل�سحيفة ديلي ميل االأ�سرتالية “االأمر 
�سادم للغاية.. خ�سو�سا واأن برينتون هو الفاعل.. اإنه 

ولد طيب«.
واأ���س��اف��ت اأن���ه ك���ان لطيفا وط��ي��ب��ا ط���وال ال��وق��ت وكان 

يواظب على زيارتنا مرتني يف العام«.
وك�����س��ف��ت ج��وي�����ض اأن االأ����س���رة ب��ات��ت ت��ع��اين مم���ا فعله 
حفيدها، لكنها اأو�سحت اأنه مل تظهر على حفيدها اأي 

بوادر تطرف عندما حتدثت معه اآخر مرة.
ويبدو اأن اجلرمية االإرهابية التي ارتكبها ترينتون مل 
تتوقف يف كراي�ست ت�سريت�ض بنيوزيلندا واإمنا جتاوزتها 
لت�سل اإىل بلدة غرافتون، التي يقدر عدد �سكانها بنحو 

22 األف ن�سمة.
الذي  االأم���ر  دويل  اهتمام  مركز  اإىل  البلدة  وحت��ول��ت 
وطبيعة  م��زاج��ه��م  وع��ك��ر  ب��االم��ت��ع��ا���ض  �سكانها  اأ���س��اب 

حياتهم اليومية.

•• عوا�شم-وكاالت:

عن  النيوزيلندي  هريالد”  “نيوزيلند  م��وق��ع  ك�سف 
رئي�سة  مكتب  اإن  ق��ال  بعد  ال�سبت،  �ساعقة،  م��ف��اج��اأة 

ال������وزراء، ج��ا���س��ي��ن��دا اأردي������رن، ح�سل 
“هجوم  منفذ  بيان  من  ن�سخة  على 
كراي�ست  م��دي��ن��ة  يف  امل�سجدين” 
تنفيذه  م��ن  دق��ائ��ق  ق��ب��ل  ت�سريت�ض، 

الهجوم االإرهابي الدموي.
ال���ذي ح�سل على  امل�����س��در،  واأو����س���ح 
مكتب  اأن  ح�����س��ري،  ب�سكل  امل��ع��ل��وم��ة 
اأرديرن ح�سل على ن�سخة من البيان، 
اأقل  قبل  �سفحة،  ال�73  م��ن  امل��ك��ون 
الهجوم  تنفيذ  على  دق��ائ��ق   10 م��ن 
االإرهابي، م�سيفا اأن “اجلاين اأر�سل 
البيان اإىل مكتب رئي�سة الوزراء اإىل 
جانب 70 م�ستقبال اآخر، من بينهم 

�سيا�سيون«.  كما �سمت قائمة “املر�سل 
اإليهم” مكتب الربملان، وبع�ض و�سائل االإعالم املحلية 

والدولية.
النيوزيالندية  ال����وزراء  رئي�سة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

•• �شيدين-وكاالت:

عليه  اأقدمت  وت�سرف”احرتازي”  فورية  ت�سريحات 
االإرهابي يف  ت�سريت�ض”  “كراي�ست  عائلة منفذ هجوم 

نيوزيلندا بعد �ساعات من جرميته ال�سنعاء.
فقد عربت جدة جزار نيوزيلندا، الذي ارتكب جرمية 
امل�سجدين يف كراي�ست ت�سريت�ض، عن “عدم ت�سديقها” 
ارتكاب حفيدها مثل هذه املجزرة الب�سعة، وو�سفته باأنه 

“ولد طيب«.
عاما،   94 العمر  م��ن  البالغة  ت��اران��ت،  جوي�ض  وق��ال��ت 
الذي �سور  ب��اردة،  القاتل بدماء  االأ�سرتايل،  ال�ساب  اإن 
“لي�ض  ال���ن���ور،  م�سجد  يف  امل�����س��ل��ني  ي��ق��ت��ل  وه���و  نف�سه 

على حد قولها. حفيدها الذي عرفته”، 
ارتكبها  التي  الب�سعة  االإرهابية  اأنباء اجلرمية  و�سكلت 
برينتون تارانت “�سدمة” الأ�سرته، خ�سو�سا لوالدته 
درا�سي  االإجنليزية يف ف�سل  التي كانت تدر�ض  �سارون، 

مبدر�سة ماكلني الثانوية، عندما تلقت النباأ.
وبعد تلقيها ع�سرات االت�ساالت الهاتفية م�ساء اجلمعة، 
اإبالغها  ومت  الف�سل  م��ن  برينتون  وال���دة  ا�ستدعيت 

بالهجوم الدامي الذي نفذه ابنها يف نيوزيلندا.
ويعتقد اأن والدته و�سقيقته لورين قد اأر�سلتا اإىل مكان 
االإرهاب  مكافحة  �سرطة  ا�ستدعتهما  اأن  بعد  جمهول، 
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يف  العامل  دول  اأف�سل  من  واح��دة  بالدنا  لت�سبح  االأول،  املركز  اإىل  ال�ساعية 
اإق��ب��ال امل�سانع  امل��ط��ردة يف  ب��ال��زي��ادة  ري���ادة االأع���م���ال«. واأع����رب ع��ن �سعادته 
وخطوط االإنتاج على احل�سول على عالمة اجلودة االإماراتية .. م�سريا اإىل 
اأن العام املا�سي �سهد زيادة الفتة يف امل�سانع احلا�سلة على العالمة بلغت نحو 
26 يف املائة من 844 م�سنعا عند نهاية العام 2017 اإىل 1060 م�سنعا 
ح�سب  دول��ي��ا  م�سنعا  و113  وطنية،  م�سانع   103 منها   2018 بنهاية 
بيانات الهيئة. وتخ�سع املوؤ�س�سات التي حت�سل على عالمة اجلودة االإماراتية 
اإنتاج  الداخلة يف  امل��واد اخل��ام  اإ���س��راف ورق��اب��ة و�سحب عينات من  اإىل خطة 
ال�سلعة، للتاأكد من مطابقة املواد للموا�سفات القيا�سية املعتمدة يف االإمارات 
زي��ادة مماثلة يف  العالمة  امل�سانع احلا�سلة على  الزيادة يف عدد  يعك�ض  كما 
عدد املنتجات املطابقة يف االأ�سواق الوطنية وتاليا االرتقاء مبفاهيم اجلودة 

•• اأبوظبي -وام: 

 314 التي تبلغ  19 دولة على عالمة اجلودة االإماراتية ملنتجاتها  ح�سلت 
التي  ال��ع��الم��ة  اإط����ار منظومة  وذل���ك يف  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن��ذ مطلع  منتجا 
هذه  تعك�ض  “موا�سفات«.  واملقايي�ض  للموا�سفات  االإم���ارات  هيئة  متنحها 
اخل��ط��وة ق����درة خ��ط��وط االإن���ت���اج ل���دى ه���ذه امل�����س��ان��ع ع��ل��ى ام��ت��الك اآليات 
من  واح��د  يف  امل�ستهلك  اإىل  و�سوال  والنقل  والتخزين  االإن��ت��اج  يف  من�سبطة 
امل�ستهلك  ثقة  ل�سمان  املنتجات  للتدقيق على  الوطنية  املطابقة  برامج  اأهم 
وزيادة موؤ�سرات االأمان وال�سالمة يف املجتمع. و اعترب �سعادة عبد اهلل املعيني 
مدير عام “موا�سفات” اأن هذا االجناز مبثابة توجه حكومي اإماراتي �سمن 
االإمارات  دول��ة  توجهات  مع  ين�سجم   2021 الوطنية  االأجندة  م�ستهدفات 

برامج الرت�شيد ل� » كهرباء ومياه دبي« توفر 1.2 مليار درهم يف ع�شر �شنوات
•• دبي -وام:

ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقتها  التي  الرت�سيد  وم��ب��ادرات  برامج  حققت 
ا�ستهالك  يف  مهمة  وف���ورات  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  م��دار  على  دب��ي 
الرتاكمي  الوفر  بلغ  حيث  امل�ستهدفة  الفئات  �سمن  وامل��ي��اه  الكهرباء 
الكهرباء  م��ن  ���س��اع��ة  ت����رياوات   2 ن��ح��و  و2018   2009 ع��ام��ي  ب��ني 
و7.4 مليار جالون من املياه مبا يعادل 1.2 مليار درهم يف القطاعات 
ال�سكنية والتجارية وال�سناعية اإ�سافة اإىل املن�ساآت التعليمية واملوؤ�س�سات 
احلكومية و�سبه احلكومية فيما اأ�سهمت هذه الوفورات يف تقليل مليون 
طن من االنبعاثات الكربونية. واأ�ساد �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالنتائج التي حققها 
متعاملو الهيئة من خمتلف القطاعات موؤكدا اأنها اأثبتت اأهمية م�ساركة 

على  للحفاظ  اال�ستهالك  تر�سيد  جهود  يف  املتعاملني  قطاعات  جميع 
البيئة. وتت�سمن برامج الرت�سيد التي تطلقها الهيئة على مدار العام 
حزمة من املبادرات واالأن�سطة التوعوية املبتكرة التي ت�ستهدف جميع 
املوارد  ا�ستهالك  تر�سيد  مفهوم  تر�سيخ  بهدف  امل�ستهلكني  قطاعات 
املجتمع لدعم  اأف��راد  وت�سجيع  يوميا  و�سلوكا  ثقافة جمتمعية  لي�سبح 
جهود الدولة يف حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية وي�سهم 
يف خف�ض الب�سمة الكربونية لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجية دبي للطاقة 
النظيفة 2050 التي تهدف اإىل اأن تكون دبي املدينة االأقل يف الب�سمة 
الكربونية على م�ستوى العامل وا�سرتاتيجية دبي للحد من االنبعاثات 
الكربونية التي تهدف اإىل تقليل االنبعاثات بن�سبة %16 بحلول عام 
2021 اإ�سافة اإىل ا�سرتاتيجية اإدارة الطلب على الطاقة واملياه للحد 

من اال�ستهالك بن�سبة %30 بحلول 2030.

عقد ملتقى اأعمال يف بر�سلونة مب�ساركة م�سوؤولني حكوميني ورجال اأعمال 

ال�شارقة ت�شتهدف امل�شتثمرين الإ�شبان يف قطاعات الرعاية ال�شحية والتعليم

•• ال�شارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
يف  املبا�سر”ا�ستثمر  االأج�����ن�����ب�����ي 
اأعمال  م��ل��ت��ق��ى  م����وؤخ����راً  ال�سارقة” 
املدينة  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة،   - ال�������س���ارق���ة 
بح�سور  ب���ر����س���ل���ون���ة،  االإ����س���ب���ان���ي���ة 
وكبار  م�����س��ت��ث��م��راً   150 م���ن  اأك�����رث 
ب��ه��دف تعزيز  امل�����س��وؤول��ني االإ����س���ب���ان، 
واال�ستثمارية  االقت�سادية  العالقات 
تو�سيع  على  والعمل  املدينتني،  ب��ني 
اآف������اق ال���ت���ع���اون ب���ني اجل���ان���ب���ني عرب 
تلبي  التي  القطاعات  اأه��م  ا�ستهداف 
مثل  االإ�سبان  امل�ستثمرين  احتياجات 
وياأتي  ال�سحية.  وال��رع��اي��ة  التعليم 
ي��ع��د االأول  ال�����ذي  امل��ل��ت��ق��ى،  ت��ن��ظ��ي��م 
يف  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر  مل��ك��ت��ب 
العام اجلاري، على هام�ض زيارة وفد 
رفيع امل�ستوى من اإمارة ال�سارقة اإىل 
مدينة بر�سلونة برئا�سة ال�سيخ فاهم 
دائرة  رئي�ض  القا�سمي،  �سلطان  ب��ن 
ال�سارقة،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
والتي اختتمت فعالياتها يوم اخلمي�ض 
14 من مار�ض اجلاري، بهدف تعزيز 
بر�سلونة  بني  االقت�سادية  العالقات 
واإمارة ال�سارقة على وجه اخل�سو�ض، 
والتعريف مبقومات املناخ اال�ستثماري 
لل�سركات  ي��ت��ي��ح  ال����ذي  ال�����س��ارق��ة  يف 
االإ�سبانية تو�سيع اأعمالها وفتح املزيد 
من االأ�سواق يف املنطقة والعامل عرب 
امللتقى،  وح�سر  االإم��ارات��ي��ة.  البوابة 
ب���ن �سلطان  ف���اه���م  ال�����س��ي��خ  ك���ل م���ن 
العالقات  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���س��م��ي، 
احلكومية يف ال�سارقة، و�سعادة حممد 
عام  قن�سل  ال�سام�سي،  علي  ع��ب��داهلل 
و�سعادة  بر�سلونة،  مدينة  يف  ال��دول��ة 
الرئي�ض  ال�سركال،  جا�سم  بن  م��روان 
لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي 
و�سعادة الدكتور  والتطويرِ”�سروق”، 
امل�����س��ل��م، رئ��ي�����ض معهد  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الدكتور  و���س��ع��ادة  ل��ل��رتاث،  ال�����س��ارق��ة 
رئي�ض جمل�ض  الكعبي،  �سعيد م�سبح 
���س��ع��ادة عبداهلل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  امل��ح��ي��ان،  علي 
امل�سرخ،  ج��م��ع��ة  وحم��م��د  ال�����س��ح��ي��ة، 
ال�سارقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر “ا�ستثمر 
عبدالعزيز  والدكتور  ال�سارقة”،  يف 
ال�سارقة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  امل��ه��ريي، 
امل�ستثمرين  م���ن  وع�����دد  ال�����س��ح��ي��ة، 

املحليني.
�سلطان  ب���ن  ف���اه���م  ال�����س��ي��خ  واأع�������رب 
ال��ق��ا���س��م��ي ع���ن اأه��م��ي��ة امل��ل��ت��ق��ى بني 
اأن������ه يرتجم  م���و����س���ح���اً  امل���دي���ن���ت���ني، 
�سراكات  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����س��ارق��ة  ال���ت���زام 
واملوؤ�س�سات  امل���راك���ز  اأب�����رز  م���ع  ق��وي��ة 
املالية واال�ستثمارية من جميع اأنحاء 
االأعمال  ملتقى  اأت����اح  ح��ي��ث  ال��ع��امل، 
عملية  وب���ر����س���ل���ون���ة،  ال�������س���ارق���ة  ب���ني 
ت�سهيل التبادالت املوجهة نحو تعزيز 
الثنائية،  واال����س���ت���ث���م���ارات  ال���ت���ج���ارة 
وت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول كيفية 
امل�سالح  الطرفني عن  اال�ستفادة من 
التجارية املتبادلة يف �سوء التطورات 

املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ��الل  ا�ستطاعت 
اإ�سبانية تعمل  �سركة   96 جذب نحو 
املنطقة  املناطق احلرة مثل  يف  حالياً 
احلرة ملطار ال�سارقة الدويل، ومدينة 
ال�سارقة لالإعالم “�سم�ض”، واملنطقة 

احلرة يف احلمرية.
املهريي  العزيز  عبد  الدكتور  واأ���س��ار 
مدير عام هيئة ال�سارقة ال�سحية اأن 
ا�سرتاتيجيتها  �سمن  ت�سعى  الهيئة 
التعاون  �سبل  تعزيز  اإىل  واأه��داف��ه��ا 
موردي  خمتلف  مع  ال�سراكات  وعقد 
ال�سحية  اخل�������دم�������ات  وم�����ق�����دم�����ي 
احلكومية واخلا�سة، يف خمتلف دول 
تتميز  حيث  اإ�سبانيا  �سيما  ال  العامل 
التخ�س�سات  م���ن  ب���ع���دد  ب��ر���س��ل��ون��ة 
الكثريين  يدفع  ال��ذي  االأم��ر  املهمة، 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  ����س���ك���ان  م����ن 
واال�ستفادة  اإل��ي��ه��ا  لل�سفر  اخلليجي 
ال�سحي،  امل���ج���ال  يف  خ���ربات���ه���ا  م���ن 

وخ�سو�ساً يف عالج العيون.
الزيارة  تاأتي ه��ذه  امل��ه��ريي:  واأ���س��اف 
والتن�سيق  التعاون  اآف���اق  فتح  بهدف 
بر�سلونة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
ال�سحية،  للرعاية  ال�سارقة  ومدينة 
حيث  ح��رة،  طبية  منطقة  باعتبارها 
اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اإىل  ن�سعى 
وامل�ست�سفيات  املعاهد  من  ال�ساأن  ذات 
واملعروفة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��خ�����س�����ض  ذات 
ال�سارقة،  يف  ل��ه��ا  اأف����رع  لفتح  ع��امل��ي��اً، 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم  مبا 
ال�سارقة  م���دي���ن���ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
للرعاية ال�سحية الرامية اإىل توثيق 
التعاون امل�سرتك مع خمتلف اجلهات 

املعنية بالرعاية ال�سحية.« 
اأهداف  “ا�ستعر�سنا  امل��ه��ريي:  وق��ال 
والت�سهيالت  واملميزات  املدينة  اإن�ساء 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
تنفيذ  وك��ذل��ك  احل���ر،  التملك  حيث 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����ن����اف����ذة ال����واح����دة 
عن  ف�ساًل  اخل��دم��ات،  كافة  لتقدمي 
اأر�ض  على  املوجود  الطبية  الوحدات 
امل��ج��ه��زة بكافة  امل��دي��ن��ة، واالأرا�����س����ي 
باإن�ساء  ال��راغ��ب��ة  للجهات  اخل��دم��ات 
وي�����س��ع��ى مكتب  م�������س���اري���ع ط���ب���ي���ة.« 
للرتويج  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر 
املحافل  خمتلف  يف  ال�سارقة  الإم���ارة 
اأعلنت  اأن  وم��ن��ذ  وال��دول��ي��ة؛  املحلية 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة 
“�سروق” عن اإطالق مكتب “ا�ستثمر 
خ���الل  م������رة  الأول  ال�سارقة”  يف 
لال�ستثمار  ال�سارقة  منتدى  فعاليات 
االأجنبي املبا�سر، يف �سبتمرب 2016، 
ا�ستطاع املكتب تعزيز عملية التوا�سل 
بني �سوق اال�ستثمار املحلي والدويل، 
م�سوؤولية  اإليه”�سروق”  اأوك��ل��ت  اإذ 
الرتويج اال�ستثماري لالإمارة وجذب 
بالفوائد  وت��ع��ري��ف��ه��م  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
ا�ستثماراتهم  على  املرتتبة  املبا�سرة 
تعزيز  ا���س��ه��ام��ه يف  ج��ان��ب  اإىل  ت��ل��ك، 
ا�ستثمارية  ك��وج��ه��ة  االإم������ارة  م��ك��ان��ة 
�سعيه  بالتزامن مع  املنطقة،  اأوىل يف 
امل�ستمر الأن تكون االإمارة واحدة من 
اأف�سل وجهات اجلذب اال�ستثماري يف 

العامل.

االإ�����س����ب����ان، ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��اري��خ��ن��ا من 
التي  تلك  مثل  الناجحة  ال�����س��راك��ات 
بيننا وبني حافلة اجلوالت ال�سياحية 
العاملية، والتي �سهدت انطالق خدمة 
بال�سارقة  ال�سياحية  اجل��والت  حافلة 
باالإ�سافة  االإم���������ارة،  يف  م����رة  الأول 
مع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ت��ن��ا  اإىل 
االإ�سبانية  ديزاين  اإند  روكا�ض  �سركة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ال��ت�����س��م��ي��م، وذل����ك 
با�سم  م�����س��رتك��ة  م��وؤ���س�����س��ة  الإط�����الق 
روكا�ض االإمارات، التي و�سعت اأعمالها 

موؤخراً اإىل البحرين واملنطقة.«
وا���س��ت��ع��ر���ض ك���ل م���ن حم��م��د جمعة 
ملكتب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  امل���������س����رخ، 
والدكتور  ال�سارقة”،  يف  “ا�ستثمر 
هيئة  عام  مدير  املهريي،  عبدالعزيز 
امل�ستثمرين  اأم��ام  ال�سحية   ال�سارقة 
االإ����س���ب���ان، يف ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة حتت 
يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  “الفر�ض  ع���ن���وان 
اال�ستثمارية  امل����زاي����ا  ال�سارقة”، 
للم�ستثمرين  االإم����ارة  توفرها  التي 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����س��و���س��اً  االأج����ان����ب 
ب��ت��ع��زي��ز ال���ف���ر����ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
الرعاية  ق��ط��اع  ال��ت��ع��اون يف  جم���االت 

التي  التطورات  اآخ��ر  ا�ستعرا�ض  عرب 
ومكانتها  ال�سارقة،  اقت�ساد  ي�سهدها 
االقت�ساد  خارطة  على  ت�سغلها  التي 
تعزيز مكانتها  وقدرتها على  العاملي، 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  ع��امل��ي��ة  ك�����س��وق 
من  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  واملتو�سطة 
العامل ف�ساًل عن كونها  اأرج��اء  �ستى 

مالذاً ا�ستثمارياً اآمناً. »
وتابع: “اجتهت اإمارة ال�سارقة خالل 
تبني  اإىل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
االبتكار  مفاهيم  من  املزيد  وترجمة 
جانب  اإىل  ال����ق����ط����اع����ات،  ����س���ت���ى  يف 
واالأفكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
ال�سباب  االأع���م���ال  ل��ق��ادة  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
البنى  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  وامل�ستثمرين 
لتعزيز  كو�سيلة  الأع��م��ال��ه��ا  التحتية 
م�ساريعهم والتو�سع يف اأ�سواق جديدة، 
وذلك بف�سل موقعها اجلغرايف، الذي 
والغرب،  ال�����س��رق  ب���ني  ب���واب���ة  ي��ع��ت��رب 
ف�ساًل عن موانئها الثالثة ذات املوقع 

اال�سرتاتيجي ».
يف”�سروق”  دورن������ا  “اأن  واأ�����س����اف: 
جديدة  ���س��راك��ات  اإق��ام��ة  ت�سهيل  ه��و 
نظرائنا  م���ع  م�����س��رتك��ة  وم�������س���اري���ع 

تعريف  يف  ودوره����������ا  ال����رتوي����ج����ي����ة 
باملقومات  االإ�سباين  االأعمال  جمتمع 
ال��ت��ي يتمتع  ال���واع���دة  واالإم��ك��ان��ي��ات 
اإىل  كبوابة  االإم��ارات��ي  االقت�ساد  بها 

العديد من االأ�سواق العاملية. 
العالقات  �سعادته على عمق  اأكد  كما 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  الثنائية بني 
املتحدة واململكة االإ�سبانية، وال �سيما 
االقت�سادي حيث حقق  ال�سعيد  على 
امليزان التجاري بني اجلانبني خالل 
يورو،  1،9 مليار  2018 نحو  العام 
م�ستوى  رف���ع  اإىل  تطلعه  ع��ن  ون���وه 
ال���ت���ع���اون م����ع جم��ت��م��ع االأع�����م�����ال يف 
ا�ستقطاب  خالل  من  كتالونيا  اإقليم 
ا�ستثمارات ال�سركات املختلفة للدولة، 
االأولوية  ذات  القطاعات  يف  وخا�سة 
ويف مقدمتها الطاقة املتجددة، النقل، 
التعليم، ال�سحة، التكنولوجيا، املياه، 

الف�ساء واالأمن الغذائي.  
اأم�������ام  األ�����ق�����اه�����ا  ال����ت����ي  ك���ل���م���ت���ه  ويف 
احل�������س���ور ق�����ال ����س���ع���ادة م�������روان بن 
من  “ا�ستطعنا  ال�����س��رك��ال:  ج��ا���س��م 
اإىل  ر�سالتنا  نقل  الزيارة  هذه  خالل 
بر�سلونة،  يف  و���س��رك��ائ��ن��ا  اأ���س��دق��ائ��ن��ا 

اال�ستثمارات  ج��ذب  يف  حم��وري��اً  دوراً 
االأج��ن��ب��ي��ة. م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د حممد 
جمعة امل�سرخ، املدير التنفيذي ملكتب 
امللتقيات  اأن  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا املكتب  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  ال���ت���ي 
داخ���ل االإم�����ارة اأو خ��ارج��ه��ا، ت��اأت��ي يف 
تهدف  متكاملة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار 
ال�سارقة  اإم������ارة  م���وق���ع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
االقت�سادي على خارطة اال�ستثمارات 
العاملية، عرب عر�ض اأهم الفر�ض التي 
تتيحها االإمارة للم�ستثمرين االأجانب 
مثل  حيوية  اقت�سادية  ق��ط��اع��ات  يف 
واالإمداد،  النقل  والرتفيه،  ال�سياحة 
والرعاية ال�سحية، والبيئة، والتعليم، 
وال�سناعات اخلفيفة، اإ�سافة اإىل اأهم 
عليها  تعمل  التي  التنموية  امل�ساريع 
ال�����س��ارق��ة ح��ال��ي��ا. واأو���س��ح امل�����س��رخ اأن 
عقد هذا امللتقى جاء بناء على درا�سة 
االإ�سبانيني،  امل�ستثمرين  متطلبات 
ورغ���ب���ت���ه���م ب���ت���و����س���ي���ع اأع���م���ال���ه���م يف 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  متخ�س�سة  ق��ط��اع��ات 
ال�سرق  منطقة  ع��رب  ع��امل��ي��ة  اأ����س���واق 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  االأو����س���ط واخل��ل��ي��ج، 
ال�سارقة  يف  امل�ستقرة  االأع��م��ال  بيئة 

االقت�سادية االإقليمية والدولية. »
“يهدف امللتقى وزيارة وفد  واأ�ساف: 
تعزيز  اإىل  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  ال�����س��ارق��ة 
واإ�سبانيا  االإم�������ارات  ب���ني  ال��ع��الق��ات 
1972، ال  ال��ع��ام  اب��ت��داأت منذ  ال��ت��ي 
اأن ك��ات��ال��ون��ي��ا ت��ع��ت��رب االأك����رث  ���س��ي��م��ا 
ازده����������اًرا م����ن ب����ني 17 م��ن��ط��ق��ة يف 
19 يف  ن��ح��و  ت�����س��ت��وع��ب  اإذ  اإ���س��ب��ان��ي��ا، 
امل��ئ��ة م��ن االق��ت�����س��اد االإ����س���ب���اين، من 
خالل قطاعات ال�سياحة، وال�سادرات 
يجعلها  مم��ا  وال�سناعة،  والت�سنيع 
قوة اقت�سادية وثقافية، ذات اإمكانات 
التعاون  م����ن  مل����زي����د  ت����دف����ع  ه���ائ���ل���ة 
التي  امل���ج���االت  خمتلف  يف  امل�����س��رتك 
مت���ه���د ال���ط���ري���ق ل��ل��ن��م��و واالزده��������ار 

امل�سرتك. »
����س���ع���ادة حم��م��د عبداهلل  اأ�����س����اد  وق����د 
ال�����س��ام�����س��ي، ق��ن�����س��ل ع����ام ال���دول���ة يف 
ب��ر���س��ل��ون��ة، مب����ب����ادرة مكتب  م��دي��ن��ة 
املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة 
بتنظيم  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر 
“ملتقى اأعمال ال�سارقة - بر�سلونة” 
ل��ل��م��رة االوىل،  ب��ر���س��ل��ون��ة  يف م��دي��ن��ة 
الفعالية  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 

املزيد  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال�سحية  م��ن 
امل���ت���خ�������س�������س���ة ل�������الإم�������ارة، وك����ذل����ك 
اأن  ميكن  التي  واحلوافز  الت�سهيالت 
وال�سغرية  النا�سئة  لل�سركات  تقدم 
تاأ�سي�ض  م��ن  ميكنهم  مب��ا  االإ�سبانية 

وتطوير اأعمالهم يف ال�سارقة.
توجه  اأن  اجلل�سة  امل�ساركون يف  واأك��د 
ال�سارقة لتنمية اأعمالها مع ال�سركات 
ياأتي  بر�سلونة،  مدينة  يف  االإ�سبانية 
الهادفة  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية  �سمن 
االقت�سادية  ال����رواب����ط  ت��ع��زي��ز  اإىل 
والتجارية واال�ستثمارية مع اإ�سبانيا.

اال�ستثمارية  املزايا  املتحدثون  وق��دم 
الذي ميكن اأن ي�ستفيد منها امل�ستثمر 
االإ����س���ب���اين م���ن خ���دم���ات م��ع��ف��اة من 
ال�������س���رائ���ب، وف����ر�����ض ا����س���ت���ث���م���ار يف 
بقطاعات  متخ�س�سة  ح���رة  م��ن��اط��ق 
والتعليم،  االإع�������الم،  م��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة 
ال�سحية،  وال����رع����اي����ة  وال����ت����ج����ارة، 
واخلدمات  والتكنولوجيا،  والبيئة، 
اللوج�ستية، اإ�سافة اإىل متويل ودعم 
ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، م��و���س��ح��ني اأن 
املوقع اجلغرايف الإمارة ال�سارقة يوؤدي 

الإمارات و قريغيزيا تعقدان اأعمال اأول جلنة اقت�شادية م�شرتكة بينهما

•• ب�شكيك-وام: 

القريغيزية  العا�سمة  ا�ست�سافت 
ب�سكيك اأعمال اأول جلنة اقت�سادية 
م�������س���رتك���ة ب����ني دول������ة االإم���������ارات 
والتي  القريغيزية  واجل��م��ه��وري��ة 
ع���ق���دت ب��رئ��ا���س��ة ك���ل م���ن معايل 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
االقت�ساد و معايل جني�ض رازاكوف 

نائب رئي�ض الوزراء القريغيزي.
ال��ل��ج��ن��ة ���س��م��ن جدول  و و���س��ع��ت 
اأعمالها عددا من الربامج واالآليات 
لتعزيز اأطر التعاون يف 13 قطاعا 
واال�ستثمار  التجارة  �سملت  حيويا 
و�سناعة احلالل واخلدمات املالية 
وامل�ساريع  ال�����س��ن��اع��ي  وال���ت���ع���اون 
واالبتكار  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
وتكنولوجيا املعلومات والتعاون يف 
الزراعة والرثوة احليوانية والنقل 
وال�سياحة  امل�������دين،  وال�����ط�����ريان 

والتعليم والطاقة املتجددة.
و ا�ستمل حم�سر اللجنة على و�سع 
مدينتي  ب��ني  فيما  ل��ل��ت��ع��اون  اأط���ر 
التعاون  و����س���ب���ل  ودب������ي  ب�����س��ك��ي��ك 
االقت�سادية  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
تقع  التي  نارين  احل��رة مبحافظة 
وتفتح  القريغيزية  احل���دود  على 
االأوروبية  االأ����س���واق  اإىل  ال��ط��ري��ق 

واالأ�سيوية.
اللجنة يف وقت يعمل  انعقاد  ياأتي 
فيه البلدان على تعزيز م�ستويات 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
واإقامة  ال�����س��راك��ات  ف��ر���ض  وب��ح��ث 
يف  وتنموية  ا�ستثمارية  م�سروعات 

الت�سدير عامليا.
املن�سوري  م���ع���ايل  ا���س��ت��ع��ر���ض  و 
والتجارية  االقت�سادية  ال�سيا�سات 
تت�سم  ال����ت����ي  ل����ل����دول����ة  ال������رائ������دة 
الفعال  باالنفتاح واملرونة والربط 
وامل����ث����م����ر م�����ع خم���ت���ل���ف االأ������س�����وق 
اقت�ساد  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ع��امل��ي��ة، 
االقت�سادات  اأك����رث  اأح����د  ال���دول���ة 
ت�سهم  ح���ي���ث  ب���امل���ن���ط���ق���ة،  ت���ن���وع���ا 
باأكرث  النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   70.5% م��ن 
وا�سحة  روؤي���ة  ولدينا  االإج��م��ايل، 
لرفع هذه الن�سبة اإىل %80 على 

االأقل خالل ال�سنوات املقبلة.
القطاعات  وتطوير  دع��م  اأن  واأك��د 
امل�سافة  القيمة  وذات  امل�ستدامة 
ي���ع���د م�����ن اأول�������وي�������ات االإم�����������ارات 

وال���ت���ج���اري���ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة مبا 
يخدم مناء وازدهار البلدين.

القريغيزية  اجلمهورية  اإن  وق��ال 
اآ�سيا،  و���س��ط  اإق��ل��ي��م  م��ه��م يف  ب��ل��د 
ودولة االإمارات عازمة على تقوية 
���س��راك��ات��ه��ا االق��ت�����س��ادي��ة م��ع هذه 
اأن  يف  �سك  وال  احل��ي��وي��ة،  املنطقة 
كثافة زيارات امل�سوؤولني وملتقيات 
اجلانبني  م����ن  االأع�����م�����ال  رج������ال 
هذا  تدعم  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 
امل�سرتكة  جهودنا  وحتفز  التوجه، 
ل��و���س��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق للمرحلة 
ل�����س��راك��ة جتارية  ت��وؤ���س�����ض  امل��ق��ب��ل��ة 
ي�ساهم  م�����س��ت��دام��ة  وا���س��ت��ث��م��اري��ة 

امل�سرتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��ج��االت 
وتنمية  اخل������ربات  ت���ب���ادل  و���س��ب��ل 
وا�سحة  روؤي������ة  وف����ق  ال�������س���راك���ات 
تخدم  مدرو�سة  واآل��ي��ات  وم�سارات 

جهود التنمية يف البلدين.
الثنائية  ال���ع���الق���ات  اأن  واأو�����س����ح 
تدعمها  م��ت��وا���س��ال،  من���وا  ت�سهد 
اجلغرايف  والقرب  التاريخ  رواب��ط 
للح�سارة  امل�������س���رتك  واالن���ت���م���اء 
الثقايف  وامل���������وروث  االإ����س���الم���ي���ة 
اأن  اإىل  العريق، م�سريا  االإ�سالمي 
هذه العوامل جمتمعة ت�سعنا على 
اأر�سية �سلبة لالنطالق نحو اآفاق 
اأرحب ت�سمل اجلوانب االقت�سادية 

و ق���ال م��ع��ايل ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي�����ر االق���ت�������س���اد، اإن 
اللجنة  من  االأوىل  ال��دورة  اأعمال 
االقت�سادية امل�سرتكة بني البلدين 
ال�سديقني متثل حمطة مف�سلية 
يف م�سرية التعاون الثنائي وت�سكل 
لقيادتي  ح��ق��ي��ق��ي��ة  الإرادة  ث���م���رة 
بالعالقات  ل��الن��ت��ق��ال  ال��ب��ل��دي��ن 
نحو  واالق����ت���������س����ادي����ة  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 

م�ستويات اأعلى.
مناق�سات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
االأوىل  دورت����ه����ا  خ�����الل  ال��ل��ج��ن��ة 
املو�سوعات  من  ع��دد  اإىل  تطرقت 
احل��ي��وي��ة و���س��ل��ط��ت ال�����س��وء على 

اخل��ارج��ي��ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة خالل 
ماليني   310 نحو   2017 ع��ام 

دوالر اأمريكي.
واأ�ساف املن�سوري :” نتطلع اليوم 
التي  الفعالة  ال��ربام��ج  م��ن خ��الل 
املو�سوعات  اللجنة وعرب  ناق�ستها 
اأعمالها  اأجندة  على  �ستطرح  التي 
خالل الدورات املقبلة الأن تتحقق 
التجارة  حجم  يف  املاأمولة  الزيادة 
ال��ب��ي��ن��ي��ة، وذل����ك ب��اال���س��ت��ف��ادة من 
امل��ك��ان��ة ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��م��ي��زة لدولة 
ال��دول��ة حمورا  ت��ع��د  اإذ  االإم������ارات 
جت�����اري�����ا رئ���ي�������س���ا ع����ل����ى خ����ارط����ة 
اال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر واإع������ادة 

االهتمام  ذات  القطاعات  خمتلف 
امل�سرتكة  امل�������س���ال���ح  ي���خ���دم  مب����ا 

ويحقق املنفعة املتبادلة.
ال��ل��ج��ن��ة نخبة  اأع���م���ال  ����س���ارك يف 
اجلانبني  م���������س����وؤويل  ك����ب����ار  م����ن 
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة حم���م���د ح����ارب 
الدولة  �سفري  املحريبي  بالر�سة 
اجلمهورية  ل������دى  امل���ق���ي���م  غ����ري 
اأحمد  القريغيزية و�سعادة حممد 
بن عبد العزيز ال�سحي وكيل وزارة 
االقت�سادية،  ل��ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
اإىل جانب عدد من كبار م�سوؤويل 
الزائر  الوفد  اأع�ساء  من  ال��دول��ة 

اإىل العا�سمة القريغيزية.

رئي�ض  بدور  اخلا�ض  القطاع  فيها 
وفعال.

اأ�سار معاليه اإىل اأن زي��ادة حجم  و 
اأبرز  اأحد  ي�سكل  التجاري  التبادل 
ال��ت��ع��اون خ���الل املرحلة  اأول���وي���ات 
القفزة  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  املقبلة 
التي حققتها معدالت منو التبادل 
التجاري بني البلدين حيث ارتفع 
و2017   2012 ع����ام����ي  ب�����ني 
رقم  اأن  اإال   ،207% ب��ن�����س��ب��ة 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة 
يعك�ض  ال  و  م��ت��وا���س��ع��ا  ي�����زال  ال 
تطلعات واإمكانات اجلانبني بعدما 
التجارة  ح���ج���م  اإج����م����ايل  ���س��ج��ل 
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% من قيمة الإ�شتثمارات الكلية يف ال�شرق الأو�شط موؤجرون ي�شتعدون لإنهاء اتفاقيات تاأجري طائرات مع جت ال�شركات النا�شئة يف الإمارات ت�شتحوذ على 88 
•• نيودلهي - �شنغافورة-رويرتز:

اإيروايز الهندية بداأوا  اإن بع�ض موؤجري الطائرات ل�سركة جت  قالت خم�سة م�سادر مطلعة لرويرتز 
اإلغاء �سفقات التاأجري ب�سبب عدم �سداد م�ستحقات وي�ستعدون لنقل الطائرات املوؤجرة اإىل اخلارج، يف 
ت�سعيد لالأزمة التي تواجهها الناقلة. واأ�سارت ثالثة م�سادر اإىل اأن املوؤجرين تقدموا بطلب للمديرية 
العامة للطريان املدين، املعنية بتنظيم �سوق الطريان يف الهند، الإلغاء ت�سجيل خم�ض طائرات على االأقل 
جلت التي تواجه اأزمة �سيولة. ومن املعتاد اأن يكون اإلغاء اتفاقيات التاأجري �سابقا على تقدمي الطلبات 
للمديرية العامة للطريان املدين. واأجلت جت مدفوعات لطياريها ومورديها واملوؤجرين الأ�سهر وتخلفت 
ال�سركة حاليا  ت�سدد  اأكرث من مليار دوالر. وبينما  اإىل  اأن و�سل حجما ديونها  �سداد قرو�ض بعد  عن 
بع�ض املدفوعات امل�ستحقة عليها، فاإن بقاءها معقود على متويل طارئ من البنوك الرئي�سية املدعومة 
بينهم  ومن  ملدفوعات،  جت  �سداد  عدم  من  االإحباط  دفعهم  موؤجرين  اإن  امل�سادر  وقالت  الدولة.  من 
ال�سركات الكربى حول العامل مثل ج��ي.اإي كابيتال خلدمات الطريان، واإيركاب القاب�سة  الكثري من 

وبي.اأو.�سي، �سيطروا بالفعل على بع�ض طائراتهم.

مبركز  وذلك  االقت�ساد  وزارة  من  مبا�سر  بتنظيم  واملتو�سطة”  ال�سغرية 
دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 8 اإىل 10 اأبريل املقبل بالتزامن 

مع فعاليات ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي.
يرمي ملتقى ال�سركات النا�سئة يف دبي اإىل ربط ال�سركات النا�سئة الواعدة 
مع امل�ستثمرين و�سركاء االأعمال من جميع اأنحاء العامل.. و�سيكون احلدث 
مبثابة قاعدة اإنطالق مثالية لل�سركات النا�سئة التي ت�سعى اإىل زيادة راأ�ض 
املال والتو�سع يف اأ�سواق جديدة واإقامة عالقات جتارية مع كبار امل�ستثمرين 

ورواد االأعمال وممثلي املوؤ�س�سات الدولية واحلكومية .
�سقف  حتت  باالجتماع  نا�سئة  �سركة   500 من  الأك��رث  الفر�سة  �ستتاح  و 
ال�سناعة  وخ���رباء  احلكومات  وممثلي  وال�سركات  امل�ستثمرين  م��ع  واح��د 

الإ�ستعرا�ض امكانياتهم وقدراتهم يف التوجه نحو جمهور عاملي.

•• دبي -وام: 

من   88% على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  النا�سئة  ال�سركات  ح�سلت 
ال�سركات  قطاع  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  �سهدها  التي  الكلية  ال�سفقات  قيمة 
اخلدمات  توفري  جم��االت  يف  املتخ�س�سة  امل�ساريع  ا�ستحوذت  و   . النا�سئة 
اإجمايل  %44 من  املالية على  االإلكرتونية واخلدمات  والتجارة  املحلية 
قيمة ال�سفقات فيما توزعت ال�سفقات الباقية على اخلدمات اللوج�ستية 
%9.3 والربجميات %7.1  واالإعالم %4.6 والتعليم %4.6 والنقل 
ا�ست�سافة دبي  اق��رتاب  االإح�سائيات مع  ه��ذه  االإع��الن عن  مت   .  4.6%
يعقد  ال��ذي   AIM Startup  2019 لعام  النا�سئة  ال�سركات  مللتقى 
حتت �سعار “ت�سخري الرقمية العاملية لتمكني ال�سركات النا�سئة وامل�ساريع 

على  عالوة  اال�سطناعي،  والذكاء 
وال�سعات  ال�سرعات  من  اال�ستفادة 
تطبيقات  تتطلبها  ال��ت��ي  العالية 
ال����واق����ع االف����رتا�����س����ي واالأل����ع����اب 
واال�ستماع  احل���دي���ث���ة،  ال��رق��م��ي��ة 
الو�سوح  ع���ايل  ف��ي��دي��و  مب�����س��اه��دة 

وغريها.
ال�سوئية  االأل��ي��اف  �سبكة  ت�سهم  و 
التحول  وت������رية  دف�����ع  يف  ك���ذل���ك 
الرقمي لقطاع االأعمال من خالل 
متكني تقنيات احلو�سبة ال�سحابية 
واإن����رتن����ت االأ����س���ي���اء، ع����الوة على 
وتطبيقات  وتقنيات  حلول  ابتكار 
م��ت��ق��دم��ة. االأم����ر ال���ذي ي��ع��زز من 
ال����ق����درات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى كافة 
امل�ستويات، ويوؤكد بذات الوقت دور 
متكني  يف  امل���ح���وري  “ات�ساالت” 

التحول الرقمي.

•• اأبوظبي - وام: 

تربع  اأم�����ض  “ات�ساالت”  اأع��ل��ن��ت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
الثالث  للعام  عامليا  االأول  باملركز 
على التوايل بتحقيقها اأعلى ن�سبة 
االألياف  ���س��ب��ك��ة  ت��و���س��ي��ل  يف  ن��ف��اذ 
 »FTTH»للمنازل ال�����س��وئ��ي��ة 
عن  ال�سادر  التقرير  ح�سب  وذلك 
العاملي لالألياف ال�سوئية  املجل�ض 
بذلك  لتتجاوز  للمنازل،  الوا�سلة 
كال من �سنغافورة وال�سني وكوريا 

اجلنوبية وهوجن كوجن واليابان.
اليوم  “ات�ساالت”  �سبكة  ت��ع��د  و 
الركيزة االأ�سا�سية التي تنبثق عنها 
ا�سرتاتيجية ال�سركة طويل االأمد 
اإىل متكني ودفع عجلة  الرامية  و 
اإعالن  ياأتي  و  الرقمي..  التحول 

“ات�ساالت”  ري����ادة  ل��ي��وؤك��د  ال��ي��وم 
ال�سوئية  االأل��ي��اف  �سبكة  ن��ف��اذ  يف 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل، وه�����و ما 
�سناعة  يف  ج��دي��دا  م��ع��ي��ارا  ي�سكل 
االت�����س��االت وه���و االإجن����از الكبري 
الذي مل يكن ليتحقق لوال الروؤية 
دولة  يف  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة 
االإمارات الداعمة مل�سرية التطوير 
والتحديث للبنية التحتية لقطاع 

االت�ساالت.
 4 “ات�ساالت”  ر������س�����دت  وق������د 
 ،2019 ل��ل��ع��ام  دره�����م  م���ل���ي���ارات 
حتديث  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  مل��وا���س��ل��ة 
و�سبكة  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  �سبكات 
بنية  وتطوير  ال�سوئية  االأل��ي��اف 
حت��ت��ي��ة ف��ائ��ق��ة االإم���ك���ان���ات وعلى 
اأدى  ال��ذي  االأم���ر  كافة  امل�ستويات 
اإط��الق خدمات مبتكرة قادرة  اإىل 

املتنامية  االحتياجات  تلبية  على 
يف  “ات�ساالت”  لعمالء  واملتغرية 

جميع اأنحاء الدولة.
ات�ساالت  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  م����ع  و 
“قيادة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ط��م��وح��ة 
لتمكني  ال�����رق�����م�����ي  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
تعد  �سبكتها  ف����اإن  املجتمعات”، 
العامل الرئي�سي يف متكني التحول 
تركيزها  ع��رب  لعمالئها  الرقمي 
يف  اال�ستثمار  على  م�ستمر  ب�سكل 
اجليل  وخدمات  وتقنيات  االبتكار 
ال�سبكة  ق������درات  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ق���ادم 

واإثراء جتربة العمالء.
االأل����ي����اف  “�سبكة  اأه���م���ي���ة  ت����اأت����ي 
ال�سوئية” بالن�سبة لقطاع االأفراد، 
يف ق���درت���ه���ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق����درات 
امل�ستقبلية  التقنيات  م��ن  الكثري 
والروبوتات  امل���ع���زز  ال���واق���ع  م��ث��ل 

»الإمارات« الأوىل عامليا يف ن�شبة نفاذ �شبكة الألياف ال�شوئية

اقت�شادية دبي ت�شتحدث 14 ن�شاطا جتاريا جديدا يف جمال تعزيز الإنتاج املحلي من الغذاء •• دبي-وام:

ا�ستحدث قطاع الت�سجيل والرتخي�ض 
التجاري يف دائرة التنمية االقت�سادية 

بدبي 14 ن�ساطا جتاريا جديدا يف جمال تطوير االإنتاج الزراعي واالأحياء 
املائية املحلية ي�ساف اإىل عدد من القطاعات احليوية لي�سل اإجمايل عدد 

االأن�سطة التجارية اإىل اأكرث من 2200 ن�ساط.
اإىل  ال��رام��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي  اإط����ار ا�سرتاتيجية  ت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة يف 
ت�سهيل مزاولة االأعمال الأ�سحاب الرخ�ض التجارية و العمل على توفري 
ن�ساطاتهم واحتياجاتهم ال�سوقية االأمر الذي ي�سهم يف حتقيق م�ساريعهم 
التنموية والتناف�ض يف ال�سوق املحلي لدولة االإمارات واإمارة دبي على وجه 

التحديد.
للخ�سروات  املتطورة  ال��زراع��ة  من  كال  اجل��دي��دة  االأن�سطة  قائمة  �سمت 
االأخرى  للمحا�سيل  املتطورة  والزارعة  والدرنات  واجل��ذور  والبطيخيات 
للنخيل  املتطورة  وال��زراع��ة  للحم�سيات  املتطورة  وال��زراع��ة  الدائمة  غري 
املتطورة  وال���زراع���ة  امل�����س��روب��ات  ملحا�سيل  امل��ت��ط��ورة  وال���زراع���ة  وال��ف��واك��ه 
ملحا�سيل التوابل والزراعة املتطورة للحبوب واملحا�سيل البقولية والبذور 
الزيتية وخدمات ما بعد احل�ساد لالإنتاج الزراعي وبيع املحا�سيل الزراعية 
البحر  املائية يف  االأح��ي��اء  وتربية  املحلي  االإن��ت��اج  املائية من  االأح��ي��اء  وبيع 
لالأحياء  احل�ساد  بعد  ما  وخ��دم��ات  الياب�سة  على  املائية  االأح��ي��اء  وتربية 

املائية وت�سغيل مفارخ االأحياء املائية.
و قالت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزير دولة م�سوؤولة 
اإن تعميق التعاون بني اجلهات احلكومية ركيزة  عن ملف االأمن الغذائي 
رئي�سة لتحقيق االأم��ن الغذائي يف دولة االإم��ارات وعامل حمفز لالرتقاء 

للت�سنيفات االقت�سادية وي�سهم ب�سورة فعالة يف تو�سيح خمتلف  موحداً 
االقت�سادية  االأن�سطة  دليل  يحتوي  و  االإم���ارة.  يف  االقت�سادية  االأن�سطة 
ال�سركات  وتاأ�سي�ض  الت�سجيل  واآلية  الرخ�ض  ح��ول  املعلومات  جميع  على 
بع�ض  اإىل  باالإ�سافة  القانونية  واالأ�سكال  التجارية  االأن�سطة  خمتلف  يف 
على  يجيب  اأن��ه  الدليل  مييز  م��ا  واأه���م  بالرتخي�ض  اخلا�سة  االإج����راءات 
مئات االأ�سئلة التي تهم ال�سركات ورجال االأعمال وخا�سة الذي يخططون 
للخ�سروات  املتطورة  ال��زراع��ة  ن�ساط  ي�سمل  و  دب��ي.  اإم��ارة  يف  لال�ستثمار 
الزراعة  املتخ�س�سة يف  الزراعية  املن�ساآت  والدرنات  والبطيخيات واجلذور 
البطيخيات  واأن���واع  املثمرة  واخل�سر  الورقية  للخ�سر  املتطورة  بالطرق 
وزراعة  الفطر  زراع���ة  و  ال��درن��ي��ة  االأب�����س��ال واخل�سر  اأو  اجل���ذور  وزراع���ة 
اخل�سر االأخرى لالأغرا�ض التجارية و ن�ساط الزارعة املتطورة للمحا�سيل 
بالطرق  ال��زراع��ة  يف  املتخ�س�سة  الزراعية  املن�ساآت  الدائمة  غري  االأخ��رى 
االأخرى  االأن�سطة  مع  امل�سنفة  وغ��ري  الدائمة  غري  للمحا�سيل  املتطورة 
مثل زراعة االأعالف والذرة ال�سفراء والرب�سيم وبذور االأعالف واالأزهار 

وبذورها الإنتاج زهور الزينة وبراعم االأزهار لالأغرا�ض التجارية.
والفواكه  للنخيل  املتطورة  الزراعة  ن�ساط  اأي�ساً  االأن�سطة  قائمة  و�سمت 
املتطورة  بالطرق  الزراعة  يف  املتخ�س�سة  الزراعية  املن�ساآت  ي�سمل  وال��ذي 
املائية والعمودية والبيوت احلديثة  الزراعات  التمور، مبا يف ذلك  لنخيل 
اأو غريها من الطرق غري التقليدية وي�سمل ف�سل ال�ستالت عن االأمهات 
واالعتناء بها ومعاجلتها وحفظ الرطب و تطبيق التقنيات نف�سها لزراعة 
والباباي  وامل��اجن��و  وامل��وز  االأف��وك��ادو  امل��داري��ة مثل  امل��داري��ة و�سبه  الفواكه 

بتناف�سية الدولة على جمموعة من املوؤ�سرات والقطاعات احليوية والتي 
ياأتي يف مقدمتها ت�سهيل مزاولة االأعمال يف جمال االإنتاج الزراعي واالأحياء 
املائية .. و�ست�سهم االأن�سطة التجارية اجلديدة يف توفري فر�ض ا�ستثمارية 
واعدة ت�سهم يف حتقيق م�ستهدفات االأمن الغذائي وتعزيز دور االبتكار يف 

االرتقاء باالأن�سطة الزراعية اإىل م�ستويات جديدة من الريادة والتميز.
“ياأتي  دب��ي:  اقت�سادية  ع��ام  مدير  القمزي  �سامي  �سعادة  ق��ال  جانبه  من 
العمل  والتكامل يف  التن�سيق  تعزيز  اإطار  االأن�سطة اجلديدة يف  ا�ستحداث 
روؤية  م�ستهدفات  وحتقيق  واملحلي  االحت���ادي  امل�ستويني  على  احلكومي 
اإج����راءات ممار�سة  ت�سهيل  امل��ب��ادرات يف جم��ال  وتفعيل   2021 االإم����ارات 
االأعمال �سمن قطاع االإنتاج الزراعي واالأحياء املائية باالإ�سافة اإىل حت�سني 
ا�ستهالك  وت�سجيع  املحلي  ال��زراع��ي  ب��االإن��ت��اج  واالرت���ق���اء  املحلي  االإن��ت��اج 

املنتجات املحلية الطازجة وتلبية احتياجات املجتمع من االأ�سماك«.
و تعك�ض هذه املبادرة الثنائية اهتمام احلكومة الر�سيدة بتطوير القطاعات 
املحورية داخل الدولة وتعزيز مكانة الدولة الريادية عامليا مبا يتوافق مع 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
عالية  ج���ودة  ذي  غ���ذاء  وت��وف��ري  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف  اهلل”  “حفظه 
الأجيال امل�ستقبل يف اإطار اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي الهادفة 
الغذاء  اإنتاج  متكني  اأ�س�ض  على  تقوم  �ساملة  وطنية  منظومة  تطوير  اإىل 

امل�ستدام.
و قد اأطلقت “ اقت�سادية دبي “ دليل االأن�سطة االقت�سادية الذي يو�سح 
ي�سكل مرجعاً  و  دبي  اإم��ارة  التجارية يف  والن�ساطات  االأعمال  اآلية مزاولة 

ن�ساط  وي�سمل  وغريها.  واالأن��ان��ا���ض 
ب��ع��د احل�����س��اد لالإنتاج  م���ا  خ���دم���ات 
ال���زراع���ي���ة التي  امل��ن�����س��اآت  ال����زراع����ي 
لالأ�سواق  امل��ح��ا���س��ي��ل  تهيئة  ت��ت��وىل 
والتطهري  والت�سنيف  والت�سذيب  التنظيف  اأع��م��ال  ذل��ك  يف  مب��ا  االأول��ي��ة 
واأي�سا ت�سميع الفواكه وجتفيف الفواكه واخل�سروات يف ال�سم�ض وال ي�سمل 

الن�ساط التجفيف بالو�سائل ال�سناعية.
وي�سمل ن�ساط تربية االأحياء املائية يف البحر .. املزارع املتخ�س�سة يف زراعة 
املائية  االأحياء  من  وغريها  والطحالب  والرخويات  والق�سريات  االأ�سماك 
والنباتات على ال�ساحل اأو داخل البحر لالأغرا�ض جتارية اإىل جانب املرافق 
املتخ�س�سة الإكثار االأحياء املائية . اأما بالن�سبة لن�ساط تربية االأحياء املائية 
والق�سريات  االأ�سماك  زراع��ة  يف  املتخ�س�سة  امل���زارع  في�سمل  الياب�سة  على 
برك  اأو  اأحوا�ض  اأو  املائية يف خزانات  احليوانات  والرخويات وغريها من 
وذلك لالأغرا�ض التجارية اإىل جانب املرافق املتخ�س�سة يف اإكثار االأحياء 

املائية.
والتي  املائية  لالأحياء  بعد احل�ساد  ما  االأن�سطة اجلديدة خدمات  وت�سم 
املائية مثل  االأحياء  تلي ح�ساد  التي  تقوم باخلدمات  التي  املن�ساآت  ت�سمل 
اإعداد وجتهيز منتجات تربية االحياء املائية من خالل عمليات الت�سنيف 

.
وي�سمل الن�ساط التربيد املوؤقت و ال يت�سمن ال�سناعات التحويلية لرتبية 
االأحياء املائية ..اأما بالن�سبة لن�ساط ت�سغيل مفارخ االأحياء املائية في�سمل 
املن�ساآت املتخ�س�سة يف اإنتاج الريقات واالأ�سماك اليافعة واملحار والق�سريات 
واالأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة االأخ�����رى وذل���ك ل��دع��م اأن�����س��ط��ة ت��رب��ي��ة االأح���ي���اء املائية 

لالأغرا�ض التجارية .

 4000 منت�سب لربامج تدريب املوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها

برامج »رّواد« للتدريب وال�شت�شارات حتّفز مناخ ريادة الأعمال يف اإمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�����س��ع��ى م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة لدعم 
اإىل  “رّواد”  ال���ري���ادي���ة  امل�����س��اري��ع 
لريادة  ال��ت��ح��ف��ي��زي  امل���ن���اخ  ت��ه��ي��ئ��ة 
االأع���م���ال يف اإم������ارة ال�����س��ارق��ة من 
خ���الل اإط�����الق ب���رام���ج وم���ب���ادرات 
التدريب واال�ست�سارات الرامية اإىل 
اإعداد وبناء وتطوير مهارات ريادة 
املواطن،  ال�����س��ب��اب  ل���دى  االأع���م���ال 
وت���ن���م���ي���ة ك���ف���اءات���ه���م وق���درات���ه���م 
املهنية، وحتويل اأفكارهم اإىل واقع 
مزاولة  م��ن  ومتكينهم  م��ل��م��و���ض، 
وذلك  االأم��ث��ل،  بال�سكل  اأع��م��ال��ه��م 
مبختل��ف الن�ساطات والقطاعات يف 
االإمارة. مرتكزة على روؤية �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، يف تنمية 
قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
املواطن  ال�سباب  واإع��داد  ب��االإم��ارة، 
ناجحني،  اأع��م��ال  رج��ال  لي�سبحوا 

قادرين على البدء مب�ساريعهم.

ارتفاع ملحوظ يف اأعداد
 املنت�سبني لربامج التدريب

مدير  امل����ح����م����ود،  ح���م���د  وك�������س���ف 
اإجمايل  اأن  “رّواد”،  م��وؤ���س�����س��ة 
“رّواد”  برامج  يف  امل�سرتكني  ع��دد 
تاأ�سي�ض  م��ن��ذ  و����س���ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
متدرب   4000 اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة 
خمتلف  م���ن  االأع����م����ال  رّواد  م���ن 
اأن  اإىل  الف���ت���اً  ال����دول����ة،  اإم��������ارات 
البداية على  “حر�ست منذ  “رّواد 
تطوير وتنويع املحتوى التدريبي، 
خم�س�سة  ب���رام���ج  ���س��م��ل��ت  ب��ح��ي��ث 
امل�ساريع  جم�����ال  يف  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 
ب�سبل   تهتم  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
ت��اأ���س��ي�����ض امل�����س��روع ال�����س��غ��ري، مثل  
ال�سغرية”،  امل�ساريع  ب��دء  “كيفية 
اجل������دوى  درا�������س������ات  “اإعداد  و 
القيادية  و”املهارات  للم�ساريع” 
واالبتكار  و”االإبداع  واالإدارية” 
يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة”، 
اأكرث  اأخ��رى  برامج  اإىل  باالإ�سافة 
تقدًما توّجه رائد االأعمال �ساحب 
اإدارة  ���س��م��ات  اإىل  ال��ق��ائ��م  امل�����س��روع 
مثل  ال�سغرية،  امل�ساريع  وتطوير 

و”�سبل   ، االبتكاري”  “الت�سويق 
منتجات  وت����خ����ط����ي����ط  ت����ط����وي����ر 

وخدمات امل�سروع ال�سغري«.
الن�ساط  ت��ط��ّور  اأن  امل��ح��م��ود  واأّك����د 
فقط،  معرفيا  يكن  مل  التدريبي 
ب���ل ك����ان ج��غ��راف��ًي��ا ك���ذل���ك. فمنذ 
توجيه  يف  “رّواد”  ب��داأت   ،2006
اإىل  التدريبية  اأن�سطتها  من  ج��زء 
املناطق الو�سطى وال�سمالية، حيث 
ت��دري��ب يف املنطقة  ب��رام��ج  ع��ق��دت 
ال�سرقية بالتعاون مع غرفة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة. ويف عام 2011، 
ع���دد من  ب��اإط��الق  “رّواد”  ب����داأت 
مثل  املتخ�س�سة  ال��دب��ل��وم  ب��رام��ج 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  اإدارة  “دبلوم 
املتو�سطة” املعني بتفا�سيل االإدارة 
الناجحة للم�ساريع الريادية مالًيا 
وكذلك  وت�����س��وي��ق��ًي��ا.  وت��ن��ظ��ي��م��ًي��ا 
ب����اأول دب��ل��وم يف  “ رّواد”  ت��ق��دم��ت 
عام  يف  ال�سناعية  االأع��م��ال  ري���ادة 
املخاوف  ت��ب��دي��د  ب��غ��ر���ض   2013
ال�سائدة حول اال�ستثمار يف املجال 
االعمال  رّواد  وت�سجيع  ال�سناعي 
حم��ل��ًي��ا ع��ل��ى اق��ت��ح��ام ه���ذا املجال. 

املوؤ�س�سة  اأطلقت   2017 ع��ام  ويف 
اإدارة  “دبلوم  من  االأوىل  الن�سخة 
ب�سل�سلة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  املطاعم” 
م���ن ال���درا����س���ات ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة على 
القطاعات الرائدة يف الدولة وجاء 
امل��رت��ب��ة االأوىل  امل��ط��اع��م يف  ق��ط��اع 
وبناء  املدرو�سة،  القطاعات  �سمن 
على ذلك خططت املوؤ�س�سة الإطالق 
دبلوم مهني يف كيفية اإدارة املطاعم، 
اأ�سحاب  م��ن  امل��واط��ن��ني  ي�ستهدف 
املطاعم  بقطاع  املهتمني  االأف��ك��ار 
ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  اأو 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ائ��م��ة.  واملتو�سطة 
“برنامج  اأط��ل��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة  ذل���ك  
االقت�ساد  يف  امل�����س��ّغ��ر  امل��اج�����س��ت��ري 
يّنفذ  وال����ذي  االأعمال”،  وري�����ادة 
عمل  ي��وم  ع�سر  خم�سة  م��دار  على 
مكثفة تت�سمن مئة �ساعة تدريبية 
والتطبيقات  العمل،  ور���ض  بني  ما 
والدرا�سات  والتكليفات،  العملية، 
امل�ساركون  ي��ق��وم  ح��ي��ث  امل��ي��دان��ي��ة، 
التخرج  بحث  باإعداد  الربنامج  يف 
بامل�ساركة مع جمموعة العمل التي 
عملوا معها خالل اأيام التدريب يف 

بغر�ض  وذل��ك  العملية،  التكليفات 
اإث�������راء امل���ع���رف���ة ل���دي���ه���م، واإت���اح���ة 
للرتكيز  م�����س��ارك  ل��ك��ل  ال��ف��ر���س��ة 
ع��ل��ى اأح����د اجل���وان���ب ال��ت��ن��م��وي��ة يف 
و�سيتم  االأع���م���ال،  ري����ادة  اق��ت�����س��اد 
ومنحهم  ت��ك��رمي��ه��م  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
�سهادات معتمدة، كما اأ�سار املحمود 
من  ع��دد  �ستطلق  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل 
والدبلومات  التدريبية  ال����دورات 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل��ه��ن��ي��ة 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  ف��ئ��ة 
وامل���ت���و����س���ط���ة وحت����اك����ي حت���دي���ات 
وم���ت���ط���ل���ب���ات واه����ت����م����ام����ات رائ����د 

االأعمال يف الدولة.

برامج التدريب والدبلوم
الربامج  ع��دد  اأن  املحمود  واأو���س��ح 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
برناجماً   22 اإىل  و���س��ل   2018
 ،2017 بزيادة خم�سة برامج عن 
511 رائ����د ورائ����دة  ����س���ارك ف��ي��ه��ا 
وب���واق���ع   12% ب����زي����ادة  اأع����م����ال 
ب���زي���ادة  ت���دري���ب���ي���ة  ����س���اع���ة   245
كما   .2017 مع  باملقارنة   60%

برامج  خم�سة  وتنفيذ  اإط���الق  مت 
دبلوم مهني �سارك فيها 50 رائدا 
اإجمايل  بلغ  فيما  اأع��م��ال،  ورائ���دة 
���س��اع��ات ال��ت��دري��ب ال��ت��ي ُق��دم��ت يف 

الربامج اخلم�سة 250 �ساعة. 

�سة ا�ست�سارات متخ�سّ
يف  “رّواد”  ج���ه���ود  ت��ن��ح�����س��ر  وال 
لريادة  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
االأع���م���ال يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة على 
توفري الربامج التدريبية فح�سب، 
اال�ست�سارة  ل��ت��ق��دمي  مي��ت��د  واإمن�����ا 
ل����ل����راغ����ب����ني يف ط����رح  وامل�����ع�����رف�����ة 
من  فريق  يقوم  حيث  م�ساريعهم، 
امل��وؤ���س�����س��ة بتقدمي  ل���دى  اخل�����رباء 
اال�ست�سارات  خ��دم��ات  م��ن  ح��زم��ة 
امل�ساريع  ق���ط���اع  يف  �����س��ة  امل��ت��خ�����سّ
مقابل  دون  واملتو�سطة  ال�سغرية 
مادي يوؤكد فاعلية تلك اخلدمات 
باملنت�سبني  االه��ت��م��ام  خ���الل  م���ن 
دعمهم،  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  اإل���ي���ه���ا، 
وم�ساعدتهم  اأف��ك��اره��م  ومناق�سة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ره���ا وحت���وي���ل���ه���ا اإىل 

م�ساريع جتارية ناجحة.

اإج���م���ايل ع���دد اال���س��ت�����س��ارات التي 
قدمتها “رّواد” اإىل اأع�سائها منذ 
 1341 اإىل   2005 يف  تاأ�سي�سها 
اال�ست�سارات  يف  وذل���ك  ا���س��ت�����س��ارة، 

االإدارية واملالية والت�سويقية.

ال�ست�سارات الإدارية
وتقدم موؤ�س�سة “رّواد” الأع�سائها 
اأربعة  اإداري��ة من خالل  ا�ست�سارات 
اجل����دوى  “درا�سات  ه���ي  ب���رام���ج، 
بغر�ض معرفة اجلدوى  االأولية” 
تقدميها  اأو  للم�سروع  االقت�سادية 
للح�سول على متويل من اجلهات 
التمويلية �سواًء املوؤ�س�سات الداعمة 
و”برنامج  التجارية،  ال�سراكات  اأو 
ي���اأخ���ذ  ال�������ذي  االأعمال”  رّواد 
اإن�ساء  رح��ل��ة  امل�����س��روع يف  ���س��اح��ب 
م�������س���روع جت������اري مي��ت��ل��ك جميع 
خطط  و”اإعداد  النجاح،  مقومات 
الت�سغيلية”،  واخل����ط����ة  ال���ع���م���ل 
باالإ�سافة اإىل “برنامج التخطيط 
اال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي ل���ل���م�������س���اري���ع 
رّواد  ي�ستهدف  ال���ذي  ال�سغرية” 
خطة  و�سع  يف  الراغبني  االأع��م��ال 

“ا�ستطاعت  امل���ح���م���ود:  واأ�����س����اف 
“رّواد” يف ال�سنوات الع�سر االأخرية 
اأن تكون احلا�سنة الرئي�سية لرّواد 
االأعمال املواطنني يف اإمارة ال�سارقة 
م��ن خ���الل م��ا ت��ق��ّدم��ه ك��ذل��ك من 
خدمات ا�ست�سارية ذات كفاءة عالية 
�سوق  متطلبات  تلبي  ومتخ�س�سة 
العمل، ونطمح هذا العام اإىل زيادة 
التي  اال�ست�سارية  اخل��دم��ات  ع��دد 
للنمو  نظراً   2019 يف  �سنقدمها 
امل�����س��ارك��ة، مع  امل��ل��ح��وظ يف طلبات 
الرتكيز على تنويع تلك اخلدمات 
الفر�ض  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
االقت�سادية  وال��ظ��روف  اجل��دي��دة 
امل�ساريع  اإجن����اح  ب��ه��دف  ال��راه��ن��ة، 
واإي���ج���اد م��ك��ان ل��ه��ا ع��ل��ى خريطة 

االأ�سواق«.

ا�ست�سارة متخ�س�سة  171
 يف 2018

وارتفع عدد اال�ست�سارات املتخ�س�سة 
من  “رّواد”  ق���ب���ل  م����ن  امل���ق���دم���ة 
اإىل   2017 ع��ام  يف  ا�ست�سارة   73
171 ا�ست�سارة يف 2018، لي�سل 

ا�سرتاتيجية مل�سروعهم تتوافق مع 
الروؤية ال�سخ�سية اخلا�سة بهم.

ال�ست�سارات املالية 
من  ب��اق��ة  “رّواد”  موؤ�س�سة  ت��ق��ّدم 
اأبرزها  م��ن  امل��ال��ي��ة،  اال���س��ت�����س��ارات 
“اإعداد اخلطط املالية للم�سروع” 
االأع���م���ال  رّواد  ي�����س��ت��ه��دف  ال�����ذي 
ال��راغ��ب��ني يف و���س��ع خ��ط��ط مالية 
اأو  املايل  الدعم  اإما للح�سول على 
وحتالفات  �سراكات  على  احل�سول 
“ت�سهيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  جت��اري��ة، 
الدعم املايل للم�ساريع ال�سغرية” 
االأفكار  اأ���س��ح��اب  ي�ستهدف  ال���ذي 
احل�سول  يف  ي����رغ����ب����ون  ال�����ذي�����ن 
يف  مل�ساعدتهم  م���ايل  مت��وي��ل  ع��ل��ى 
بحيث  التجارية،  اأعمالهم  تاأ�سي�ض 
واأ�سحاب  االأع���م���ال  رّواد  ي�����س��اع��د 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
املالية  والتقارير  الدرا�سات  اإع��داد 
لت�سهيل احل�سول على متويل من 
ق��ب��ل ج��ه��ات ال��دع��م احل��ك��وم��ي��ة اأو 

اخلا�سة.

ال�ست�سارات الت�سويقية
الأع�سائها  امل���وؤ����س�������س���ة  وت����ق����دم   
اال�ست�سارات  م���ن  ال��ع��دي��د  اأي�����س��اً 
برنامج  �سمنها  م��ن  الت�سويقية، 
“اخلطة اال�سرتاتيجية الت�سويقية 
للم�ساريع ال�سغرية” الذي ي�ساعد 
���س��اح��ب امل�������س���روع يف و���س��ع خطة 
الت�سويق  عمليات  ت�سمل  ت�سويقية 
واالإجراءات التنفيذية التي �سيقوم 
من  االأوىل  ال����ف����رتة  خ�����الل  ب���ه���ا 
“ت�سميم  وبرنامج  امل�سروع،  حياة 
والتوا�سل  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل���واق���ع 
ي�ستهدف  ال������ذي  االجتماعي” 
على  احل���������س����ول  يف  ال�����راغ�����ب�����ني 
م��وق��ع اإل���ك���رتوين اح�����رتايف ميثل 
ب��ك��ل مهنية  ال��ت��ج��اري��ة  اأع��م��ال��ه��م 
م�سداقيه  ليعطي  عمالئهم  اأم��ام 
ا�ست�سارات  ت��ق��دمي  م��ع  للم�سروع، 
م���ن مواقع  اال���س��ت��ف��ادة  ك��ي��ف��ي��ة  يف 
لت�سويق  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اإىل  باالإ�سافة  ال��ري��ادي��ة،  امل�ساريع 
برنامج “ بناء العالمة التجارية” 
بناء  يف  امل�����س��اع��دة  ي�ستهدف  ال���ذي 

العالمة التجارية 
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املال والأعمال

درا�شة : مربمج روبوت ومهند�س الطب اجلينومي 
من اأهم 10 وظائف �شت�شتحدث يف امل�شتقبل

•• دبي-وام:

م�ستقبل  دبي حول  الب�سرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  اأجرتها  درا�سة  اأو�ست 
تخ�س�سات ووظائف وبيئة العمل يف دوائر حكومة دبي بو�سع خطة وطنية 
املدى  على  للم�ستقبل  ومواكبة  متطورة  ب�سرية  م��وارد  منظومة  الإع���داد 
�سنتني وي�سارك فيها  دوائ��ر حكومة دبي حتقق هدفها خالل  املتو�سط يف 

ممثلون عن الدوائر املحلية احلكومية و�سبه احلكومية.
اإطالق دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي مل�ساريع فريق  جاء ذلك خالل 
وذلك يف مركز  الب�سرية  امل��وارد  م�سرعات  املنبثق عن  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
ال�سباب يف اأبراج االإمارات يف دبي بح�سور �سعادة عزة �سليمان ع�سو املجل�ض 

الوطني االحتادي ومب�ساركة مدراء اإدارات املوارد الب�سرية واملعنيني.
وقال �سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي مدير عام دائرة املوارد الب�سرية 
حلكومة دبي اإن درا�سة م�ستقبل تخ�س�سات ووظائف وبيئة العمل يف دوائر 
حكومة دبي �سارك يف اإعدادها خمت�سون من الدائرة ومن عدد من دوائر 
حكومة دبي واجلامعات وفريق ا�ست�سراف امل�ستقبل وفريق م�سرعات املوارد 
اخ�سائيني  ب���اآراء  واالأخ���ذ  ا�ستق�سائية  بحوث  اإج���راء  وت�سمنت  الب�سرية 

عامليني، واال�سرت�ساد مبراجع علمية عاملية متخ�س�سة.
اإع�����ادة ���س��ي��اغ��ة املناهج  ب�����س��رورة  اأو����س���ت ك��ذل��ك  ال���درا����س���ة  اأن  واأ����س���اف 
والتخ�س�سات التعليمية مبا يتنا�سب مع توجهات احلكومة والتعاون بني 
جميع الدوائر احلكومية للحد من االزدواجية والتكرار يف املهام والرتكيز 
على دور املوؤ�س�سة االأ�سا�ض للتكامل يف االإنتاجية مع باقي الدوائر االأخرى 
وتوفري بيئات عمل خارجية وت�سجيع العمل عن بعد والدوام املرن وريادة 
قطاع االأعمال وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لل�سباب ال�ستدامة هذا القطاع 

احليوي.
واأظهرت النتائج اأن اأهم 10 وظائف �ست�ستحدث يف امل�ستقبل هي: مهند�ض 
تكنولوجيا الطاقة ومربمج الطبيب الذكي ومربمج مواقع وبرامج ذكية 
ومهند�ض طب حيوي   3D اأجهزة  اإلكرتوين ومهند�ض طباعة  ومهند�ض 
ومهند�ض  ا�سطناعي  ذك��اء  ومهند�ض  ف�ساء  وع��امل  اجلينومي”  “الطب 

زراعة “الزراعة احليوية” وم�سمم ومربمج روبوت” اجلندي الذكي«.
فهي:  االألفية  جيل  راأي  ح�سب  امل�ستقبل  يف  �ستلغى  وظائف   10 اأه��م  اأم��ا 
وال�سوؤون  وال�سيدالين  ال��ع��ام  والطبيب  واملعلم  العمالء  خدمة  موظف 
االإدارية واإدارة االأعمال و�سائق و�سائل املوا�سالت ومهند�ض النفط ومهند�ض 

معماري وموظف موارد ب�سرية وموظف الق�ساء واملحاماة والطيار.

غ���رف���ة ع��ج��م��ان ت��وق��ع 
رابطة  مع  تفاهم  مذكرة 
الفران�شايز لتعزيز التعاون

•• عجمان -وام:

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 
ع������ج������م������ان م���������ذك���������رة ت����ف����اه����م 
راب���ط���ة   “ اإدارة  جم���ل�������ض  م�����ع 
لتعزي����ز   “  2019 الفران�سايز 
وتنمية  بينهما  امل�سرتك  التعاون 
وامل�ساركة  ال��ف��ران�����س��اي��ز  اأن�����س��ط��ة 
وتقدي�م  املختلفة  الفعاليات  يف 
اخل����دم����ات يف جم�����االت االإب������داع 
رواد  م�������س���اري���ع  يف  واالب�����ت�����ك�����ار 

االعمال.
و ن�������س���ت امل�����ذك�����رة ال����ت����ي ج���رى 
اجتماع  خ����الل  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��وق��ي��ع 
مع  مبقرها  الغرفة  ا�ست�سافته 
اأع�������س���اء جم��ل�����ض ال���راب���ط���ة على 
اأهمية التعاون و توطيد العالقة 
الفران�سايز  اأن�سطة  جم��االت  يف 
تخدم  اأخ��������رى  جم�������االت  واأي��������ة 

االأع�ساء يف اجلانبني .
���س��ع��ادة ع��ب��داهلل املويجعي  اأك���د  و 
اإدارة غرفة جتارة  رئي�ض جمل�ض 
الرابطة  دور  عجمان  و�سناع��������ة 
الفران�سايز  ق��ط�����������������������اع  دع����م  يف 
املعار�ض  ع����دد  زي�����ادة  و�����س����رورة 
والفعاليات اخلا�سة بالفران�سايز 
اأ�سحاب  االأع��م��ال  رواد  لتحفيز 
الولوج  على  التجارية  العالمات 
اإىل  ال���دول���ة  خ�����ارج  اأ�����س����واق  اإىل 
جانب ا�ستقطاب عالمات جتارية 

ناجحة.

توقعات بنمو عدد امل�ساركني والعار�سني

ا�شتكمال ال�شتعدادات لنطالق معر�س ال�شتثمار العقاري» اإيكر�س 2019« يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

حت����ت رع����اي����ة ك���رمي���ة م����ن �سمو 
ب������ن حممد  �����س����ل����ط����ان  ال���������س����ي����خ 
ب�����ن ����س���ل���ط���ان ال���ق���ا����س���م���ي، ويل 
ال�سارقة،  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال���ع���ه���د 
لتنظيم  اال���س��ت��ع��دادات  ا�ستكملت 
م���ن معر�ض  ال�����س��اد���س��ة  ال������دورة 
“اإيكر�ض  ال���ع���ق���اري  اال���س��ت��ث��م��ار 
غرفة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي   ”2019
ودائرة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة 
وجمموعة  ال��ع��ق��اري  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
بال�سارقة  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع  عمل 
خالل  ال�سارقة  اك�سبو  م��رك��ز  يف 
21 مار�ض  19 اىل  م��ن  ال��ف��رتة 
اجل�����������اري، و�����س����ط اإق������ب������ال ف����اق 
ال�سركات  ق��ب��ل  م���ن  ال���ت���وق���ع���ات 
الدولة  من  واملطورين  العقارية 
املعر�ض  تنظيم  وياأتي  واملنطقة. 
التي  ال���ك���ب���رية  ال���ن���ج���اح���ات  ب��ع��د 
حيث  ال�سابقة،  ال��دورات  حققتها 
حجز املعر�ض مكاناً له �سمن اأهم 
يف  العقاري  اال�ستثمار  معار�ض  
املنطقة، م�ستقطباً كربى �سركات 
م�ستوى  على  العقاري  التطوير 
التعاون  جم��ل�����ض  ودول  ال���دول���ة 
املوؤ�سرات  ����س���وء  يف  اخل��ل��ي��ج��ي، 
العقاري  القطاع  لنمو  االإيجابية 
واإ�ستمرار اأعمال الت�سييد والبناء 
املتزايدة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 

لل�سكن واملكاتب يف االإمارة.

وي�����س��ك��ل ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري اأحد 
التنوع  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  رك�����ائ�����ز 
ال�سارقة،  اإم����ارة  يف  االق��ت�����س��ادي 
باال�ستقرار  ال�سارقة  تتميز  حيث 
عمرانية  وبنه�سة  االإق��ت�����س��ادي 
ع����ززت م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  وا���س��ع��ة 
عاملية رائدة لال�ستثمار يف القطاع 
موقعها  م��ع  خ�سو�ساً  ال��ع��ق��اري، 
االإ�����س����رتات����ي����ج����ي امل���م���ي���ز ال�����ذي 
يتو�سط اإمارات الدولة، ومزاياها 
اخلطط  ت��خ��دم  ال��ت��ي  التناف�سية 
التي و�سعتها احلكومة  التنموية 
الر�سيدة ل�سناعة امل�ستقبل بعيداً 

عن النفط.
واأ�������س������ار �����س����ع����ادة ����س���ع���ي���د غ���امن 
عمل  جمموعة  رئي�ض  ال�سويدي، 
ق��ط��اع ال��ع��ق��ارات يف ال�����س��ارق��ة، اأن 
كافة  اأمت���ت  ق��د  املنظمة  اجل��ه��ات 
ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورة 
ال�����س��اد���س��ة م���ن امل���ع���ر����ض، حيث 
و���س��ع��ت ال��ل��م�����س��ات االأخ����رية على 
لتنظيم  مت��ه��ي��داً  ال��ت��ح�����س��ريات 
املعر�ض،  دورات  اأجن�����ح  اإح������دى 
بات من�سة  “اإيكر�ض”  ان  موؤكداً 
الفر�ض  الإ�ستعرا�ض  ا�ستثنائية 
القطاع  ه�����ذا  يف  اال����س���ت���ث���م���اري���ة 

احل����ي����وي، واالإط��������الع ع��ل��ى اآخ���ر 
بامل�ساريع  يتعلق  فيما  امل�ستجدات 
واملتطورة  احل���دي���ث���ة  ال���ع���ق���اري���ة 
الهند�سية  اال�ست�سارات  و�سركات 
املعر�ض  اأن  م��ع��ت��رباً  وامل���ق���اوالت، 
التعريف  يف  اأ���س��ا���س��اً  دوراً  يلعب 
العقارية  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  بالبيئة 
امل�ساريع  واإط�����الق  ال�����س��ارق��ة،  يف 
املنطقة.  يف  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ع��ق��اري��ة 
املعر�ض  اأن  اإىل  ال�سويدي  ولفت 
بدورته احلالية ا�ستقطب �سركات 
لدخول  ت�سعى  ج��دي��دة  ع��ق��اري��ة 
اأن  امل���ن���ط���ق���ة، م���ع���ت���رباً  اأ������س�����واق 

االإقبال من قبل �سركات التطوير 
وغريها  وامل�����ق�����اوالت  ال���ع���ق���اري 
املعنية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من 
ب��خ��دم��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري قد 
فاق التوقعات، حيث مت ا�ستكمال 
قبل  املعر�ض  اأجنحة  كافة  حجز 
قوية  دالل��ة  يف  باأ�سابيع  انطالقه 
للمعر�ض،  ال��ه��ام��ة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
وم����ا مي��ث��ل��ه م���ن ف���ر����ض جمزية 
وامل�ساركة.  ال��ع��ار���س��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
اأهم  ال�����س��وي��دي ان م��ن  واأ����س���اف 
ايكر�ض”  معر�ض  عوامل جناح” 
وجود جميع دوائر االإمارة املعنية 

للم�ستثمرين  اخل��دم��ات  بتقدمي 
على  وامل�������س���رتي���ن  وامل����ط����وري����ن 
الت�سجيل  دائ���رة  مثل  ���س��واء  ح��د 
التخطيط  ودائ��������رة  ال����ع����ق����اري، 
وامل�ساحة وبلدية ال�سارقة، ودائرة 
اىل  ا�سافة  االقت�سادية  التنمية 
بال�ساأن  املعنية  ال��دوائ��ر  ع��دد من 
اال���س��ت��ث��م��اري وال���ع���ق���اري، االأم���ر 
امل�ستثمرين  ع��ل��ى  ي�����س��ه��ل  ال����ذي 
للتعرف  معهم  املبا�سر  التوا�سل 
وال����������رد على  ع����ل����ى خ����دم����ات����ه����م 
ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م م��ب��ا���س��رة حيث 
ت�سهيل  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت�ساهم 
وجذب مزيد من امل�ستثمرين اىل 

االمارة.
واأو�سح رئي�ض جمموعة العقارات 
���س��ت��ق��ام خالل  ان����ه  ال�����س��ارق��ة  يف 
اأك��رث من 16 دورة  املعر�ض  ف��رتة 
ُتقدم  متخ�س�سة  ع��م��ل   وور���س��ة 

وفق اأحدث التقارير العاملية ملوؤ�سرات املدن الذكية:

دبي �شمن اأف�شل خم�س مدن يف العامل يف ا�شتخدامها للتكنوجليا الذكية 
•• دبي-الفجر: 

ح��ًل��ت دب���ي ���س��م��ن اأف�����س��ل خم�ض 
التي تقدم جتربة  العامل  مدن يف 
اإي���ج���اب���ي���ة ل�����س��ك��ان��ه��ا م����ن خالل 
اأحدث  وف���ق  ال��ذك��ي��ة  التكنوجليا 
ال��ع��امل��ي للمدن  ل��ل��م��وؤ���س��ر  ت��ق��ري��ر 
بالتزامن مع  ه��ذا  ي��اأت��ي  ال��ذك��ي��ة. 
االإع�������الن ع���ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
الثالثة من معر�ض مدن امل�ستقبل 
����س���ي���ق���ام يف دب�������ي خ����الل  ال��������ذي 
اأبريل   10 اىل   8 م���ن  ال���ف���رتة 
ال�����ق�����ادم يف م���رك���ز دب�����ي ال�����دويل 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل���ع���ار����ض.  ويقول 
التي تقدم  املدن  اأف�سل  اأن  املوؤ�سر 
ت�سمل  ملواطنيها  اإيجابية  جتربة 
�سنغافورة ولندن ونيويورك ودبي 
وب��ر���س��ل��ون��ة. ومت تطوير  و���س��ي��ول 
يف  الرئي�سية  للمدن  امل��وؤ���س��ر  ه��ذا 
االأخ��ذ يف  العامل مع  اأنحاء  جميع 
يف  رئي�سة  ع��وام��ل  اأرب��ع��ة  االعتبار 
التنقل  على  مبنية  التكنولوجيا 
والرعاية  امل���و����س���الت  وو����س���ائ���ل 
العامة  وال�������س���الم���ة  ال�������س���ح���ي���ة 

واالإنتاجية. 
وقال داوود ال�سيزاوي، رئي�ض �سركة 
املعار�ض  لتنظيم  “اال�سرتاتيجي 
التنظيمية  اجلهة  واملوؤمترات”، 
“تخطو  امل�ستقبل:  م��دن  ملعر�ض 
ال��ك��ث��ري م���ن ال�����دول ح���ول العامل 
بخطى واثقة نحو توفري مقومات 
املدن الذكية الإدراكها اأهمية ذلك 
والرفاهية  ال����رخ����اء  حت��ق��ي��ق  يف 
الأجيالها  واال���س��ت��دام��ة  ل�سعوبها 

يف املئة من �سكان العامل يعي�سون 
احل�سرية.  امل���ن���اط���ق  يف  ح���ال���ي���ا 
2.5 مليار  اأن حوايل  وهذا يعني 
�سخ�ض �سيعي�سون يف املدن بحلول 
من  ي��ج��ع��ل  وه�����ذا   .2050 ع����ام 
العامل  م��دن  تتبنى  اأن  ال�سروري 
حلول ذكية وم�ستدامة ، مع اتباع 
ل���دف���ع ع��ج��ل��ة النمو  ن��ه��ج ف��ع��ال��ة 

االقت�سادي.
امل�ستقبل  م����دن  م��ع��ر���ض  ومي���ث���ل 
حولها  ي��ج��ت��م��ع  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة 
كربى ال�سركات واملوؤ�س�سات املعنية 
املتطورة  التحتية  البنى  بتطوير 
عن  ف�ساًل  العامل،  دول  كافة  من 
االأعمال  ورواج  امل�ستثمرين  كبار 
واأ������س�����ح�����اب االأف������ك������ار اخل���الق���ة 
ر�سم  يف  ي�سهمون  الذين  واملبدعة 
مالمح تاأ�سي�ض مدن امل�ستقبل من 
والبيئية  التكنولوجية  ال��ن��اح��ي��ة 
واالقت�سادية وغريها من املجاالت 
املدن  �ستكون  وبينما  ال�ساأن.   ذات 
فمن   ، امل�����س��ت��ق��ب��ل  ه����ي  ال���ذك���ي���ة 
الذكية  احل��ل��ول  ت�سمن  اأن  امل��ه��م 
للبالد.  امل�ستدام  النمو  املعتمدة 
وتتبواأ دولة االإمارات موقعاً هاماً 
مع  �سيما  ال  اال�ستدامة  يف جم��ال 
معر�ض  ال�ست�سافة  ا�ستعداداتها 
و�سيعمل   .2020 “اإك�سبو” 
على جمع  امل�ستقبل  معر�ض مدن 
ال��ع��دي��د م���ن ���س��ان��ع��ي ال���ق���رار يف 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
للتفاعل ومناق�سة وعر�ض احللول 
اخل���ا����س���ة ب���ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل ذكي 

وم�ستدام للمدن حول العامل. 

وق��ت غزت  ه��ذا يف  ياأتي  القادمة. 
كافة  احلديثة  التكنولوجيا  فيه 
اأوج����ه احل��ي��اة، م��ا ي��ع��ّول عليه يف 
ت�����س��ري��ع خ���ط���وات ال���ت���ح���ول نحو 
امل�����دن ال���ذك���ي���ة. وت��ع��ك�����ض ال�����دورة 
الثالثة من معر�ض مدن امل�ستقبل 
ل��دول��ة االإم���ارات  ال��ري��ادي��ة  املكانة 
والتميز  لالبتكار  كقاعدة  العاملية 

يف جماالت املدن الذكية«. 
“تت�سابق  ال�������س���ي���زاوي:  واأ�����س����اف 
اأحدث  تبني  على  احلديثة  امل���دن 
كالذكاء  االإح���الل���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ت�سني”  و”بلوك  اال���س��ط��ن��اع��ي 
ال�سخمة  ال����ب����ي����ان����ات  واإدارة 
االأ�سياء  واإن���رتن���ت  وال���روب���وت���ات 

حتولها  خ��ط��وات  لت�سريع  وذل���ك 
ويندرج  ال��ذك��ي��ة.  االأن��ظ��م��ة  ن��ح��و 
الهدف الرئي�سي للمعر�ض يف هذا 
املثالية  ال�سورة  لتج�سيد  االإط���ار 
خم�سة  �سمن  امل�ستقبلية  للمدن 
الذكاء  وه����ي  خم��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات 
املوا�سالت  وو�سائل  اال�سطناعي 
الذكية  التحتية  والبنية  الذكية 
وتطبيق  ل��ال���س��ت��دام��ة  ب��االإ���س��اف��ة 

تقنية البلوك�سني«. 
العامل  يف  احلديثة  امل��دن  وت�سهد 
حتوالت جذرية يف جمال حتولها 
اىل مدن ذكية. وعلى �سبيل املثال، 
من  �سل�سلة  ع���ن  ط��وك��ي��و  ك�����س��ف��ت 
مثل  للبيئة  ال�سديقة  امل���ب���ادرات 

ال�سلبة من  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  احل���د 
خ���الل ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
حمطات  وت�سجيع  التكنولوجيا 
النطاق  وا���س��ع��ة  ال���ت���دوي���ر  اإع������ادة 
على  واالأ���س��ج��ار  االأع�ساب  وزراع���ة 
باأموال  ال�سكان  وت��زوي��د  ال�سطح 
اإ���س��اف��ي��ة ل��الإ���س��ت��ث��م��ار يف االأل����واح 
ذلك  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  ال�سم�سية. 
، ب�������داأت م���دي���ن���ة ل���ن���دن م����وؤخ����ًرا 
اأ�����س����واء  اآالف  ل���رب���ط  ب���رن���اجًم���ا 
لتعزيز  متداخلة  ب�سبكة  ال�سوارع 

اال�ستدامة البيئية.  
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ويف 
، ت��ع��دُّ امل��دي��ن��ة امل�����س��ت��دام��ة يف دبي 
اأب���وظ���ب���ي  وم����دي����ن����ة م�������س���در يف 

احل�سرية  للتنمية  ج��ي��ًدا  م��ث��ااًل 
الطاقة  ت�ستخدم  التي  امل�ستدامة 
املتجددة والري االأخ�سر والتنقل 
عنا�سر  م���ن  وغ���ريه���ا  امل�������س���ت���دام 
ياأتي  هذا  كل  البيئية.  اال�ستدامة 
�سمن مرافق اجتماعية وريا�سية 
وترفيهية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واأن�������س���ط���ة 
م��ت��ق��دم��ة.  وف��ق��ا ل����الأمم املتحدة 
 68 ف����اإن   ،  2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
العامل  �سكان  اإجمايل  من  املئة  يف 
ذلك  بحلول  امل��دن.  يف  �سيعي�سون 
الوقت ، �سيكون عدد �سكان العامل 
9.7 مليار و 11.2 مليار بحلول 
التقرير  وي���ذك���ر   .2100 ع����ام 
املحدث من االأمم املتحدة اأن 55 

م�شرف الإمارات املركزي يطلق »برنامج قرو�س املواطنني« لتخفيف اأعباء الديون عن كاهلهم
•• اأبوظبي -وام:

احتاد  مع  بالتعاون  املركزي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  م�سرف  اأطلق 
م�سارف االإمارات و البنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة حتمل اإ�سم 
كاهل  عن  الديون  اأعباء  تخفيف  بهدف  املواطنني”  قرو�ض  “برنامج 
امل�ستمرة لتعزيز  اإط��ار اجلهود  املبادرة يف  اإط��الق هذه  ياأتي  املواطنني. 
من  اال�ستهالكية  ال�سخ�سية  القرو�ض  منح  باأ�س�ض  املتعلقة  املمار�سات 
الربنامج  ف��ك��رة  تتمحور  ال��دول��ة.  يف  التمويل  و���س��رك��ات  البنوك  قبل 
ال�سهرية  اأق�ساطها  التي تتجاوز  املواطنني  اإع��ادة جدولة قرو�ض  حول 
ن�سبة %50 من الراتب وتتعدى مدتها اأربع �سنوات ب�سعر فائدة اإيبور 
ال�سهري  اال�ستقطاع  تخفي�ض  اأج��ل  من  وذل��ك  اأق��ل،  اأو  اأ�سهر  لثالثة 

وت�سهيالت  ال�����س��ي��ارات  وق��رو���ض  ال�سخ�سية  ال��ق��رو���ض  وه��ي   ،2011
لن  لكنه   - القائمة  االئتمان  بطاقات  واأر���س��دة  املك�سوف  على  ال�سحب 
اأو  اأ�سهم  مقابل  املمنوحة  والقرو�ض  العقاري  الرهن  قرو�ض  ي�سمل 
ودائع - على اأن يوقع املواطن امل�ستفيد من الربنامج على تعهد بعدم 
و�سركات  البنوك  من  ائتمانية  ت�سهيالت  على  احل�سول  اأو  االقرتا�ض 
التمويل خالل فرتة ال�سداد، وتخويل البنك املعني وامل�سرف املركزي 
ت�سهيالت  اأو  ت�سمن عدم احل�سول على قرو�ض  اإج���راءات  اأي��ة  باتخاذ 
ائتمانية خالل فرتة ال�سداد. و ميثل الربنامج فر�سة للبنوك كي تلتزم 
ب�ساأن  �سروطا  موؤخرا  و�سع  الذي  املركزي  امل�سرف  وتعليمات  باأنظمة 
�سراء ونقل القرو�ض ال�سخ�سية التي منحت قبل وبعد �سدور النظام 
املذكور، بهدف �سد اأية ثغرات قد ت�ستغل يف هذا اخل�سو�ض. ت�سمل هذه 

%30 من الراتب التقاعدي للمقرت�سني  اأو  %50 من الراتب  اإىل 
الناجتة  امل�ستقبلية  الفوائد  �سطب  وبالتايل  املتقاعدين  املواطنني  من 
�ساأن  �سهور. ومن  اإيبور لثالثة  �سعر  تتعدى  والتي  القرو�ض  عن هذه 
اال�ستفادة  بالديون من  املثقلني  املواطنني  اأن ميكن  الربنامج اجلديد 
من مبالغ اإ�سافية لت�سديد اأ�سل الدين ما ي�ساعدهم على �سداد ديونهم 
يف وقت اأبكر وباأق�ساط �سهرية ال تزيد عن %50 من دخلهم اأو 30% 

من راتبهم التقاعدي.
و  امل�سرفية  ال��ق��رو���ض  ن��ظ��ام  متطلبات  م��ع  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يتما�سى  و 
ال�����س��ادر ع��ن امل�سرف  امل��ق��دم��ة للعمالء االأف�����راد،  اخل��دم��ات االأخ����رى 
قرو�ض  ب��رن��ام��ج  ي��غ��ط��ي  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  و   .2011 ���س��ن��ة  امل���رك���زي 
مايو  �سهر  قبل  املمنوحة  اال�ستهالكية  ال�سخ�سية  القرو�ض  املواطنني 

ال�سروط بالن�سبة للقرو�ض التي منحت بعد �سدور النظام – �سرورة 
املتعلقة  تلك  اخل�سو�ض  وج��ه  وعلى  النظام  مبتطلبات  التام  االل��ت��زام 

مببلغ القر�ض اأو التمويل ومدة ال�سداد واال�ستقطاع ال�سهري.
و بالن�سبة للقرو�ض التي منحت قبل �سدور النظام – �سرورة تخفي�ض 
ن�سبة الفائدة وعدم زيادة فرتة ال�سداد اأو ر�سيد القر�ض اأو التمويل عن 

طريق منح قر�ض اأو متويل اإ�سايف للمقرت�ض.
مع  بالتوا�سل  املواطنني  قرو�ض  برنامج  يف  امل�ساركة  البنوك  و�ستقوم 
ال�سهر  بداية  الربنامج  با�ستالم طلبات  البدء  واالإع��الن عن  عمالئها 
برنامج  تطبيق  مبراقبة  املركزي  امل�سرف  �سيقوم  كما   .. اإبريل  املقبل 
قرو�ض املواطنني عن كثب والعمل مع البنوك ل�سمان جناح الربنامج 

واال�ستفادة منه من قبل جميع من تنطبق عليهم ال�سروط.

اأبوظبي ت�شيء فعاليات الأوملبياد اخلا�س بالطاقة النظيفة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة الطاقة - اجلهة املعنية بتعزيز ريادة وا�ستدامة قطاع الطاقة يف 
اأبوظبي  العاملية  االألعاب  اأبوظبي - ب�سفتها �سريكا ر�سميا لالأوملبياد اخلا�ض 
2019 عن اإطالق مبادرة “طاقة م�ستدامة يف موقع احلدث” �سمن حملتها 

املتكاملة “طاقة االأوملبياد” الداعمة لالألعاب.
االألواح  بتقنية  ال�سم�سية  الطاقة  الإن��ت��اج  حمطة  اإن�ساء  خ��الل  من  ذل��ك  ج��اء 
الكهرو�سوئية يف مقر الفعاليات امل�ساحبة لالألعاب يف مدينة زايد الريا�سية، 
التفاعلية  ااملن�سات  لت�سغيل  ال��الزم��ة  الطاقة  من   50% نحو  توفر  والتي 
اإقامة  ف��رتة  ط���وال  وال��ع��ائ��الت  ل��الأف��راد  ال��دائ��رة  تنظمها  ال��ت��ي  والرتفيهية 

االأوملبياد اخلا�ض .
مقر  يف  املتطورة  التقنية  احللول  وا�ستخدام  تركيب  كذلك  امل��ب��ادرة  ت�سمل  و 
ل��ق��ي��ا���ض وحتليل  ل��ل��م��ع��ار���ض،  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  االأل���ع���اب مب��رك��ز  ا�ست�سافة 
كفاءة  لتعزيز  امل�ستدامة  احللول  باأف�سل  اجلمهور  وتوعية  الطاقة  ا�ستهالك 

الطاقة يف املن�ساآت خالل فرتة انعقاد االألعاب.
 “ وقال معايل املهند�ض عوي�سة مر�سد املرر رئي�ض دائرة الطاقة باأبوظبي : 
تندرج مبادرة تعزيز كفاءة الطاقة يف مقرات ا�ست�سافة االألعاب �سمن حملتنا 
الهادفة اإىل دعم االأوملبياد اخلا�ض ب�سفتنا ال�سريك الر�سمي لالألعاب، ودعم 
مكانة دولة االإمارات يف جمال ا�ست�سافة الفعاليات العاملية ف�سال عن حتقيق 
واأهدافنا يف قطاع  ر�سالتنا  الإي�سال  العاملية  املن�سة  املثلى من هذه  اال�ستفادة 
الطاقة اإىل جميع فئات املجتمع واإ�سراك اأفراده يف م�سرية التنمية امل�ستدامة 

.«
املجتمعي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  ال��رام��ي��ة  ت��اأت��ي �سمن جهودنا  امل��ب��ادرة  اأن  اأ���س��اف  و 
باأهمية االعتماد على الطاقة النظيفة واالرتقاء بجودة معايري البنية التحتية 
االعتماد  اأن  اإىل  اأبوظبي م�سريا  اإم��ارة  الطاقة على م�ستوى  بقطاع  اخلا�سة 
يف  امل�ستقبلية  روؤيتنا  من  ج��زءا  ي�سكل  الذكية  والتقنيات  احللول  اأف�سل  على 
تعزيز مكانة االإمارة �سريكا فاعال يف اجلهود العاملية الرامية اإىل احلفاظ على 

املوارد الطبيعية ل�سمان م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.

من جهته قال �سعادة حممد بن جر�ض الفال�سي، وكيل دائرة الطاقة باأبوظبي 
لزوار  ال�سم�سية  الطاقة  مبحطة  املتعلقة  املعلومات  جميع  �ستتيح  الدائرة  اإن 
املوقع يف مدينة زايد الريا�سية لتثقيف املجتمع باالأثر االإيجابي للتحول نحو 
الطاقة النظيفة، وت�سليط ال�سوء على جهود اأبوظبي ودولة االإمارات يف جمال 
االقت�ساد االأخ�سر والطاقة النظيفة يف ظل االأهداف الطموحة ال�سرتاتيجية 

االإمارات للطاقة 2050.
اأن م�ساهمة املحطة يف موقع احلدث تعد نقلة نوعية يف جماالت  اأ�سار اإىل  و 
من  تتكون  املحطة  اأن  مو�سحا  الهامة  للفعاليات  النظيفة  الطاقة  ا�ستخدام 
57 لوحا من االأل��واح ال�سم�سية  ثالثة �سفوف من اخلاليا ال�سم�سية ت�سمل 
الكهرو�سوئية، ويتجاوز اجلهد االإجمايل لكل �سف 700 فولت ويبلغ اإجمايل 

القدرة االإنتاجية للمحطة 18.5 كيلوواط ذروة.
هي  رئي�سية  رك��ائ��ز  اأرب���ع  ت�سمل  االأوملبياد”  “طاقة  حملة  اأن  بالذكر  جدير 
الطاقة م�ساركة، والطاقة ا�ستدامة، والطاقة تفاعل، والطاقة قوة، وت�سمل كل 

منها جمموعة من املبادرات والفعاليات املبتكرة.

من  املتخ�س�سني  م���ن  ع���دد  م���ن 
امل��ع��ن��ي��ة وكذلك  ال���دوائ���ر  ج��ان��ب 
جمال  يف  متخ�س�سني  ق��ب��ل  م��ن 
واال�ستثمار  ال����ب����ن����اء  ه���ن���د����س���ة 
والهند�سة  وال�سريبة  وال��ق��ان��ون 
امل��ع��م��اري��ة وغ��ريه��ا م��ن ال���دورات 
امل��ت��ن��وع��ه وامل��ج��ان��ي��ة ال��ت��ي تغطي 
ال�سلة،  ذات  امل���ج���االت  م��ن  ع���دد 
مع توفري �س����هادات ح�س������ور لكل 

امل�ساركني. 
قائاًل:”  �����س����ع����ادت����ه  واأو��������س�������ح 
احل�سور  ع����دد  يف  من�����واً  ن��ت��وق��ع 
املبيعات  وزي���������ادة  وامل���������س����ارك����ني 
حكومتنا  اإط���الق  بعد  خ�سو�ساً 
املبادرات  من  ملجموعة  الر�سيدة 
ال����ت����ح����ف����ي����زي����ة االق����ت���������س����ادي����ة 
للم�ستثمرين يف القطاع العقاري 
الطويلة  ال���ت���اأ����س���ريات  واأب����رزه����ا 
اإ�سافياً  حافزاً  متثل  التي  االأم��د 
العقاري  ال��ق��ط��اع  يف  لال�ستثمار 
م�ستقطباً  وع���ام���اًل  ال���دول���ة،  يف 
املبا�سرة.  االأجنبية  لال�ستثمارات 
ون��ح��ن م��ت��اأك��دون اأن��ن��ا  يف غرفة 
ودائرة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة 
الت�سجيل العقاري قد وفرنا كافة 
الإجناح  والرتتيبات  الت�سهيالت 
كاأحد  مكانته  وتر�سيخ  املعر�ض، 
لي�ض  االقت�سادية  الفعاليات  اأهم 
ف��ق��ط يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة، ب��ل يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 

واملنطقة.«
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بقيادة   3 امل�����س��خ�����ض  ال���ق���ارب  ت���وج 
ذيبان  ب��ن  حميد  خليفة  ال��ث��ن��ائ��ي 
وحم���م���د اح���م���د احل����م����ري بطال 
اخل�سبية  ل���ل���ق���وارب  دب����ي  ل�����س��ب��اق 
ال�����س��ري��ع��ة -اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ب��ط��ول��ة االإم������ارات- وال����ذي نظمه 
بنجاح نادي دبي الدويل للريا�سات 
االأول  اأم�ض  من  اأول  يوم  البحرية 
ال�سباقات  روزنامة  �سمن  اجلمعة 
الريا�سي  امل���و����س���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 

.2019-2018
الفوز  يف  ال����ق����ارب  ط���اق���م  وجن�����ح 
بال�سباق الكبري ليحقق فوزه الثالث 
على التوايل باملركز االأول ليت�سدر 
امل�سهد العام ويعتلي قمة الرتتيب 
-2018 االإم���ارات  لبطولة  العام 

بالعالمة الكاملة  منفردا   2019
انه  ليوؤكد  نقطة   105 وبر�سيد 
ما�ض هذا املو�سم يف الطريق نحو 

معانقة )نامو�ض( املو�سم.
وجرت مناف�سات ال�سباق يف ظروف 
اللجنة  اأح�����س��ن��ت  ب��ع��دم��ا  م���وؤات���ي���ة 
امل���ن���ظ���م���ة يف ن������ادي دب�����ي ال�����دويل 
اختيار  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
ال�سباق  وم�����س��ار  وم��ك��ان  ال��ت��وق��ي��ت 
مب�������س���ارك���ة ف���اع���ل���ة م����ن ال����دوائ����ر 
 ، الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 

حيث انطلقت املناف�سات يف الفرتة 
يف  قاربا   20 مب�ساركة  ال�سباحية 
موقع احلدث يف الواجهة البحرية 
وفندق  ج��م��ريا  نخلة  ج��زي��رة  ب��ني 

برج العرب. 
وطبقا الإجراءات ال�سباق اجلديدة 
قرعة  ب���ا����س���ت���ح���داث  وامل���ت���ع���ل���ق���ة 
ال�سطفاف القوارب يف خط البداية 
كانت االإثارة حا�سرة مع رفع العلم 
االأخ�سر من زورق الطليعة لتندفع 
نقاط  اأوىل  ن��ح��و  ب��ق��وة  ال����ق����وارب 
من  اأك��رث  حينها  ويظهر  االلتفاف 
امل�سخ�ض  القارب  لينربي  مناف�ض 
منذ  امل�سهد  ويت�سدر  للمقدمة   3
ال�سباق  ل���ك���ور����ض  االأوىل  ال���ل���ف���ة 
والذي زادت م�سافته عن 30 ميال 
ليحرز  النهاية  خط  وحتى  بحريا 
قدره  زم��ن��ا  م�سجال  االأول  امل��رك��ز 

دقيقة.  31:44:12
ل��ف��ات ال�سباق  وظ��ه��رت م��ع م���رور 
القوارب  القوية من باقي  املناف�سة 
وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ال����ق����ارب ال���ت���رب 12 
بقيادة الثنائي جمعة �سيف املهريي 
واحمد الهاملي والذي يعد املناف�ض 
االأب�����رز ل��ل��ق��ارب امل��ت�����س��در ل��ي�����ض يف 
�سدارة  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب  ال�����س��ب��اق 
الثنائي  لينهي هذا  العام  الرتتيب 

ال�����س��ب��اق يف امل���رك���ز ال���ث���اين  بزمن 
قدره 32:15:99  دقيقة.

و�����س����ج����ل �����س����ب����اق دب�������ي ل����ل����ق����وارب 
اخل�سبية ال�سريعة -اجلولة الثالثة 
م��ن بطولة االإم�����ارات- ب���روز جنم 
اأبطال جدد حيث �سعد اإىل من�سة 
باملركز  م�ساركته  مكلال  التتويج 
امل�سخ�ض  ال���ق���ارب  ط��اق��م  ال��ث��ال��ث 
33 بقيادة الثنائي ال�سقيقني وليد 
واح���م���د ح��م��ي��د ب���ن ذي���ب���ان قاطعا 
م�����س��اف��ة ال�������س���ب���اق يف زم�����ن ق����دره 

دقيقة.  32:22:34
واأن���ه���ي ق����ارب ف��ري��ق ال��ط��ي��ار 10 
املهريي  ���س��ع��ي��د  ال��ث��ن��ائ��ي  ب���ق���ي���ادة 
املركز  يف  ال�سباق  املن�سوري  وفالح 
الرابع للرتتيب العام م�سجال زمنا 
بينما  دقيقة   32:34:37 ق��دره 
بقيادة   20 امل�سخ�ض  ال��ق��ارب  ح��ل 
ال��ث��ن��ائ��ي م���اج���د ب���ن خ��ل��ف وعلي 
اللنجاوي يف املركز اخلام�ض بزمن 
وحل  دقيقة   39  :32:40 ق��دره 
 55 ال��ق��ارب احل��اج م��اري��ن  �ساد�سا 
ال�سام�سي  ح�سن  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة 
وماجد املرزوقي و�سجل زمنا قدره 

دقيقة.   33:05:68
وذهب املركز ال�سابع يف ال�سباق اإىل 
ب��ق��ي��ادة �سعيد   19 ال��ق��ارب ه��ي��اف 

النوبي وحممد �سعيد �سهيل بزمن 
بينما  دقيقة   33:08:33 ق��دره 
ن��ال امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ال��ق��ارب رهيب 
العماين  عبداللطيف  بقيادة    17
وج���ا����س���م ال���رج���ي���ب ب���زم���ن ق����دره 
القارب  دقيقة وحل   33:16:80
ال�سبوري  علي  ب��ق��ي��ادة   14 امل��ل��ك 
وعبداهلل ال�سبوري تا�سعا م�سجال 
دقيقة   33:19:81 ق���دره  زم���ن 
وج�����اء ب���ع���ده ال����ق����ارب ره���ي���ب 11 
وخالد  الد�ستي  م�سطفي  بقيادة 
امل������ازم������ي م�������س���ج���ال زم����ن����ا ق�����دره  

دقيقة.  33:26:36

التتويج 
وجرت بعد ختام املناف�سات مرا�سم 
�سقيم  ام  م��رف��اأ  االأب��ط��ال يف  تتويج 
باحلبالة  نا�سر  علي  بح�سور   2
نادي  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 
املدير  ال�سام�سي  اهلل  عبد  وحممد 
حممد  وهزمي  بالوكالة  التنفيذي 
ال�سباقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
م�����س��رف ع���ام ال�����س��ب��اق ح��ي��ث نالت 
3 والترب  اأطقم القوارب امل�سخ�ض 
الكوؤو�ض   33 وامل�����س��خ�����ض   12

وامليداليات.

باحلبالة ي�سيد بنجاح احلدث 
ودعم ال�سركاء

اأ���س��اد ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال��������دويل 
ب��امل�����س��ارك��ة ال���ك���ب���رية ال���ت���ي حظي 
اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي  �سباق  بها 
ال�����س��ري��ع��ة -اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ب��ط��ول��ة االإم������ارات- وال��ت��ي جمعت 
االإمارات  اأبطال  مثلها  قاربا   20
واالأ�سقاء من دولة الكويت و�سلطنة 

عمان.
واأث�����ن�����ى ب���احل���ب���ال���ة ع���ل���ى ت���ع���اون 
القوارب  اأط��ق��م  مهنئا  املت�سابقني 
امل�سخ�ض 3 و33 والترب 12 على 
ومثمنا  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  حتقيقها 
ال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر م����ع ال����دوائ����ر 
احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية ويف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مقدمتها 
العامة للدفاع املدين  دبي واالإدارة 

بدبي وبي اأند اأو مارينا�ض.

املو�سم  لقب  ذيبان  بن  خليفة 
مل يح�سم بعد

ق����ال امل��ت�����س��اب��ق خ��ل��ي��ف��ة ح��م��ي��د بن 
ذي���ب���ان ق���ائ���د ف���ري���ق امل�����س��خ�����ض 3 

بطل �سباق دبي ومت�سدر الرتتيب 
للقوارب  االإم����ارات  لبطولة  ال��ع��ام 
 105 بر�سيد  ال�سريعة  اخل�سبية 
نقطة اأن اأمر اللقب مل يح�سم بعد 
�سنعمل  متبقية  ج���والت  فهنالك 
االنت�سارات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ن 

وموا�سلة درب البطولة.
واثني بن ذيبان على اللجنة املنظمة 
ل�سباق دبي يف اختيار م�سار منا�سب 
م�سريا  للم�ساركني  ام��ن  وك��ور���ض 
�سل�سة  ج��د  ك��ان��ت  االن��ط��الق��ة  اإىل 
اقتنا�ض  ال���ق���ارب م��ن  وق���د مت��ك��ن 
ال�سدارة من اأول لفة بف�سل توازن 
املركز  من  انطالقتنا  رغم  القارب 

الثاين ع�سر.

تاألق عيال بن ذيبان
���س��ج��ل��ت م���ن���اف�������س���ات ����س���ب���اق دب���ي 
ال�سريعة  اخل�������س���ب���ي���ة  ل����ل����ق����وارب 
بطولة  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  -اجل�����ول�����ة 
ومتميزة  ف��ري��دة  حالة  االإم����ارات- 
حميد  الكبري  ال�ساعر  اأبناء  بتاألق 
املوؤ�س�سني  ال����رواد  اح���د  ذي��ب��ان  ب��ن 
الرتاثية  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  يف 
و����س���اح���ب ال����روائ����ع ال�����س��ع��ري��ة يف 

البحر وو�سف حياة االأوليني.
وجن����ح ال��ب��ط��ل امل���ت���األ���ق خ��ل��ي��ف��ة يف 

قيادة القارب امل�سخ�ض 3 اإىل قمة 
الرتتيب العام للبطولة وبالعالمة 
3 ج��والت فيما �سعد  الكاملة من 
�سقيقيه وليد واحمد للمرة االأوىل 
حمققني  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات  اإىل 
ال�سباق على منت  الثالث يف  املركز 

القارب امل�سخ�ض 33.

النتائج:
بن ذيبان  خليفة   3 امل�سخ�ض   1-
 31:44:12 احل��م��ري  وحم��م��د 

دقيقة
املهريي  ج��م��ع��ة   12 ال���ت���رب   2-

واحمد الهاملي 32:15:99 
ذيبان  بن  وليد   33 -3امل�سخ�ض 

واحمد بن ذيبان 32:22:34
املهريي  ���س��ع��ي��د   10 -4الطيار 

وفالح املن�سوري 32:34:37
خلف  بن  ماجد   20 -5امل�سخ�ض 

39 وعلي اللنجاوي 32:40: 
ح�سن   55 م����اري����ن  احل������اج   6-
ال�������س���ام�������س���ي وم�����اج�����د امل�����رزوق�����ي 

33:05:68
�����س����ع����ي����د   19 ه���������ي���������اف   7-
�سهيل  ���س��ع��ي��د  وحم���م���د  ال���ن���وب���ي 

33:08:33
-8رهيب 17 عبداللطيف العماين 

وجا�سم الرجيب 33:16:80
ال�سبوري  ع��ل��ي   14 امل���ل���ك   9-
وعبداهلل ال�سبوري 33:19:81

-10 رهيب 11 م�سطفي الد�ستي 
وخالد املازمي 33:26:36

105
بقيادة   3 امل�سخ�ض  القارب  ت�سدر 
ذيبان  ب��ن  حميد  خليفة  ال��ث��ن��ائ��ي 
الرتتيب  احل��م��ري  احمد  وحممد 
االإم����ارات  ب��ط��ول��ة  ملناف�سات  ال��ع��ام 
ال�سريعة  اخل�������س���ب���ي���ة  ل����ل����ق����وارب 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة التي 
الدويل  دبي  ن��ادي  ب�سيافة  اأقيمت 
معززين  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
بر�سيد  ال�������س���دارة  يف  م��وق��ف��ه��م��ا 
 35 اأ���س��اف��ا  ب��ع��دم��ا  نقطة   105
القارب  ر�سيد  اإىل  ج��دي��دة  نقطة 
معانقة  م��ن  واأك���رث  اأك���رث  ليقرتبا 
-2018 امل��و���س��م  ل��ق��ب ون��ام��و���ض 

االأوىل. للمرة   2019
الرتتيب  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ويحتل 
القارب  االإم������ارات  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ام 
الترب 12 بر�سيد 86 نقطة بينما 
ياأتي حامل اللقب يف املو�سم املا�سي 
القارب الطيار 10 يف املركز الثاين 

بر�سيد 78 نقطة.

مناف�سات  للبولو  غنتوت  ن��ادي  مبالعب  االأول  اأم�ض  انطلقت 
الدولة للبولو يف ن�سختها  ال�سمو رئي�ض  كاأ�ض �ساحب  بطولة 
جمعية  مع  بالتعاون  ال��ن��ادي  ينظمها  ،وال��ت��ي  ع�سرة  التا�سعة 
اآل  ب��ن زاي��د  االإم����ارات للبولو حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�سيخ ف��الح 
 29 حتى  ت�ستمر  والتي  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان، 
»عام  �سعار  احتفالية كبرية وهي حتمل  مار�ض اجل��اري و�سط 
الت�سامح« مقدمة من �سركة برميري موتورز مازيراتي والتي 
لها  ر���س��د  ،وال��ت��ي  وخليجية  حملية  ف��رق   6 م�ساركة  ت�سهد 
للفائزين  نقدية  ك��ج��وائ��ز  دره���م  مليون  ن�سف  مبلغ  ال��ن��ادي 

االأوائل بجانب الهدايا التذكارية والعينية.
 و�سهدت اجلولة االفتتاحية التي اأقيمت باإ�ستاد زايد الرئي�سي 
االأمري  بقيادة  ال�سعودي  زي��دان  فريق  ف��وز  املطر  زخ��ات  حتت 
املباراة  ويف   ..  4-7 ظ��ب��ي  اأب���و  ف��ري��ق  ع��ل��ى  الفي�سل  �سلطان 
ديزرت  فريق  ا�ستطاع  واح��د  رقم  بامللعب  اأقيمت  التي  الثانية 
االإم��ارات حامل  فريق  يفاجئ  اأن  البواردي  را�سد  بقيادة  بامل 
األقاب مو�سم البولو احلايل  ويحقق الفوز عليه بنتيجة 11-
10 بعد مباراة قوية متكافئة طيلة اأ�سواطها ،لياأتي احل�سم يف 
ال�سوط اخلام�ض االأخري بالرغم من ت�سجيل فريق االإمارات 

هدفني متتاليني خالله ل�سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن 
�سافرة  اأن  ،اإال  التعادل  الإدراك  �سعيا  وموزيو  اآل مكتوم  را�سد 

احلكم جي البريدي وبابني وبيرت رايت كانت اأ�سرع.
وت�ستاأنف مباريات اجلولة الثانية من مباريات الدور التمهيدي 
ديزرت  فريق  بلقاء  االثنني  ي��وم غد  بعد ظهر  الثانية من  يف 
باأمل املت�سدر مع فريق احلبتور بقيادة حممد احلبتور)الذي 
فريقا  مباراة  وتعقبها   .. غنتوت(  فريق  مع  اأم�ض  م�ساء  لعب 
اأبو ظبي واالإم��ارات والتي حتمل �سعار البحث عن التعوي�ض 

للبقاء يف �سلب املناف�سة.

بطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة للبولو بغنتوت

فوز زيدان وديزرت بامل يفاجئ فريق الإمارات يف الفتتاح

الترب 12 و�سيفا والقارب 33 ثالثا

امل�شخ�س 3 بطل �شباق دبي للقوارب اخل�شبية ال�شريعة
بن ذيبان واحلمري يح�سدان العالمة الكاملة ويت�سدران امل�سهد

الكو�شتاريكية يوليانا .. تعلمت ال�شباحة بني التما�شيح 
وح�شدت الذهب يف اأوملبياد اأبوظبي 2019

•• اأبو ظبي-الفجر

فازت  حتى  طوياًل،  �سوًطا  م��ورا،  يوليانا  الكو�ستاريكية  ال�سّباحة  قطعت 
اأبوظبي  اخلا�سة  العاملية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  يف  الذهبية  بامليدالية 
2019 بدءا من تعلم ال�سباحة يف نهر مليء بالتما�سيح و �سوال اإىل ح�سد 

الذهب يف اأوملبياد اأبوظبي 2019. و فازت ال�سباحة الكو�ستاريكية البالغة 
من العمر 15 عاما بامليدالية الذهبية يف م�سابقة ال�سباحة مل�سافة 400 
�سمن  االأول  اأم�����ض  بدبي  الريا�سي  ح��م��دان  جممع  يف  اأقيمت  التي  م��رت 
يف  م�سوؤول  ق��ال  و   .2019 اأبوظبي  اخلا�سة  االأوملبية  االأل��ع��اب  مناف�سات 
..اإن��ه مل يكن هناك حو�ض  امل�ساركة يف االوملبياد اخلا�ض  بعثة كو�ستاريكا 

منزلها  من  قريب  نهر  يف  للتدرب  فا�سطرت  يوليانا  فيه  تتدرب  �سباحة 
كانت  ..و  النهر  يف  التما�سيح  وج��ود  ب�سبب  والديها  ومرافقة  مب�ساعدة 
يوليانا ت�سبح يف النهر بعد حتقق الوالدين من عدم وجود متا�سيح اأثناء” 
والتحديات  ال�سعوبات  رغ��م  ان��ه  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف  التدريبية«.  احل�سة 
املتمثلة بالتدرب يف نهر ي�سكل خطورة بالغة عليها اإال ان يوليانا �سرعان ما 

اأظهرت مهارات فائقة ومتيزت كاأحد اأف�سل الريا�سيني يف االألعاب االأوملبية 
اخلا�سة بكو�ستاريكا بعد نيلها اإعجاب مدربي ال�سباحة الوطنيني. واأو�سح 
ملناف�سات  ا���س��ت��ع��دادا  ك��ام��ل  ع��ام  مل��دة  �سباحة  ح��و���ض  ت��درب��ت يف  يوليانا  ان 
 400 اأثمر ذلك عن فوزها بذهبية  2019 و  اأبوظبي  االوملبياد اخلا�ض 

مرت اأم�ض االأول..وعرفانا بدور والديها اأهدت لهما ميداليتها الذهبية .
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•• دبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
بح�سور  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الرئي�ض  ال�سباق  اأم�ض  �سباح  دب��ي 
ملهرجان �سمو ويل عهد دبي للقدرة 
اأقيم يف مدينة دبي الدولية  الذي 
للقدرة ب�سيح ال�سلم مب�ساركة نحو 
290 فار�سا وفار�سة من اأكرث من 

. دولة   35
رئي�ض  نائب  ال�سمو  �ساحب  وتابع 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
ح���اك���م دب�����ي ج���ان���ب���ا م����ن امل���راح���ل 

االأرب������ع ل��ل�����س��ب��اق ال����ذي ي��ع��دُّ اأحد 
املو�سم  روزنامة  يف  البطوالت  اأهم 
املحلي ويرتقبه نخبة من املهتمني 
بهذا النوع من ال�سباقات من داخل 

الدولة وخارجها.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع�������رب 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم عن 
���س��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح ه���ذا امل��ه��رج��ان يف 
ن�سخته احلادية ع�سرة م�سددا على 
الفرو�سية  الدعم لريا�سة  توا�سل 
ال��ق��درة على  وري��ا���س��ة  ع���ام  ب�سكل 
وج�����ه اخل�������س���و����ض م����ا ي�����س��ه��م يف 
ت��ط��وي��ر وت��ق��دم ���س��ب��اق��ات��ه��ا حمليا 
الفر�سان  وعامليا ويرفع من كفاءة 
للمناف�سات  اخل���ي���ول  وج���اه���زي���ة 

العاملية .
ا����س���ت���م���ل امل����ه����رج����ان ع���ل���ي اأرب����ع����ة 

ال�سباق  وه�����ي  دول����ي����ة  ����س���ب���اق���ات 
 119 مل�سافة  لل�سيدات  املخ�س�ض 
اخلا�سة،  اال�سطبالت  و�سباق  كلم 
 119 مل�سافة  الفردي  واال�سرتاك 
»اليمامة«  ك���اأ����ض  ���س��ب��اق  ث���م  ك��ل��م، 
 119 مل�سافة  لالأفرا�ض  املخ�س�ض 
�سمو  لكاأ�ض  الرئي�ض  وال�سباق  كلم 
ويل عهد دبي للقدرة مل�سافة 119 

كلم .
و ت�����وج ال����ف����ار�����ض حم���م���د اأح���م���د 
دبي  ل�سباق ويل عهد  امل��ري بطال 
كيلومرتا   119 مل�����س��اف��ة  ل��ل��ق��درة 
“فاغور”  اجل��واد  �سهوة  ممتطيا 
وم�سجال  ث����ري  اإف  ال���س��ط��ب��الت 
�ساعة   04:05:03 ق���دره  زم��ن��ا 
..اأم���ا امل��رك��ز ال��ث��اين فقد ك��ان من 
اأحمد  ���س��ع��ي��د  ال���ف���ار����ض  ن�����س��ي��ب 

الفر�ض  ���س��ه��وة  ممتطيا  احل��رب��ي 
ثري  اإف  “�سام�سارا” ال�سطبالت 
وم�سجال زمنا قدره 04:07:19 
�ساعة واحتل املركز الثالث الفار�ض 
ممتطيا  ال�سابري  �سلمان  ح�سن 
�سهوة اجلواد “توفا دو بي�سكيور” 
ال�سطبالت الرباري وم�سجال زمنا 

وقدره 04:07:24 �ساعة.
وتعك�ض امل�ساركة العاملية يف مهرجان 
للقدرة حجم  دب��ي  عهد  �سمو ويل 
���س��ارك فيه  ال��ذي  واأهمية احل��دث 
نخبة من فر�سان العامل وبلغ عدد 
اخليول امل�سجلة يف جميع �سباقات 
املهرجان 1400 خيل االأمر الذي 
ي�سهم يف االرتقاء بريا�سة �سباقات 
امل�ستويني  على  والتحمل  ال��ق��درة 

االإقليمي والعاملي.

•• دبي - الفجر:

ال�سكر  ببالغ  الكرة  العام الحت��اد  االأم��ني  تقدم   
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وال��ت��ق��دي��ر 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
العظيم  اهتمامه  على  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
هذا  �سموه  لدعم  اأن  موؤكدا  اخلا�ض  باالأوملبياد 
احل����دث ال��ري��ا���س��ي االإن�����س��اين اأث����ره يف تقدمي 
ن�����س��خ��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد ، وق����ال حممد 
اهتمام  “بف�سل   : الظاهري  ه��زام  ب��ن  ع��ب��داهلل 
�سموه الالحمدود اأ�سبح احلدث  �سعلة اأزلية ال 
تعد  ينطفئ وهجها ، فاأوملبياد اأبوظبي 2019 

نقطة حتول يف تاريخ االألعاب العاملية.
ج��اء ذل��ك خ��الل ح�سور االأم���ني ال��ع��ام الحتاد 

ال��ك��رة م��ن��اف�����س��ات م�����س��اب��ق��ة ك���رة ال���ق���دم  ب���دورة 
اأبوظبي  ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض  االأل���ع���اب 
االأول  اأم�����ض  ر�سميا  افتتحت  وال��ت��ي   ،2019

مبدينة زايد الريا�سية .
ه��زام بجميع   بن  رح��ب   ، االإفتتاحية  كلمته  ويف 
امل�ساركني يف االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ض 

.
وقال : “ي�سعدنا ان�سمام الريا�سيني من جميع 
اأنحاء العامل اإىل هذا احلدث الدويل االإن�ساين، 
هنا يف اأبوظبي للم�ساركة يف اأكرب فعالية موحدة 
على االإطالق، واإنه ملن امل�سّوق اأن نرى الفعاليات 
الريا�سية تنب�ض باحلياة بهذه ال�سورة احلية. 

ج��زء ال  االأل��ع��اب  ه��ذه  ه��ذه تطوير  اأن  م�سيفا 
ي��ت��ج��زاأ م���ن اخل��ط��ط امل��ح��ل��ي��ة  ل��ت��و���س��ي��ع نطاق 

اأ�سحاب الهمم، مبا يتما�سى مع  اأم��ام   الفر�ض 
وقيادتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  روؤي��ة 

الر�سيدة و�سعبها االأ�سيل. 
ويف ختام كلمته متنى بن هزام جلميع الريا�سيني 

امل�ساركني حظاً طيباً يف هذا احلدث العاملي .
وُت�����س��ارك دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
اخلما�سية  ال���ق���دم  ك����رة  م�����س��اب��ق��ات  م��ن��اف�����س��ات 
عليها  للمتعارف  اإ���س��اف��ة  ل��ل��رج��ال،  وال�سباعية 
الالعبات  ُت�����س��ارك  فيما  الع���ب،   11 مب�ساركة 
وت�سهد   ، ال�����س��ب��اع��ي��ة   ال��ق��دم  ك���رة  مناف�سات  يف 
االأول   ، كل مناف�سة على حدة م�ساركة فريقني 
 ، واالأ���س��وي��اء  الهمم  اأ�سحاب  م��ن  العبني  ي�سم 
اأ�سحاب  الثاين فجميع العبيه من  الفريق  اأما 

الهمم فقط.

•• دبي- الفجر: 

االإمارات  باحتاد  الفنية  وال�سوؤون  املنتخبات  جلنة  اعتمدت 
لكرة القدم قائمة منتخبنا الوطني االأول للمع�سكر الداخلي 
الذي �سيقام يف العا�سمة اأبوظبي للفرتة من 18 اإىل 26 
لال�ستحقاقات  االأبي�ض  ا�ستعدادات  �سمن  اجل��اري  مار�ض 
العامل  ك��اأ���ض  لنهائيات  امل�سرتكة  الت�سفيات  اأهمها  املقبلة 
�ست�سحب  ال��ت��ي   2023 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���ض  ون��ه��ائ��ي��ات   2022
االآ�سيوي  االحت���اد  مقر  يف  املقبل  اإب��ري��ل   17 ي��وم  قرعتها 

25 العباً  القائمة  و�سمت   . كواالملبور  املاليزية  بالعا�سمة 
هم : خالد عي�سى ، بندر االإحبابي ، اأحمد برمان ، ريان ي�سلم 
، عبداهلل  �ساهني عبدالرحمن   ، ع��ادل احلو�سني   ) العني   (
غامن ، احل�سن �سالح ، �سيف را�سد ) ال�سارقة ( مبارك �سعيد 
، حممد اإبراهيم �سروا�ض ، حبيب الفردان ، حممد العكربي 
املحرمي  ، ح�سن  الظنحاين  ( فهد  الن�سر   ( �سامل �سالح   ،
 ، ، خلفان مبارك  النوبي ) بني يا�ض ( �سامل را�سد  ، �سهيل 
( عبداهلل  الو�سل   ( �ساملني  ( علي  علي مبخوت ) اجلزيرة 
النقبي ) �سباب االأهلي دبي ( �سهيل املن�سوري ) الظفرة ( 

حممد خلفان ) الفجرية ( من�سور البلو�سي ) احتاد كلباء 
( . ويخو�ض منتخبنا الوطني خالل فرتة املع�سكر مباراتني 
وديتني االأوىل اأمام املنتخب ال�سعودي يوم 21 مار�ض با�ستاد 
فيما   ، م�ساء   17:45 ال�ساعة  ال��وح��دة  ب��ن��ادي  نهيان  اآل 
مار�ض   26 يوم  ال�سوري  املنتخب  الثانية  املباراة  يف  يواجه 
 17:45 ال�ساعة  اجل��زي��رة  ب��ن��ادي  زاي��د  ب��ن  حممد  با�ستاد 
م�ساء . وكانت جلنة املنتخبات وال�سوؤون الفنية باحتاد الكرة 
قد كلفت املدرب الوطني �سليم عبدالرحمن مهام االإ�سراف 

على االأبي�ض يف هذا املع�سكر .

حممد بن را�شد ي�شهد ال�شباق الرئي�س ملهرجان ويل عهد دبي للقدرة بح�شور حمدان بن حممد 

تقدم بال�سكر لويل عهد اأبوظبي على دعمه الالحمدود لالأوملبياد اخلا�ص

بن هزام: �شعداء مب�شاركة ريا�شيي العامل يف اأكرب فعالية ريا�شية اإن�شانية

اأبوظبي ملع�شكر  الوطني  منتخبنا  قائمة  يف  لعبًا   25

االأوملبياد اخلا�ض لالألعاب  انطالق مناف�سات  االإم��ارات مع  دولة  عززت 
للت�سامح  فريدا  منوذجا  بو�سفها  مكانتها  “اأبوظبي2019”  العاملية 
اأ�سمى معانيها و ترتقي باأ�سحاب  و التعاي�ض لتتجلى قيم االإن�سانية يف 

الهمم اإىل اآفاق رحبة على ب�ساط املحبة و االأمل يف “دار زايد«.
االإن�سانية بكل معانيها   .. االإرادة  العالية عانق فر�سان  ويف وطن الهمم 
خالل م�ساركتهم يف اأكرب حدث ريا�سي عاملي يف تاريخ االأوملبياد اخلا�ض 
االإرادة وملتقى  و  وال��ع��زم  االإ���س��رار  اأن��ه��ا وط��ن  االإم����ارات خالله  لتوؤكد 

التجمعات االإن�سانية اال�ستثنائية .
االأوملبياد اخلا�ض  الهوائية يف  للدراجات  االإم��ارات  واأك��د العبو منتخب 
لالألعاب العاملية “اأبوظبي 2019” خالل ا�ستطالع اأجرته وكالة اأنباء 

االإم��ارات “وام” بالتزامن مع انطالقة املناف�سات ام�ض يف حلبة مر�سى 
يا�ض والتي ت�ستمر حتى 20 مار�ض احلايل اأن اهتمام القيادة الر�سيدة 
املركز  لتحقيق  ي�سعون  دائ��م  يجعلهم  الهمم  باأ�سحاب  االإم���ارات  لدولة 

االأول ورفع ا�سم االإمارات عاليا.
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  االإم�����ارات  منتخب  ك��اب��نت  البلو�سي  مو�سى  وق���ال 
لالأوملبياد اخلا�ض اإن اإميان االإمارات الكامل بقدراتنا وامكانياتنا ودورنا 
يف املجتمع يجعلنا حري�سني على اأن نكون دائما على قدر امل�سوؤولية وثقة 

القيادة الر�سيدة بنا و اأن ن�سنع الفارق باالإرادة والعزمية واالإ�سرار.
االإم����ارات  منتخب  الع���ب  ال�سحي  حم��م��د  �سعيد  ع��رب  ك��ب��ري  وب��ح��م��ا���ض 
للدراجات الهوائية لالأوملبياد اخلا�ض عن تطلعه اإىل حتقيق املركز االأول 

خالل املناف�سات التي انطلقت ام�ض والفوز بامليدالية الذهبية لرفع علم 
االإمارات عاليا .

الدافع  ميثل  الهمم  الأ�سحاب  الر�سيدة  القيادة  دعم  اإن  ال�سحي  قال  و 
بتحقيق”  ق��ي��ادت��ن��ا  :” ن��ع��د  واأ����س���اف  امل��راك��ز  اأع��ل��ى  لتحقيق  الرئي�سي 

النامو�ض” واأن يظل ا�سم االإمارات عاليا.
بدوره عرب هاين علي النقبي العب منتخب االإمارات للدراجات الهوائية 
اهتمام  اإن  وق��ال  البطولة  يف  بامل�ساركة  �سعادته  عن  اخلا�ض  لالأوملبياد 
االإميان  يوؤكد  املجتمع  يف  ومتكينهم  الهمم  باأ�سحاب  االإم���ارات  وطننا 
الكامل بقدراتنا وامكانياتنا وهو ما ن�سعى اإىل تاأكيده خالل املناف�سات 
وح�سد املراكز االأوىل لنوؤكد اأننا عند ح�سن الظن و قادرون على تخطى 

ال�سعاب ورفع ا�سم االإمارات .
و تقام مناف�سات االأوملبياد اخلا�ض االألعاب العاملية “اأبوظبي 2019 “ 
يف 9 مواقع يف اأبوظبي ودبي ومب�ساركة نحو 7500 ريا�سي و3 اآالف 
مدرب ونحو 1500 حكم ومن املتوقع اأن ي�سهد احلدث نحو 500 األف 

م�سجع .
و يتناف�ض الريا�سيون امل�ساركون يف االألعاب العاملية “اأبوظبي 2019” 
وكرة  الري�سة  وتن�ض  ال��ق��وى  األ��ع��اب  ت�سمل  اأومل��ب��ي��ة  ري��ا���س��ة   24 �سمن 
الدراجات  وركوب  والبولينج  والبوت�سي  ال�ساطئية  الطائرة  وكرة  ال�سلة 
االإيقاعي  واجلمباز  الفني  واجلمباز  واجلولف  القدم  وكرة  والفرو�سية 
واجلودو والتجديف وال�سباحة يف املياه املفتوحة ورفع االأثقال والتزلج 

الأوملبياد اخلا�س .. اأبطال الهمم يتبارون على ب�شاط املحبة و الأمل يف »دار زايد«

•• اأبوظبي - الفجر:

امل�سارك يف   ي�سع االإم��ارات��ي حممود ج���ارور، 
ريا�سة البوت�سي، عينه على امليدالية الذهبية 
االألعاب  اخل��ا���ض  االأومل��ب��ي��اد  مناف�سات  خ��الل 
العاملية اأبوظبي 2019، وياأمل اأن يتمكن بعد 
ذلك من مقابلة ال�سيوخ والقيادة الر�سيدة يف 

دولة االإمارات العربية.
وكانت رحلة ال�ساب االإم��ارات��ي قد ب��داأت نحو 

اإل���ي���ه، ب��ع��دم��ا ا�ستهل  ال���ه���دف ال����ذي ي��ت��ط��ل��ع 
املناف�سات  يف  م��ب��ارات��ني  يف  ب��ال��ف��وز  م�����س��واره 
اأق��ي��م��ت يف مركز  ل��ل��رج��ال وال���ت���ي  ال���ف���ردي���ة 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض )اأدنيك(.
وق�����ال حم���م���ود ال�����ذي ح�����س��ر ال���ي���وم الثاين 
لالألعاب العاملية برفقه اأخته اأمل: “اأنا �سعيد 
يف  اخل��ا���ض  االأومل��ب��ي��اد  يف  للم�ساركة  وف��خ��ور 

اأبوظبي«. 
بامليدالية،  ب��ال��ف��وز  ح��ل��م��ه  حت��ق��ق  ح����ال  ويف 

ال�سمو  ل�����س��اح��ب  الإه���دائ���ه���ا  ي��خ��ط��ط  ف���اإن���ه 
اآل نهيان، رئي�ض دولة  ال�سيخ خليفة بن زايد 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  االإم���ارات، 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االإمارات. 
“اأنا يف غ��اي��ة الفخر  ال�����س��اب حم��م��ود:  ي��ق��ول 
اأريده  وما  االإم��ارات��ي.  املنتخب  للم�ساركة مع 
لتقدميها  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  اأح����رز  اأن  ه��و 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد«.
لتكوين  ف��ر���س��ة  ح��ظ��ي��ت  “ ل��ق��د  واأ������س�����اف: 
امل�ساركة يف لعبة  اأثناء  ال�سداقات  الكثري من 
جميًعا  وه��م  دب��ي،  يف  عائلتي  تقيم  البوت�سي. 

هنا لتقدمي الدعم يل«.
وكان حممود قد تغلب يف املباراة االأوىل على 
قبل   ،4-11 بنتيجة  ماكاو  فاي هو من  هاو 
اأن يتغلب على االأردين اإبراهيم وليد �ساب�سوغ 

بنتيجة 3-12. 

لعب البوت�شي الإماراتي حممود جارور ي�شع عينه 
على الذهب ولقاء القيادة الر�شيدة يف الإمارات



األحد    17   مارس    2019  م   -   العـدد  12581  
Sunday   17   March   2019  -  Issue No   12581الفجر الريا�ضي

1818

عاد تولوز من ملعب م�سيفه ني�ض بتعادل ثمني 1-1 بعدما خطف 
هدف النقطة اليتيمة قبل دقيقتني من ال�سافرة، فيما تابع موناكو 
يف  ت�سعني  الدقيقة  يف  يتيم  بهدف  ليل  م�سيفه  على  وف��از  �سحوته 

افتتاح املرحلة التا�سعة والع�سرين من الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
يف املباراة االوىل كان ني�ض البادئ بالت�سجيل يف عقر داره يف “األيانز 
ريفيريا” بف�سل ويالن �سيربيان من ت�سديدة من ركلة حرة من 30 
الفريق  ي��ع��ادل  اأن  قبل   ،”20“ ت��ول��وز يف �سدها  ح��ار���ض  ف�سل  م��رتا 
ال�سيف عرب مهاجمه البديل فريمني موبيلي من جمهورية الكونغو 
مانويل  االإ�سباين  بدال من  دخوله  دقيقتني من  بعد  الدميوقراطية 

غار�سيا األون�سو “88«.
اأر�سه يف مبارياته الت�سع االأخرية،  وفوت ني�ض، الذي مل يخ�سر على 

فر�سة االقرتاب اأكرث من املراكز املوؤهلة اإىل امل�سابقات االوروبية.
وتقدم ني�ض للمركز الثامن موقتا بر�سيد 41 نقطة، فيما حذا حذوه 

تولوز بتقدمه للمركز الرابع ع�سر موقتا بر�سيد 32 نقطة.
يف املباراة الثانية تابع موناكو �سحوته بقيادة مدربه القدمي اجلديد 
الربتغايل ليوناردو جاردمي وابتعد عن منطقة الهبوط اىل الدرجة 

الثانية بفوزه على ملعب م�سيفه ليل -1�سفر.
لعبة  بف�سل   90 الدقيقة  يف  الثالث  النقاط  ه��دف  موناكو  و�سجل 

الكرة  على  �سيطر  ال��ذي  فيني�سيو�ض  كارلو�ض  الربازيلي  من  رائعة 
داخل املنطقة بقدمه الي�سرى ورفعها من فوق مدافع ليل الربتغايل 
جوزيه فونتي ليعود وي�سيطر عليها ب�سدره قبل ان ي�سددها بي�سراه 

خادعة ا�ستقرت يف �سباك رين.
وجتمد ر�سيد ليل، الذي تلقى خ�سارته الثانية على ار�سه هذا املو�سم، 
 30 اإىل  الثاين، فيما رفع موناكو ر�سيده  املركز  57 نقطة يف  عند 

نقطة وتقدم للمركز ال�ساد�ض ع�سر موقتا.
وف�سل مهاجم ني�ض العاجي نيكوال بيبي ثاين ترتيب الهدافني خلف 
هز  يف  هدفا”   25“ مبابي  كيليان  العا�سمة  ن��ادي  مهاجم  املت�سدر 

ال�سباك.
ويعترب بيبي اأكرث العب اأفريقي ي�سجل اأو ي�ساهم يف ت�سجيل االهداف 

يف الدوريات اخلم�ض الكربى مع 17 هدفا و8 متريرات حا�سمة.
وخا�ض موناكو اللقاء بدون جنمه اال�سباين �سي�سك فابريغا�ض الذي 
�سعر باأمل يف الفخذ االمين. كما غاب املهاجم الكولومبي رادميل فالكاو 
االنت�سارات منذ عودة  �سكة  اإىل  االإم��ارة  االيقاف. وعاد فريق  ب�سبب 
ال�سابق والعب  مدربه جاردمي لت�سلم مهامه خلفا للمهاجم الدويل 
موناكو تيريي هرني الذي اأقاله النادي. وهو الفوز الرابع ملوناكو يف 

بقيادة جاردمي مقابل ثالث تعادالت. الدوري  يف  مباريات   7

تول�وز يع�ود بنقط�ة ثمين�ة.. وموناك�و يتاب�ع �شحوت�ه 

يبدو اأن زين الدين زيدان العائد لتدريب ريال مدريد، 
“امللكي” الذي  دم��اء ج��دي��دة يف ج�سد  ع��ازم على �سخ 

ف�سل يف حتقيق اأي بطولة هذه املو�سم.
وبعد اأيام قليلة من توليه االإدارة الفنية ل�”املريينغي”، 
من  ميليتاو  اإي��دي��ر  الربازيلي  �سم  عن  “زيزو”  اأعلن 

بورتو الربتغايل.
ال�سفقات  امل��زي��د م��ن  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن   املتوقع  وم��ن 
ري��ال مدريد  الإن��ق��اذ  بقوة  العائد  ل��زي��دان  الناجحة 

خالل الفرتة املقبلة.
قد  امللكي  ال��ن��ادي  اأن  �سحفية  م�سادر  وك�سفت 
دخ���ل ب��ال��ف��ع��ل يف ���س��ب��اق ال��ت��ع��اق��د م���ع ع���دد من 
جن��وم ال��دوري��ات االأوروب��ي��ة خ��الل “املريكاتو 
الربازيلي  ال��ن��ج��م  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  ال�سيفي”، 
نيمار دا �سيفا وزميله يف باري�ض �سان جريمان، 

الدويل الفرن�سي مبابي.
ري��ال مدريد،  رئي�ض  اهتمام  على  نيمار  وح��از 
اأن  ق��ب��ل  ال��وق��ت،  م��ن  ل��ف��رتة  ب��ريي��ز  فلورنتينو 
كما  جريمان،  �سان  اإىل  ثم  بر�سلونة  اإىل  ينتقل 
اأخ��ب��ار اإىل ق��درة زي��دان على ا�ستقطاب  اأ���س��ارت 

النجم الربازيلي اإىل �سانتياغو برنابيو.
زيدان،  اأن  �سبورت”  “فوك�ض  م��وق��ع  وذك���ر 
مل يكن ليوافق على العودة اإىل الريال دون 
التاأكد من قدرته على �سم هداف من العيار 

الثقيل.
ويف حال ف�سلت �سفقة �سم نيمار، فاإن خيار 
مبامبي،  كيليان  م��واط��ن��ه  �سيكون  “زيزو” 
امللكي يف عام  للنادي  ياأمل يف �سمه  حيث كان 
يف  جنح  جريمان  �سان  باري�ض  لكن    ،2017

الظفر بخدمات النجم ال�ساب.
الدويل  امل��داف��ع  على  عينه  زي���دان  ي�سع  ك��ذل��ك 
اأياك�ض  جن���م  ل��ي��خ��ت  دي  م��ات��ي��ا���ض  ال��ه��ول��ن��دي 
بر�سلونة  اه���ت���م���ام  رغ����م  وذل�����ك  اأم���������س����رتدام، 

بالتعاقد مع الالعب.
يوفت�ض  لوكا  ال�سربي  زيدان”  وت�سم”قائمة 
م��ه��اج��م اآي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت االأمل�����اين، الذي 
ال��ف��ري��ق االأمل����اين حيث �سجل  اأداء الف��ت��ا م��ع  ي��ق��دم 
15 هدفا يف “البوند�سليغا” خالل 22 مباراة هذا 

املو�سم.
اإع��ادة زيدان لتويل تدريب ريال مدريد حتى  ومتت 
يونيو 2022، والذي كان قد ا�ستقال يف نهاية املو�سم 
األقاب  بثالثة  للفوز   مدريد  ري��ال  ق��اد  اأن  بعد  املا�سي 
جولني  حم��ل��ه  وح���ل  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  متتالية 

لوبيتيغي.

عاقب نادي باري�ض �سان جرمان الفرن�سي جنمه الدويل 
التزامه  ع��دم  ب�سبب  ي��ورو،  األ��ف  ب�180  مبابي  كيليان 

مبوعد اإحدى املحا�سرات الفنية.
الريا�سية  “ليكيب”  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 

ال��ب��اري�����ض قرر  ال���ن���ادي  اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
يورو  األ����ف  ب�180  م��ب��اب��ي  م��ع��اق��ب��ة 

اإىل  م��ت��اأخ��را  و���س��ول��ه  ع��ل��ى خلفية 
حم���ا����س���رة ف��ن��ي��ة مل����درب����ه االأمل������اين 

توما�ض توخل.
ونقلت “اآ�ض” االإ�سبانية عن امل�سدر، 
على  يعلق  مل  الباري�سي  ال��ن��ادي  اأن 
راتب  م��ن  امل��ب��ل��غ  خ�سم  لكنه  ال��ن��ب��اأ، 

ال������الع������ب، ب����ع����د اإخ����الل����ه 
ب���ال���ت���زام ال���وج���ود يف 

نقا�ض حول الكال�سيكو الفرن�سي اأمام مار�سيليا يف 28 
اأكتوبر املا�سي.

الفرن�سي على وثيقة تفيد بقبوله  الدويل  ووقع 
الفرن�سية  ال�سحيفة  واأو�سحت  العقوبة، 
اأن النقود تودع يف هذه احلالة ل�سالح 

موؤ�س�سة “بي اإ�ض جي«.
وكان باري�ض �سان جرمان قد اأ�سدر 
رابيو  اأدري���ان  على  نف�سها  العقوبة 
الذي و�سل متاأخرا لعدة دقائق عن 
امل��ران، االأم��ر ال��ذي عر�سه خل�سم 
من راتبه يف اأ�سهر نوفمرب ودي�سمرب 
ويناير املا�سية بواقع 15 األف يورو 

عن كل �سهر.

بعد ال�شفقة الربازيلية.. 
زيدان يطارد »النجوم الأربعة«

عقوبة تاأديبية »�شارمة« 
بحق مبابي

�سحبت  التي  ال�سلة  كرة  2019 يف  العامل  كاأ�ض  نهائيات  اأوقعت قرعة 
ام�ض يف مدينة �سينزين ال�سينية، منتخب االأردن يف املجموعة ال�سابعة 
ت�سم  التي  الثالثة  املجموعة  يف  تون�ض  ومنتخب  فرن�سا،  ت�سم  التي 

اإ�سبانيا.
اأي��ل��ول- و15  -اأغ�سط�ض  اآب   31 ب��ني  النهائيات  ال�سني  وت�ست�سيف 

�سبتمرب.
االأوىل  بعد  تاريخه  يف  الثانية  للمرة  النهائيات  االأردين  املنتخب  وبلغ 
الت�سفيات،  خ��الل  جمموعته  يف  ثالثا  بحلوله  تركيا،  يف   2010 ع��ام 
االأردين  املنتخب  وان�سم  اجلنوبية.  وكوريا  املت�سدرة  نيوزيلندا  خلف 
بعد  تاريخه  الثانية يف  للمرة  اأي�سا  ي�سارك  الذي  التون�سي  اإىل نظريه 

.2010
يف  االأردين  املنتخب  �سيكون  ال��ي��وم،  �سحبت  ال��ت��ي  ال��ق��رع��ة  ومب��وج��ب 
واأملانيا،  الدومينيكان  وجمهورية  فرن�سا  ت�سم  التي  ال�سابعة  املجموعة 
املجموعة  يف  ف�ستكون  تون�ض،  اأم��ا  �سينزين.  مدينة  يف  مبارياتها  وتقام 
مدينة  يف  مبارياتها  وت��ق��ام  واإي����ران،  وب��ورت��وري��ك��و  اإ�سبانيا  م��ع  الثالثة 

غوانغجو.
االأخريتني،  الن�سختني  يف  اللقب  حاملة  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  و�ستكون 
تواليا،  ثالث  بلقب  م�سبوق  اإجن��از غري  لتحقيق  االأوف��ر حظا  املر�سحة 
الت�سيكية،  اجلمهورية  تركيا،  م��ع  اخلام�سة  املجموعة  يف  حلت  وه��ي 

واليابان.
2019 االأك��رب يف تاريخ االحت��اد ال��دويل لكرة ال�سلة،  و�ستكون بطولة 
لو�ض  ون��ادي  للعبة  ال�سابق  النجم  وق��ال  منتخبا.   32 فيها  ي�سارك  اذ 
القرعة  �سحب  حفل  خ��الل  براينت  ك��وب��ي  االأم��ريك��ي  ليكرز  اأجنلي�ض 
اأنها �ستكون  “...” اأعتقد  �ستواجه مناف�سة �سديدة  املتحدة  “الواليات 

بطولة رائعة، تناف�سية«.
�سربيا  ح�ساب  على   2014 بلقب  توجت  قد  املتحدة  ال��والي��ات  وكانت 
التي اأوقعتها قرعة 2019 يف املجموعة الرابعة مع اإيطاليا والفيليبني 

واأنغوال.
ويتاأهل مت�سدر كل جمموعة وو�سيفه اإىل الدور الثاين من البطولة، 
االألعاب  دورة  اىل  �ستتاأهل  البطولة  منتخبات يف  �سبع  اأف�سل  باأن  علما 
االأوملبية ال�سيفية 2020 التي ت�ست�سيفها العا�سمة اليابانية طوكيو.

ويف ما ياأتي املجموعات:
- املجموعة االأوىل: ال�سني، فنزويال، بولندا، �ساحل العاج

- املجموعة الثانية: االأرجنتني، رو�سيا، كوريا اجلنوبية، نيجرييا
- املجموعة الثالثة: اإ�سبانيا، بورتوريكو، اإيران، تون�ض

- املجموعة الرابعة: �سربيا، اإيطاليا، الفيليبني، اأنغوال
الت�سيكية،  املتحدة، تركيا، اجلمهورية  الواليات  املجموعة اخلام�سة:   -

اليابان
- املجموعة ال�ساد�سة: اليونان، الربازيل، مونتينيغرو، نيوزيلندا

- املجموعة ال�سابعة: فرن�سا، جمهورية الدومينيكان، اأملانيا، االأردن
- املجموعة الثامنة: ليتوانيا، اأ�سرتاليا، كندا، ال�سنغال

الأردن مبجموعة فرن�شا 
وتون�س مع اإ�شبانيا 

مبونديال ال�شلة 

•• ال�شارقة -الفجر

اعتمدت اللجنة املنظمة العليا لدورة 
لل�سيدات  العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل��ع��اب 
التح�سريية االأوىل  خطتها   ،2020
لتنفيذ عدٍد من العمليات اللوج�ستية، 
األعاب  م���ن  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���ف���ن���ي���ة، 
االفتتاح  وم��را���س��م  ريا�سية  ومن�ساآت 
التي  الت�سجيل،  واإج���راءات  والتتويج 
البطولة  روؤي������ة  ت���دع���م  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
اعتمدت  ك��م��ا  اخل��ام�����س��ة.   بن�سختها 
اللجنة عدداً من التو�سيات، بناًء على 
اأبرز ما خرج به االجتماع االأول للجنة 
يف يناير املا�سي، اإىل جانب ا�ستعرا�ض 
اأهم االإ�سافات اجلديدة واالقرتاحات 
ال��ل��ج��ان، بهدف  م��ن جميع  اخل��ا���س��ة 
االرت�����ق�����اء ب�����ال�����دورة اخل���ام�������س���ة من 
قرينة  برعاية  تنظم  التي  البطولة، 

�سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
رئي�سة املجل�ض االأعلى ل�سوؤون االأ�سرى 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  ورئي�سة  بال�سارقة، 
اأكرب  تعترب  وال��ت��ي  امل�����راأة،  لريا�سية 
حدث ريا�سي ن�سوي حتت�سنه ال�سارقة 
على ال�سعيدين املحلي والعربي. جاء 
ذلك خالل اجتماع اللجنة التن�سيقي 
ال��ث��اين ال���ذي ع��ق��د م���وؤخ���راً يف فندق 
رادي�سون بلو ال�سارقة، برئا�سة �سعادة 
ن���ائ���ب رئي�ض  ال��ن��ق��ب��ي،  ن����دى ع�����س��ك��ر 
اللجنة املنظمة العليا ورئي�ض اللجنة 
موؤ�س�سة  م��دي��ر  ل���ل���دورة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وبح�سور  امل�����راأة،  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 

روؤ�ساء اللجنة التنفيذية للدورة.
ك���م���ا ح������دد اأع���������س����اء ال���ل���ج���ن���ة عرب 
مداخالتهم عدداً من االأفكار واخلطط 
لتو�سيع  ال��ف��ن��ي��ة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

االجتماعية  واالإب�����داع�����ات  ال��ف��ر���ض 
تعزز  التي  والريا�سية،  واالقت�سادية 
ريا�سية  كمن�سة  ال����دورة  مكانة  م��ن 
باالإ�سافة  العربية،  ل��ل��م��راأة  اإقليمية 
�ستخ�سع  ت���و����س���ي���ات  اع���ت���م���اد  اإىل 
لتنفيذ  وال���ت���خ���ط���ي���ط  ل���ل���م���راج���ع���ة 
املبادرات  من  عدد  عرب  منها  االأن�سب 
والريا�سية  االجتماعية  واالأن�����س��ط��ة 
واأهدافها  ال��ب��ط��ول��ة  ا���س��م  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
واالإقليمي.   امل��ح��ل��ي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
التح�سريية  اخل��ط��ة  اع��ت��م��اد  وي��اأت��ي 
اللجنة  الجتماع  ا���س��ت��ع��داداً  اجل��دي��دة 
يف  �سيعقد  ال���ذي  االأول  التح�سريية 
�سعادة  بح�سور  امل��ق��ب��ل،  اأب��ري��ل  �سهر 
اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن��ت  ح��ي��اة  ال�سيخة 
التح�سريية  اللجنة  رئي�ض  خليفة، 
�سيتم  ح��ي��ث  ال�سيدات”،  “عربية  ل��� 
املعتمدة  التو�سيات  اأب��رز  عن  الك�سف 

وكيفية تنفيذها عرب مراحل متعددة 
للن�سخة  التح�سريية  ال��ف��رتة  خ��الل 
ع�سكر  ندى  �سعادة  واأك��دت  اخلام�سة. 
العليا  اللجنة  رئي�ض  ن��ائ��ب  النقبي، 
للدورة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  م��دي��ر 
املراأة، على الدور الرئي�ض الذي تلعبه 
لالأفكار  حا�سنة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال����دورة 
لالبتكار  ومن�سة  اجلديدة،  ال�سبابية 
الريا�سة  لتعزيز  وط��ري��ق��اً  وال��ت��م��ي��ز، 
ف�ساًل  وق�����اري�����اً،  حم���ل���ي���اً  ال��ن�����س��وي��ة 
ع��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة.  وقالت 
ر�سالتنا  نقل  نوا�سل  “�سوف  النقبي: 
االإمارات  دول��ة  يف  للجماهري  امللهمة 
م��ن خالل  وال��ع��امل  امل��ت��ح��دة  العربية 
اللواتي  العربيات  الريا�سيات  جميع 
املنطقة  اأن���ح���اء  م���ن خم��ت��ل��ف  ي���اأت���ني 
للم�ساركة  ح�سرن  اللواتي  العربية، 

ال��ت��ي عززت  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ب��ط��والت  يف 
نظراً  ال�سيدات”،  “عربية  مكانة  من 
واملبادرات  االأفكار  وريادية  ج��ودة  اإىل 
الرتويج  م���ن جم����ال  ال���ت���ي حت���ول���ت 
واالرت���ق���اء ب��ال��ري��ا���س��ة ال��ن�����س��وي��ة اإىل 
واالقت�سادي  االجتماعي  الوعي  ن�سر 
جتاه دور املراأة يف الريا�سة.« واأ�سادت 
���س��ع��ادة ن����دى ع�����س��ك��ر ال��ن��ق��ب��ي، نائب 
اللجنة  رئي�ض  العليا  اللجنة  رئي�ض 
موؤ�س�سة  م��دي��ر  ل���ل���دورة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
باجلهود  امل������راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
الكبرية التي تبذلها اللجان كافة من 
االألعاب لالأندية  اأجل االرتقاء بدورة 
العمل  م��ث��م��ن��ة  ل��ل�����س��ي��دات،  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ه على خمتلف  ال��ذي تقوم  ال���دوؤوب 
اأو لوج�ستية  ال�سعد �سواء كانت فنية 
واأ����س���اف���ت:  وغ����ريه����ا.  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اأو 
“نهدف من خالل الن�سخة اخلام�سة 

االإجنازات  تو�سيع  اإىل  البطولة،  من 
اأعلى، من  اإىل م�ستوى  بها  واالنتقال 
خ���الل م��ن��اق�����س��ة االأف���ك���ار وامل���ب���ادرات 
اجلديدة التي تعزز من اإ�سراك اأفراد 
املجتمعات اأكرث، واملوؤ�س�سات وال�سركات 
اخلا�سة واحلكومية، ملواكبة امل�ساركات 
احتادات  مع  بالتعاون  وذلك  املتزايدة 

من  عربية،  ن�سوية  ريا�سية  وهيئات 
ت��ق��دمي خدمات  اأج����ل اال���س��ت��م��رار يف 
وتنظيم وفقاً الأعلى املعايري العاملية.« 
لالأندية  االأل�����ع�����اب  دورة  اأن  ي���ذك���ر 
العام  يف  انطلقت  لل�سيدات  العربية 
قرينة  م��ن  كرمية  مب��ب��ادرة   2012
�سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
رئي�ض املجل�ض االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة، 
رئي�ض موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، 
وتقام مناف�ساتها يف اإمارة ال�سارقة كل 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  وت��ع��ُك��ف  ع���ام���ني، 
اال�ستعداد  على  حالياً  امل��راأة  لريا�سة 

لتنظيم ن�سختها اخلام�سة 2020.

•• دبي- الفجر

ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل ف���از األ��ك�����ض جورج 
ريبتون  اخل��ام�����ض مب��در���س��ة  ال�سف  ال��ط��ال��ب يف 
دب���ي ب��ب��ط��ول��ة م���دار����ض دب���ي ل��ل�����س��ط��رجن والتي 
اأقيمت موؤخراً يف نادي دبي لل�سطرجن والثقافة 

والتي توؤهل للدخول يف بطولة مدار�ض الدولة 
لل�سطرجن.  واأ�ساد الطالب باجلهود الكبرية التي 
قام بها نادي دبي لل�سطرجن والثقافة يف تنظيم 
البطولة التي �سارك بها عدد كبري من مدار�ض 
االأوىل  باملراكز  للفوز  بقوة  تناف�ست  والتي  دبي 
يف  ال�سطرجن  لعبة  اأهمية  على  واأك��د  للبطولة. 

فهي لعبة تعزز قدرات الدماغ، والتفكري النقدي 
والتحليلي ومهارات الت�سور كما يزيد من قدرات 
االأطفال املعرفية.  على �سعيد اآخر عرب ديفيد 
ك��وك م��دي��ر م��در���س��ة ري��ب��ت��ون دب��ي ع��ن �سعادته 
بح�سول الطالب األك�ض على هذا التقدير للمرة 
الثالثة على التوايل وتاأهله للم�ساركة يف بطولة 

مدار�ض الدولة لل�سطرجن واأ�ساف: “ ي�سرنا اأن 
نرى تلك االإجنازات التي يحققها الطلبة لدينا 
يف خمتلف االألعاب حيث اأننا ندعم تلك املواهب 
امللوك  بلعبة  واملعروفة  ال�سطرجن  لعبة  وخا�سة 
ذل���ك اأن��ه��ا ت��ن��م��ي ق����درات االأط���ف���ال وت��رف��ع من 

قدراتهم املهارية واملعرفية.«  

خالل الجتماع التن�سيقي الثاين للجنة

» عربية ال�شيدات 2020 « تعتمد خطتها التح�شريية للعمليات اللوج�شتية والفنية والتنظيمية

لل�سنة الثالثة على التوايل 

طالب بال�شف اخلام�س يفوز ببطولة مدار�س دبي لل�شطرجن 
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جمتمع االمارات

الع�شاء فوق اأعلى مهبط طائرات يف العامل
اأعلن فندق �سانت ريجي�ض اأبوظبي، اإعادة افتتاح مهبط طائرات الهيلوكوبرت 
ذوقية  بتجربة  لال�ستمتاع  حمظوظا  �سيفا  بع�سرين  مرحًبا  به،  اخلا�ض 
فاخرة يقدمها لهم عند املغيب، تزخر بنكهات ال�سكوالتة الفاخرة والع�سل 
باملناظر  اال�ستمتاع  م��ع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�سهية  واحل��ل��وي��ات 
االإماراتية  والعا�سمة  امل��ت��الأل��ئ��ة،  ال��زرق��اء  العربي  اخلليج  مل��ي��اه  اخل��الب��ة 
ال�ساحرة، من اأعلى مهبط لطائرات الهيلوكوبرت يف ال�سرق االأو�سط، والذي 
يرتفع م�سافة 255 مرتا عن �سطح االأر�ض. و�ستكون االأم�سية م�سحوبة 
باأنغام مو�سيقى ال�ساك�سوفون العذبة، مع اال�ستمتاع بت�سكيلة عاملية مميزة 
من امل�سروبات الفاخرة اخلا�سة بالفندق، والتي �ست�سفي مزيًدا من املتعة 

والتميز على هذه التجربة الفريدة خالل �ساعات الغروب. 

العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأ�سخم  م��ن  واح���دة  العاملية،  القرية  اأعلنت 
والوجهة العائلية االأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة، عن متديد 
 2019 اأبريل   13 اآخر يوم  كاماًل ليكون  اأ�سبوعاً  ال�23 احلايل  مو�سمها 
وتكون القرية العاملية قد ا�ستقبلت ال�سيوف على مدى 166 يوماً. وجاء 
للطلبات  اإ�ستجابة  العاملية  القرية  اإدارة  قبل  من   23 املو�سم  متديد  ق��رار 
تاريخ  يف  مو�سم  اأجن��ح  يعد  وال���ذي  احل��ايل  مو�سمها  �سيوف  م��ن  املتكررة 
�سعادة  موؤ�سر  9-10 يف  ن�سبة  العاملية  القرية  االآن. وحتمل  الوجهة حتى 
لطلباتهم  واالمتثال  ال�سيوف  توقعات  جتاوز  اإىل  دائًما  وت�سعى  ال�سيوف 
العاملية  القرية  و�ساألت  ه��ذا  �سعادتهم.  زي��ادة  بهدف  ذل��ك ممكًنا  ك��ان  كلما 
متابعينها من خالل ا�ستطالعات الراأي عرب من�سات التوا�سل االإجتماعي 
يرغبون  كانوا  اإذا  عما   Instagramو  Twitterو  Facebook
األ��ف متابع   150 اأك��رث من  اإ�ستجاب  املو�سم ويف غ�سون يومني  يف متديد 
ال�سيوف  االإ�سافية  ال�سبع  االأي��ام  �ستمنح  الفكرة.  لهذه  بالتوافق  بحما�ض 
فر�سة ملوا�سلة ا�ستك�ساف القرية العاملية وجميع ما تقدمه من املفاجاآت. 
يومياً.  بهم  وال��رتح��ي��ب  املت�سوقني  با�ستقبال  االأج��ن��ح��ة  جميع  �ستوا�سل 
االأطعمة  األذ  وك�سكا يف تقدمي  160 مطعما ومقهى  اأكرث من  و�سي�ستمر 
 78 من  العاملية  ال�سعبية  امل��اأك��والت  و  التقليدية  االأط��ب��اق  منها  والنكهات 
ثقافة خمتلفة. ومع اأكرث من 60 لعبة وجولة ترفيهيى، واأكرث من 100 

�سي�ست�سيف   ، ال��رائ��ع  �سريكي�ض(  )�سريكي�ض  وعر�ض  الفيديو  األ��ع��اب  من 
العاملية،   القرية  ت��اري��خ   يف  الرتفيهية  لالألعاب  منطقة  اأ�سخم  ك��ارن��ف��ال، 
ال�سيوف اأي�ساً حتى 13 اأبريل. كما ت�سمل االحتفاالت امل�ستمرة يف املو�سم 
كل من اليوم العاملي لل�سعادة يف 20 مار�ض ويوم االأم يف 21 مار�ض ومهرجان 
وفًقا  ال�سيوف  باإ�ستقبال  العاملية  القرية  وت�ستمر  مار�ض.   22 يف  االأل��وان 
جلدولها املعتاد من ال�ساعة 4 ع�سراً وحتى 12 منت�سف الليل من ال�سبت 
اإىل االأربعاء وحتى ال�ساعة 1 بعد منت�سف الليل يف اأيام اخلمي�ض واجلمعة 

الأر�شيف الوطني يحتفي بيوم الطفل وي�شارك بعدد من الفعاليات والأن�شطة
احتفاء بيوم الطفل االإماراتي  �سارك االأر�سيف الوطني هيئة اأبوظبي للثقافة وال�سياحة يف تنظيم عدد من الفعاليات يف احلدائق العامة 

يف اأبوظبي، و�سارك هيئة دبي للثقافة والفنون يف فعالية �سندوق القراءة الذي اقيم حتت �سعار ) جيل يقراأ.. ح�سارة ت�سرق(. 
ومتثلت م�ساركة االأر�سيف الوطني بعر�ض كتابات االأطفال واإبداعاتهم يف )عام زايد(، اإىل جانب لوحات فنية عربت عن مواهب االأطفال، 
ونظم االأر�سيف الوطني اأي�ساً عدداً من امل�سابقات من وحي اإ�سدارات االأر�سيف الوطني، وووزع الهدايا، وت�سارك ال�سخ�سيات الكرتونية 
اخلا�سة باالأر�سيف الوطني )حمد وح�سة واجلد( االأطفال بهجتهم، وا�ستعر�ض االأر�سيف الوطني الربامج الوطنية واالأدوات التعليمية 

التي يقدمها �سمن املنظومة التعليمية »جليل واعد«.
وبهدف حتقيق مزيد من الفائدة املقرتنة بالبهجة واملرح لالأطفال قام االأر�سيف الوطني بدعوة عدد من الطلبة الذين �ساركوا يف مبادرة 
)زايد 100 حكاية( يف )عام زايد(، لكي يتحدثوا عن جتربتهم يف )�سيتي �سنرت مردف بدبي( اأمام اأقرانهم ويف ذلك دعوة لالأطفال لكي 

يبادروا نحو االإبداع والتفوق.
ذات  والفعاليات  االأن�سطة  بعدد من  دبي(  الرتفيهية )كيدزانيا  التعليمية  العاملية  االأطفال  الوطني يف مدينة  االأر�سيف   ويحفل جناح 
ال�سلة بالتوثيق واالأر�سفة احتفاء بيوم الطفل االإماراتي.   وتاأتي م�ساركة االأر�سيف الوطني هذه انطالقاً من كون الطفل هو الرثوة 
التن�سئة الوطنية، ويويل �سريحة االأطفال وال �سيما الطلبة يف �سن الطفولة  احلقيقية للوطن، وبو�سف االأر�سيف الوطني �سريكاً يف 
اهتماماً كبرياً اإمياناً منه باأن مرحلة الطفولة من اأهم مراحل حياة االإن�سان، وهي االأ�سا�ض يف بلورة �سخ�سيته يف امل�ستقبل، فاالأطفال 

الذين يالقون االهتمام والرعاية والعناية يف طفولتهم هم الركيزة االأ�سا�سية يف بناء املجتمع، وهم الرثوة احلقيقية للوطن.

منتجع و�شبا نيكي بيت�س دبي يحتفل بالذكرى الثالثة 
لفتتاحه وي�شت�شيف املغنية العاملية باربرا تاكر  

افتتاحه  على  �سنوات  ثالث  مب��رور  دبي  بيت�ض  نيكي  و�سبا  منتجع  احتفل 
بجزيرة اللوؤلوؤة بجمريا ، وذلك با�ست�سافة اأقوى فعالياته لهذا املو�سم.

وقال ال�سيد حنا قّزي، املدير العام ملنتجع و�سبا نيكي بيت�ض دبي: ت�سمن 
من  بيت�ض  نيكي  عالمة  حتمله  م��ا  اأف�سل  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��ال 

الرتفيه ال�ساحر، االأ�سلوب الب�سيط وُمتعة امل�سي بدون حذاء.
ل للم�ساهري وحُمّبي احلياة على حدٍّ �سواء،  ُيعّد نادي ال�ساطئ املكان املُف�سّ
واقيم حفل الذكرى ال�سنوية حتت عنوان )االحتفال باحلياةً(. وقد �سلط 
نيكي  يوّفرها  التي  الراقية  الرتفيهية  الت�سلية  على  ال�سوء  احل��دث  هذا 
بيت�ض، وذلك من خالل ال�سوت االآ�سر واالأغاين الرائعة مللكة الغناء املُتاألقة 

باربرا تاكر. 

»اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان« تدعم م�شاريع الحتاد 
الدويل ملكافحة ال�شرطان ب�200 األف دولر 

وقعت  جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان  اتفاقية �سراكة مع  االحتاد الدويل 
ملكافحة  الرامية  واالأن�سطة  الفعاليات  اآث��ار  تعزيز  بهدف  ال�سرطان،  ملكافحة 

ال�سرطان على امل�ستوى الدويل خالل العامني اجلاري واملقبل.
م�سروعني  لدعم  دوالر  األ��ف   200 اجلمعية  �ستخ�س�ض  لالتفاقية،  ووف��ق��اً 
املنحة م�سروع  اإذ تدعم   ،2020-2019 تابعني لالحتاد يف عامي  رئي�سني 
التابع  االأورام(  )�سجل  مظلة  حتت  والنقائل(  والعقد  )ال��ورم  ت�سنيف  نظام 
عاماًل  الت�سنيف  هذا  يعترب  اإذ  ال�سرطان،  مر�ض  مراحل  لتحديد  لالحتاد، 
وبالتايل  اجل�سم،  اأع�ساء  يف  وانت�ساره  حجمه  ح�سب  ال��ورم  لت�سخي�ض  رئي�ساً 
بناء  االحت��اد على  �سيعمل  امل�سروع،  اإط��ار هذا  له، ويف  املنا�سب  العالج  اختيار 
املعارف واملهارات الالزمة لرتميز وحتديد مراحل حاالت االإ�سابة بال�سرطان 
يف كافة اأرجاء املنطقة، ما ي�سهم بتعزيز الرقابة على حاالت االإ�سابة بال�سرطان 
عملية  تعزيز  على  االحت���اد  �سيعمل  كما  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ومتابعتها 
ت�سخي�ض مراحل االأورام لدى االأطفال يف كافة �سجالت االإ�سابة بال�سرطان.

التي  للجميع(،  )العالج  لتوفري  الدعوة  مبادرة  املالية  امل�ساهمة  تدعم  كما 
اأطلقها االحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان عام 2018، وقطعت اأ�سواطاً كبرية 
منذ انطالقها يف ح�سد اجلهود الدولية ملكافحة ال�سرطان لتناول فجوة تكافوؤ 
ون�سر  ال�سرطان،  اإىل خدمات مكافحة وعالج  الو�سول  والعدالة يف  الفر�ض 

الوعي حول هذه الق�سية بني اأفراد املجتمع كافة.

الن�شاء يتوّلني الريادة يف فندق 
بارك حياة اأبوظبي بال�شعديات

كّرم فندق وفلل بارك حياة اأبوظبي 
ب���ج���زي���رة ال�������س���ع���دي���ات ال���ق���ي���ادات 
الن�سائية امللهمة التي ت�سغل حّيزاً 
يف �سميم فريق عمله، مع  ري��ادي��اً 
االعرتاف باالإجنازات االجتماعية 
واالقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية 

للمراأة يف كافة اأرجاء العامل.
ال�����س��ي��دة دوري�����ض هي�ست،  وع��ّل��ق��ت 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��ن��دق وف��ل��ل بارك 
حياة اأبوظبي قائلة: من الطبيعي 
اأن ن��ق��وم ب���اأخ���ذ ب��ع�����ض ال���وق���ت يف 
ل��ل��م��راأة لالعرتاف  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل االأب��������دي ل���ل���م���راأة يف 
وقوتها  االإن�������س���ان���ي���ة،  احل�������س���ارة 

الدائمة كحجر زاوية ملجتمعاتنا.
وم����ن ب���ني جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
ال��ن�����س��اء ال��ع��ام��الت ال��ن��اج��ح��ات يف 
ال��ف��ن��دق، ه��ن��اك ال��ري��ادي��ة دوري�ض 

هي�ست، املدير العام للفندق،

�شانت ريجي�س اأبوظبي يحتفل باملراأة 
اأب��وظ��ب��ي، ع��دد من  ت��زام��ًن��ا م��ع ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي، ي��ق��دم �سانت ريجي�ض 
اجلاري،  مار�ض  �سهر  نهاية  ت�ستمر حتى  لل�سيدات حيث  املميزة  العرو�ض 
ابتداًء من التجارب الذوقية الرائعة التي تت�سمن بوفيهات ع�ساء فاخرة 
تزخر مبا لذ وطاب من اأطباق وحلويات �سهية، وحتى جتارب اال�ستجمام 

املرتفة املخ�س�سة لالأمهات وبناتهن واأعز ال�سديقات. 

العاملية القرية  يف  واملرح  واملغامرات  ال�شتك�شاف  من  اإ�شافية  اأيام   7

ريك�شو�س باب البحر يحتفي بالأطفال مبنا�شبة يوم الطفل الإماراتي

املغنية  اجلمعة  االأول  اأم�ض  ي��وم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  ا�ست�ساف 
االأمريكية من اأ�سل لبناين اأالنا بّراج من جديد برفقة جمموعة كورال اأبوظبي، وذلك 

لتقدمي عر�ض مو�سيقي مميز لليلة  على خ�سبة امل�سرح االأحمر يف املركز. 
اأث��رت ب��ّراج، التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، اأج��واء احلفل عرب تقدمي باقة متنوعة 
من اأحلان مو�سيقى برودواي واالأغاين الكال�سيكية ال�سهرية، ف�ساًل عن جمموعة من 
اأعمالها الفنية االأ�سلية. وبعد النجاح الالفت الذي حققه عر�سها االأول يف مركز الفنون 
ب��ّراج جم��دداً الإحياء حفل مو�سيقي  الزرقاء، تعود  القاعة  اأقيم يف  املا�سي وال��ذي  العام 
مميز على خ�سبة امل�سرح االأحمر. وبف�سل ن�ساأتها يف اململكة العربية ال�سعودية، ودرا�ستها 
يف كلية �ستاينهاردت للثقافة والتعليم والتنمية الب�سرية يف جامعة نيويورك؛ اكت�سبت 
بّراج وعياً وتنوعاً ثقافياً فريداً يتجلى يف جميع امل�ساريع الفنية التي ت�سارك فيها، والتي 
تهدف اإىل تعزيز م�ستوى الفهم والتعاون والوعي الثقايف بني الواليات املتحدة وال�سرق 
بالقول:  املو�سم  ه��ذا  املو�سيقي  العر�ض  باإحياء  �سعادتها  ع��ن  ب��راج  واأع��رب��ت  االأو���س��ط. 

“�ساهم مركز الفنون يف اإحداث حتوٍل نوعي يف م�سواري الفني، حيث اأعاد يل االإمكانات 
العر�ض  اأ�سا�سياً من حياتي. ويعد هذا  ي�سكل جزءاً  بدوره  بات  والذي  الكاملة ل�سوتي 
املهنية،  م�سريتي  يف  �ساندين  ال��ذي  املحلي  املجتمع  اإىل  باجلميل  وعرفاٍن  �سكٍر  مبثابة 
ت�سنى يل  اأح��الم كبرية، حتى  ذات  لبناين  اأ�سل  اأمريكية من  فتاة  كنت جم��رد  اأن  منذ 
حتويلها اإىل واقع ملمو�ض«. وعالوة على مواهبها املتعددة، تعمل بّراج كفنانة مو�سيقية 
ومنتجة، وهي اإداري موؤ�س�ض يف جامعة نيويورك اأبوظبي. كما تعترب مغنية كال�سيكية 
االإمارات؛  دولة  واملو�سيقية يف  الفنية  ال�ساحة  الفاعل على  متمر�سة ومتتاز بح�سورها 
ف�ساًل عن م�ساركتها كع�سو يف جمل�ض املجموعة املو�سيقية االأقدم يف البالد، جمموعة 
كورال اأبوظبي ، منذ عام 2011. كما �سغلت بني عامي 2013 و2016 من�سب رئي�ض 
التجاري  والنجاح  االأكرب  باملتابعة اجلماهريية  قيادتها  التي حظيت يف ظل  املجموعة، 
االأ�سخم يف تاريخها. وقدمت براج اأوىل حماوالتها االإخراجية مع املجموعة يف خريف 

عام 2017 من خالل هريوز اأند فيليانز الذي يعد من اأجنح اإنتاجاتها الفنية.

من  الطبيعة،  اأح�سان  بني  االأروع 
املثرية  االأن�����س��ط��ة  ت���وف���ري  خ����الل 
برتغيبهم  ال���ك���ف���ي���ل���ة  وامل����م����ي����زة 
م����رات عديدة،  احل��دي��ق��ة  ب���زي���ارة 
التجارب  م��ن  امل��زي��د  ال�ستك�ساف 
الفريدة من نوعها، التي تتيح لهم 
م��الم�����س��ة احل��ي��وان��ات وال��ن��ظ��ر يف 

الذي  االأمر  ب�سكل مبا�سر.  اأعينها 
مزيًدا  الإي��الئ��ه��ا  ال�سيوف  ي��دف��ع 
عليها  للمحافظة  االه��ت��م��ام  م��ن 
هدفنا  ه��و  وه��ذا  مواطنها،  وعلى 
االأوىل واالأه��م، زيادة الوعي حول 

هذه الكائنات اجلميلة«. 
الفعاليات الفريدة  وت�سمنت هذه 

ت��ن��اول وجبة  اإم��ك��ان��ي��ة  نوعها  م��ن 
االإف����ط����ار ب��رف��ق��ة ال���ب���ب���غ���اوات، يف 
للمجموعات  م��ن��ا���س��ب��ة  جت���رب���ة 
ال  وال��ع��ائ��الت  واالأزواج،  ال��ك��ب��رية، 
اإمكانية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ت��ن�����س��ى. 
اإط���ع���ام ال��ت��م��ا���س��ي��ح وت���ن���اول وجبة 

الغداء برفقة االأ�سود.

اأجنانا �سبا.
فاأم�سوا  ال�����س��غ��ار  امل���الئ���ك���ة  اأم�����ا 
ن��ادي ريك�سي،  ل��دى  االأوق���ات  اأروع 

ال�������ذي ي����ق����دم ط���ي���ف���ا وا����س���ع���ا من 
االأن�����س��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال���ربام���ج 
والتي  للجميع،  املحببة  التعليمية 

ومتارين  ال��ك��ع��ك،  ���س��ن��ع  تت�سمن 
على  وال����ر�����س����م  االآي����روب����ي����ك���������ض، 
الوجوه، واحلرف اليدوية، واألعاب 

اأعلنت حديقة االإمارات للحيوانات 
ف��ع��ال��ي��ة )االإف����ط����ار برفقة  جن����اح 
فعالياتها  ال��زراف��ات(. حيث الق��ت 
ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا وال��ت��ي تتيح 
احليوانات  مع  التفاعل  لل�سيوف 
اأثبت  ع���ن ق�����رب، ح�������س���وًرا الف���ًت���ا 
مت����ك����ن����ه����ا م�������ن ت������وف������ري جت�������ارب 
مم���ي���زة ت�����س��ك��ل ن��ق��ط��ة حت�����ول يف 
الهادفة  العائلية  االأن�سطة  م�سار 

واملمتعة. 
وع����ق����ب ه������ذا ال����ن����ج����اح ال���ب���اه���ر، 
احلا�سلة  احلديقة  ه��ذه  اأ�سبحت 
على العديد من اجلوائز، الوجهة 
االأم�����ث�����ل ل����الأط����ف����ال وال���ع���ائ���الت 
مليئة  رائ����ع����ة  اأوق��������ات  الإم���������س����اء 
التعليمية  باالأن�سطة الرتفيهية - 
امل��ن��ا���س��ب��ة لكافة  امل��رح��ة وامل�����س��ل��ي��ة 

الفئات العمرية. 
ومن جانبها، قالت ال�سيدة نعيمة 
الت�سويق  م����دي����رة  امل����ح����م����ودي، 
االإم����ارات  حديقة  ل��دى  واملبيعات 
ال�سدد:  ب��ه��ذا  معلقة  للحيوانات 
التجارب  ���س��ي��وف��ن��ا  م��ن��ح  اأردن�����ا   “

اأطلق منتجع ريك�سو�ض باب البحر، 
م���ن م��وق��ع��ه ع��ل��ى ���س��اط��ئ اخلليج 
ال��ع��رب��ي، واإط��الل��ت��ه اخل��الب��ة على 
ج���زي���رة امل���رج���ان ال�����س��اح��رة، باقة 
احتفاًء  ك���ل���ًي���ا،  ج����دي����دة  ع��ائ��ل��ي��ة 
ي���وم الطفل  ب��االأط��ف��ال مب��ن��ا���س��ب��ة 
االإم�������ارات�������ي ال�������ذي �����س����ادف ي���وم 
وال������ذي  اجل���م���ع���ة،  االأول  اأم���������ض 
ال�سيخة  �سمو  من  مببادرة  انطلق 
رئي�سة  م�����ب�����ارك،  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الرئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي  االحت���اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة 

والطفولة.
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  اإج�������ازة  ف���خ���الل 
ا�ستقبااًل  العائالت    نالت  املا�سي 
وح�سل  ال�سخ�سيات،  بكبار  يليق 
االآب������������اء واالأم��������ه��������ات ال����راغ����ب����ني 
ب���اال����س���رتخ���اء واال���س��ت��ج��م��ام على 
كافة  ع��ل��ى   25% ب��ق��ي��م��ة  خ�����س��م 
اجل��ل�����س��ات ال��ع��الج��ي��ة امل��ت��وف��رة يف 

حديقة الإمارات متنح الزوار التفاعل مع احليوانات عن قرب

الفنانة األنا بّراج حتيي اأم�شية مو�شيقية على خ�شبة م�شرح مركز الفنون



تفقد بيتها وعملها.. وتلد يف حديقة
بعد حلظات من طردها من وظيفتها يف الفندق، الثالثاء املا�سي، 
العا�سمة  عامة يف  اإىل حديقة  عاما(،   20( اأتينو  ريبيكا  توجهت 

الكينية نريوبي، حمملة باآالم املخا�ض واأ�سف الطرد من العمل.
ومل جتد الفتاة �سوى حديقة عامة ملجاأ لها، بعد اأن طردها مالك 
املنزل الذي كانت ت�ستاأجره، قبل يوم فقط من طردها من العمل، 
"�ستاندرد  اإيجار البيت، وفق ما ذكر موقع  ب�سبب عدم ت�سديدها 
ميديا" الربيطاين. وبينما كانت اأتينو ال تزال يف احلديقة حتاول 
معرفة ما يخبئه لها امل�ستقبل، �سعرت باآالم املخا�ض، التي ا�ستدت 
بعد  احلديقة  يف  �سجرة  حتت  طفلها  و�سعت  حيث  ف��ج��اأة،  عليها 
نحو 30 دقيقة من و�سولها اإليها. ومن دون اأي م�ساعدة من اأحد، 
متكنت اأتينو من لف مولودها مبعطفها، اإىل حني و�سول �سيارات 
اإىل  نقلها  مت  حيث  احلديقة،  حرا�ض  اأح��د  طلبها  التي  االإ�سعاف 
اأتينو تتوقع والدة  امل�ست�سفى فوهي يف حالة يرثى لها. ومل تكن 
اإذ ذهبت  "االأمل"، يف ذلك اليوم،  طفلها، الذي اأطلقت عليه ا�سم 
اإح��دى امل�ست�سفيات،  ال��والدة يف  مرتني الإج��راء فحو�سات ما قبل 
وطفلها  اأت��ي��ن��و  م�ستقبل  وي��ب��ق��ى  امل��خ��ا���ض.  ب����اآالم  ت�سعر  اأن  دون 
ت�سعر  لكنها  ب��ي��ت،  لها  ولي�ض  تعمل  ال  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  جم��ه��وال، 
بال�سعادة اإىل حد ما الأنها متكنت على االأق��ل من اإجن��اب طفلها، 
وهو باأمان االآن. وقالت اأتينو اإن مديرها اتهمها باأنها "بطيئة جدا 
ال��دوام لرتك العمل، لكن مل يكن  يف العمل"، وكان يدفعها على 

لديها اأي مكان اآخر تذهب اإليه.

ل�س يعيد النقود لمراأة 
متكن ل�ض من ك�سب تعاطف وثناء م�ستخدمي االإنرتنت، عندما 
اأعاد االأموال التي �سرقها من �سحيته بعد التحقق من ر�سيدها 
ع��رب كامريات  ال�سني، ومت ت�سويره  وق��ع يف  امل�����س��ريف.  احل���ادث 
النقود من  ُت��دع��ى يل، وه��ي ت�سحب  ام���راأة  امل��راق��ب��ة، حيث تظهر 
اأن  ق��ب��ل  �سي"،  ب��ي  ���س��ي  "اآي  ب��ن��ك  اأم����ام  االآيل  ال�����س��راف  ماكينة 

يهاجمها رجل م�سلح ب�سكني.
لت�سليم  دفعها  مم��ا  ال�سديد،  ب��اخل��وف  ت�سعر  يل  ال�سيدة  وك��ان��ت 
الل�ض مبلغ 2500 يوان )370 دوالر( كانت قد �سحبته للتو من 

البنك، لكن الل�ض طلب اأن يعرف ر�سيدها يف البنك.
وبعد اأن اكت�سف الل�ض اأن املراة مل تعد متلك اأي اأموال يف ح�سابها، 
حيث كان هذا املبلغ هو اآخر ما تبقى لها، اأ�سفق عليها، واأعاد اإليها 

اأموالها قبل اأن يغادر املكان، بح�سب موقع "اإن دي تي يف".
ومل يكن ت�سرف الل�ض النبيل كافياً الإنقاذه من االعتقال، حيث 
متكنت ال�سرطة من اإلقاء القب�ض عليه يف وقت الحق، ومع ذلك، 
فقد ك�سب الكثري من التعاطف على مواقع التوا�سل االجتماعي، 

حيث قال اأحد املعلقني "اإنه رجل �سالح".

تر�شم لوحات مزدوجة بكلتا يديها 
ر�سم  يف  ب��اأي��دي��ه��م  للتحكم  خ��ا���س��ة  ب���ق���درات  ال��ر���س��ام��ون  يتمتع 
لديها  دام  ف��ان  راجا�سينا  الهولندية  الفنانة  اأن  اإال  ل��وح��ات��ه��م، 
ملكة خا�سة، اإذ ميكنها اأن تر�سم لوحات اأقرب اإىل ال�سور وبكلتا 
يديها يف اآن واحد. وعن براعتها الفنية اال�ستثنائية تقول فان دام 
دام )25 عاما(  واأق��ل ملال". وذاع �سيت فان  اأ�سرع  ب�سكل  "اأر�سم 
بعد اأن حقق مقطع فيديو �سور لها بتقنية التامي الب�ض معدالت 
م�ساهدة عالية على موقع يوتيوب وهي تر�سم �سورتني للمغنيتني 

االأمريكيتني تايلور �سويفت و�سيلينا جوميز يف اآن واحد.
40 �ساعة ال�ستكمال ر�سم لوحة بورتريه  وت�ستغرق فان دام نحو 

باالألوان اخل�سبية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعود ملنزل والدتها بعد اختفائها 20 عامًا
بعد مرور ع�سرين عاماً على اختفاء ابنتها، كانت �سينثيا هاغ، داخل املخيم الذي رف�ست مغادرته - خ�سية اأن تعود 
ابنتها املفقودة - عندما بداأ هاتفها يرن. كانت ابنتها االأخرى على اخلط، قائلة اإنها ا�ستلمت ر�سالة غري متوقعة 

على في�ض بوك. 
هذه الر�سالة كانت يف الواقع من ابنتها كري�ستال، املفقودة منذ اأكرث من عقدين من الزمن.

وكانت �سينثيا تنتظر خيبة اأمل اأخرى، ولكن عندما �ساهدت �سورة ملف كري�ستال على موقع التوا�سل االجتماعي 
في�ض بوك، يف وقت الحق من ذلك اليوم يف مار�ض )اآذار( من العام املا�سي، ومتكنت من التعرف عليها على الفور.

وراحت �سينثيا تتمعن يف ال�سورة، اإنها نف�ض العينني، ونف�ض االأ�سنان البي�ساء امل�ستقيمة، اإنه نف�ض الوجه البنتها 
التي �ساهدتها اآخر مرة عندما كانت بعمر 14 عاماً، واأ�سبحت االآن امراأة را�سدة، بح�سب موقع اإم اإ�ض اإن.

وبداأت االأ�سئلة تدور يف عقلها: ملاذا غادرت كري�ستال؟ اأين كانت؟ ملاذا ظهرت مرة اأخرى؟ واالأهم من ذلك كله، هل 
كانت بخري؟

وخالل ن�سف �ساعة، كانت ابنة �سينثيا الكربى، بيانكا ديفيز يف ال�سيارة، متجهة �سمااًل اإىل مدينة نيويورك، حيث 
كانت كري�ستال تعي�ض �سمال هارمل. ويف وقت متاأخر من تلك الليلة، بعد اأن انت�سر اخلرب يف جميع اأنحاء حي وي�ست 

بالتيمور، وكان املنزل مكتظاً بالنا�ض، فقد ظهرت كري�ستال بعد طول انتظار.
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قر�س عمالق يحيي غوا�شا ب�»قبلة«
حلظة  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ن�سرته  فيديو،  مقطع  ر�سد 

مذهلة تقابل فيها غوا�ض وجها لوجه مع �سمكة قر�ض كبرية.
قبالة  ا�ستك�سافية  رحلة  اأث��ن��اء  املا�سي  االأ���س��ب��وع  الفيديو  ت�سوير  وج��رى 

�سواحل كيب تاون يف جنوب اأفريقيا.
اإن�ستغرام، وحظي بن�سبة  ون�سر املقطع على ح�ساب امل�سور �ستيف وودز يف 

م�ساهدة كبرية واإعجابات عديدة.
وبدا عامل البحار كيفن �سميت يف حالة �سكون خائفا يف البداية مع اقرتاب 

�سمكة القر�ض منه، حيث رف�ض التحرك خوفا من اإثارة غ�سبها.
لكن االأمور ازدادت ودية بعد و�سولها اإليه، حيث اقرتبت منه بكل عفوية 

ومنحته ما يبدو اأنها "قبلة" على راأ�سه.
وقال �سميت يف وقت الحق "كانت حلظة من ذهب لن اأن�ساها اإىل االأبد".

بوينت، حيث  كيب  كيلومرتا من جنوب غرب   34 بعد  على  "كنا  واأ�ساف 
ق�سينا اأكرث من �ساعة و�سط املياه مع نحو 7 اأ�سماك قر�ض".

"الهدف من الفيديو اإظهار الوجه اجلميل الأ�سماك القر�ض.. الأنه  وتابع 
غالبا ما يتم ت�سويرها يف ظروف �سلبية ال تعك�ض �سلوكها احلقيقي".

مفاجاأة.. بعد �شهرين مع امل�شردين
الربيطاين  اجلي�ض  يف  �سابق  قبطان  وه��و  ع��ام��اً(،   43( �ستافورد  اإد  �سرع 
ومغامر �سهري، اأخرياً يف حتٍد دام 60 يوماً عاي�ض خاللها الت�سرد يف �سوارع 

مدن خمتلفة يف بريطانيا. 
وكان الهدف من جتربته ت�سليط ال�سوء على حمنة امل�سردين، لكنه �سعر 

بال�سدمة عندما وجد اأن الت�سول له عوائد مادية كبرية. 
وقد اأم�سى �ستافورد، الذي كان اأول �سخ�ض مي�سي على طول نهر االأمازون 
بالكامل، 60 يوماً يف �سوارع مدن مثل لندن ومان�س�سرت وغال�سكو، ر�سد 
خاللها اأ�سلوب حياة االأ�سخا�ض امل�سردين يف فيلم وثائقي تلفزيوين �سُيبث 

قريباً. 
ورغم اأن املغامر يعرتف باأنه الحظ م�ساكل اإدمان املخدرات بني امل�سردين 
وا�ستمع اإىل بع�ض الق�س�ض املاأ�ساوية منهم، فاإن ما �سدمه حقاً هو مقدار 
االأموال التي جمعها بع�ض هوؤالء املت�سولني، وكميات الطعام املجانية التي 

تلقوها من املارة واملتطوعني.
وقال �ستافورد معلقاً على جتربته: "�سعرت بال�سدمة عندما الحظت باأن 
300 دوالر يف الليلة  االأم��وال التي يح�سل عليها املت�سولون قد ت�سل اإىل 
العمل.  ال��ع��ادي يف  ال�سخ�ض  اأج���ر  ع��ن متو�سط  ي��زي��د  م��ا  ال���واح���دة، وه��و 
اكت�سفت  اأنني  اإال  للت�سرد،  معاي�ستي  اأثناء  ال��وزن  فقدان  من  اأخ�سى  كنت 
الكثري من  �سهاًل وذلك ب�سبب تربع  اأم��راً  الطعام كان  باأن احل�سول على 

االأ�سخا�ض بالطعام للم�سردين".

املغنية الأفغانية اأريانا 
تواجه التهديدات 

االأفغانية  امل��غ��ن��ي��ة  ع������ادت  ك��ل��م��ا 
بلدها  اإىل  �سيد  اأري���ان���ا  ال�����س��ه��رية 
تدقيقا  وتتحمل  تهديدات  تواجه 
ي�����س��ل ح��ت��ى اإىل م���ا ت��خ��ت��اره من 
م��الب�����ض. ورغ����م ذل���ك ف��ه��ي تعود 
البلد  يف  ال��ن�����س��اء  لت�سجيع  ك��ث��ريا 
املحافظ ون�سر اأغانيها التي متزج 
ب���ني م��و���س��ي��ق��ى ال���ب���وب واالأغ�����اين 

التقليدية.
"من  ك��اب��ول  مقابلة يف  وق��ال��ت يف 
كمغنية  يل  بالن�سبة  حقا  ال�سعب 
اأن اأوا�سل عملي يف اأفغان�ستان مع 
والتهديدات  ال�سغوط  ه��ذه  مثل 
ال����ت����ي ت���اأت���ي���ن���ي م����ن ح����ني الآخ����ر 
التوا�سل  م��واق��ع  على  والهجمات 

االجتماعي".
خميفة  ر�سائل  "ت�سلني  واأ�سافت 
انتهت  املا�سي  االأ�سبوع  ويف  حقا". 
امل��غ��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��رف ع����ادة با�سم 
برنامج  يف  ال���غ���ن���اء  م����ن  اأري�����ان�����ا، 
م�سابقة  وه��و  االأف��غ��اين(،  )النجم 

غنائية تلفزيونية.
اأري���ان���ا  اأث�������ارت   ،2017 ع����ام  ويف 
غ�����س��ب االأف���غ���ان امل��ح��اف��ظ��ني بعد 
التقاط �سورتها وهي ترتدي ثوبا 
باري�ض.  يف  حفل  يف  الب�سرة  بلون 
اأنها �ستقتل  وح��ذر رج��ال دين من 
ع��ادت الإحياء حفل غنائي كان  اإذا 
م��ق��ررا يف ك���اب���ول، وه���و م��ا فعلته 
رغم ذلك. وقال املخرج ال�سينمائي 
ال���ذي يعد فيلما  ���س��دام وح��ي��دي، 
النا�ض  "يحب  اأري��ان��ا،  عن  وثائقيا 
�سماع �سوتها. لكنهم ال يحبونها". 
ويقارن النا�ض اأريانا كثريا بنجمة 
كيم  هوليوود  يف  ال��واق��ع  تلفزيون 

كادرا�سيان.

النجمة الب�شرية.. اأحدث حتد 
على الإنرتنت

التوا�سل االجتماعي كل يوم بتحد  تطالعنا مواقع 
جديد ينت�سر انت�سار النار يف اله�سيم يف جميع اأنحاء 
العامل، وي�سعى الكثريون لتنفيذه كل على طريقته.  
ويف هذا ال�سياق، انت�سر اأخرياً حتٍد جديد يتمثل يف 
ب�سرية  جنمة  بت�سكيل  االأ�سخا�ض  من  العديد  قيام 
اأو مقاطع  تتاألف من عدة روؤو���ض، والتقاط ال�سور 
الفيديو اأثناء تنفيذ هذا التحدي.  ومن بني ال�سور 
انطلق  ال���ذي  للتحدي  امل��م��ي��زة  ال��ف��ي��دي��و  وم��ق��اط��ع 
الن�ساء  من  جمموعة  ن�سرت  اإن�ستغرام،  موقع  من 
روؤو�ض  ي�سكلن  وه��ن  فيه  يظهرن  م�سوراً  ت�سجياًل 
النجمة با�ستخدام اأذرعهن.  وقد لقي مقطع الفيديو 
رواجاً كبرياً على مواقع التوا�سل االجتماعي حيث 
ح�سل على عدد كبري من امل�ساهدات ومتت م�ساركته 
بداأت  الفيديو،  مقطع  انت�سار  وبعد  امل���رات.   اآالف 
ي�سكلن جنمة  وه���ن  ال��ن�����س��اء  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  ال�����س��ور 
ب�سرية باأج�سادهن واأذرعهن تنهال على العديد من 
�سبكات التوا�سل االجتماعي، بح�سب ما نقل موقع 

"ميرتو" االإلكرتوين. 

ر�شالة من الأم امليتة على حذاء العر�س
وجدت بريطانية على و�سك الزواج ر�سالة �سرية من والدتها 
غري  وبطريقة  غ��ري��ب،  م��ك��ان  يف  تقريبا  ع��ام��ني  منذ  امليتة 
اإذ  "مريور" الربيطانية.  �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  م�سبوقة، 
بينما كانت اإميا، البالغة من العمر 38 عاما، تخطط وت�ستعد 
للزواج يف اأغ�سط�ض املقبل، تلقت االأ�سبوع املا�سي هدية عر�ض 
عبارة عن حذاء، لكنها الحظت �سيئا غريبا على نعل احلذاء 
املنقو�ض على حذاء  الكتابة  اأن متعنت يف  االأ�سفل. وبعد  من 
الزفاف، اأجه�ست اإميا يف البكاء وانعقد ل�سانها، بعدما ات�سح 
اأن الكتابة ما هي اإال ر�سالة تهنئة �سرية من والدتها الراحلة، 
قبل عام تقريبا. وقالت اإميا اإن والدتها كانت اأ�سيبت مبر�ض 
كانت  اأنها  واأ�سافت  ب�سيطة.  بفرتة  خطبتها  بعد  ال�سرطان 
اإىل ما  اأن تتمكن والدتها من البقاء على قيد احلياة،  تاأمل 
امل��وت عاجلها  ال��زواج من �سديقها ريت�سارد، لكن  اإمت��ام  بعد 
كانت  ل��ل��زواج  ترتيبات  اأن  اإمي���ا  واأو���س��ح��ت   .2017 ال��ع��ام  يف 
ك��ان��ت تنخرط  ك��ث��ريا م��ا  واأن��ه��ا  االأم،  �سعبة م��ن دون وج���ود 
بوا�سطة  و�سلها  الهدية  احل��ذاء  اأن  م�سيفة  بكاء،  نوبات  يف 
كل  رتبت  كانت  والدتها  اأن  ال��ربي��د  �ساعي  واأبلغها  ال��ربي��د، 
�سيء بخ�سو�ض الهدية واأنها دفعت مقابلها اأي�سا. وقالت اإن 
كانت  والدتها  العر�ض من  نعل حذاء  املنقو�سة على  الر�سالة 
عبارة تهنئة وجاء فيها "اأردت اأن حتظي بهدية مني مبنا�سبة 
اآم��ل اأن حتظي بيوم  زفافك، وه��ذا احل��ذاء هو هديتي ل��ك.. 

�ساحر.. الكثري الكثري من احلب والقبالت.. اأمك".

اإنقاذ طفل براأ�شني دفنه والده حّيًا
اإن��ق��اذ ح��ي��اة ط��ف��ل، يعي�ض يف ك�سمري  االأط��ب��اء م��ن  متكن 
بعد  راأ���س��ه،  م��وؤخ��رة  يف  �سخمة  بكتلة  ول��د  ال��ه��ن��د،  �سمال 
اأق��دم وال��ده على التخل�ض منه بدفنه وهو ح��ّي. وولد  اأن 
الطفل وهو يعاين من اختالل وظيفي يف الدماغ، ت�سبب 
راأ�سه، ورف�ض وال��ده تقبله، وقرر  بنمو كتلة �سمة بحجم 
بك�سمري  نوهاترا  بلدة  يف  قبور  حّفار  لكن  حّياً،  يدفنه  اأن 
�سراخاً  و�سمع  حركة  الح��ظ  عندما  اخل��ط��ر،  ناقو�ض  دق 
اأثناء و�سع االأب طفله حتت الرتاب. وبعد اإنقاذ الطفل من 
الدفن، ا�ستطاع اجلراحون اإزالة الورم الذي ي�سل وزنه اإىل 
4.6 رطل من راأ�ض الطفل، ما منحه فر�سة جديدة  نحو 
وقال  ميل" الربيطانية.  "ديلي  �سحيفة  بح�سب  للحياة، 
الدكتور عبد الر�سيد بهات، الذي اأجرى العملية اجلراحية 
للطفل: ُولد الطفل البالغ من العمر 40 يوماً ب�سذوذ يف 
التي حاولت دفنه وهو  الدماغ، وكان غري مقبول للعائلة 
على قيد احلياة". واأ�ساف الدكتور بهات "اإال اأن ال�سرطة 
متكنت من اإنقاذ الطفل، وُنقل اإىل امل�ست�سفى، حيث كانت 
حالته حرجة، وو�سع على الفور يف ق�سم العناية الفائقة". 
واأ�سار الدكتور بهات اإىل اأن "الراأ�ض الثاين" كان مثااًل على 
متالزمة "التهاب الدماغ القذايل العمالق"، الذي يحدث 
يف والدة واحدة من كل 5 اآالف والدة، عندما ال يت�سكل جزء 
من اجلمجمة ب�سكل �سحيح ويت�سكل جزء من اأن�سجة املخ 
يف نتوء ي�سبه الكي�ض خارجها، ويف هذه احلالة، كان النمو 

ثالثة اأ�سعاف حجم الراأ�ض الطبيعي.

يتحول اإىل جنم بف�شل ت�شريحة �شعره 
على  59 عاماً  العمر  تايواين يبلغ من  �سطع جنم رجل 
االإنرتنت بف�سل ت�سريحة �سعره املربعة التي اعتاد على 

الظهور بها ل�سنوات.

دي�سم الدب القطبي ووالدتها تونيا حيث يتم تقدمي الر�سيع لل�سحافة بعد مغادرته جحر التكاثر لأول مرة يف 15 
مار�ص 2019 يف حديقة حيوانات تربارك يف برلني.  ا ف ب

اأيام قرطاج ال�شعرية 
تتحدث بلغات العامل 

ت���ب���داأ اأي������ام ق���رط���اج ال�����س��ع��ري��ة يف 
االأ�سبوع  ال��ث��ان��ي��ة  دورت���ه���ا  ت��ون�����ض 
من  �سيفا   40 مب�����س��ارك��ة  ال���ق���ادم 
اإ�سافة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  خم��ت��ل��ف 
واإيطاليا  واإ���س��ب��ان��ي��ا  ف��رن�����س��ا  اإىل 
ورو�سيا وبريطانيا. وقالت جميلة 
قرطاج  اأي��������ام  م����دي����رة  امل�����اج�����ري 
يوم  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال�سعرية 
اجلمعة اإن ال��دورة اجلديدة ترفع 
احتفاء  بال�سعر..  "احتفاء  �سعار 
باحلياة" وتقام يف الفرتة من 22 

اإىل 29 مار�ض اآذار.
الرت�سيخ  دورة  "هذه  واأ����س���اف���ت 
وال���ت���ك���ري�������ض وال���ت���ث���ب���ي���ت ل���الأي���ام 
جدير  بالدنا  يف  ال�سعر  ال�سعرية، 
باأن تكون له تظاهرة كربى تعني 

به مثل هذه التظاهرة".
�سعراء من م�سر  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
وفل�سطني  وال����ع����راق  وال�������س���ودان 
واليمن  ول��ب��ن��ان  و���س��وري��ا  ول��ي��ب��ي��ا 
وامل����غ����رب واجل�����زائ�����ر واالإم���������ارات 
والكويت  وال�������س���ع���ودي���ة  واالأردن 
و���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ���س��ي�����س��ارك��ون يف 
الدورة الثانية اإىل جانب ال�سعراء 

التون�سيني.
مو�سيقي  بحفل  ال��ربن��ام��ج  ي��ب��داأ 
ب��ق��ي��ادة امل��و���س��ي��ق��ار ال��ت��ون�����س��ي عبد 
ع��ل��ى م�سرح  ال���ع���ي���ادي  ال���رح���م���ان 
تليه  ال��ث��ق��اف��ة  االأوب��������را مب��دي��ن��ة 
حبيب  لل�سعراء  �سعرية  ق����راءات 
و�سامي  االإم��������ارات  م���ن  ال�����س��اي��غ 
مهدي م��ن ال��ع��راق ورا���س��د عي�سى 
من  ال�سحيح  وجا�سم  االأردن  من 
من  النعماين  و�سمي�سة  ال�سعودية 
�سلطنة ع��م��ان وع��ال خ�����س��ارو من 
لبنان واأماين الزعيبي من تون�ض.

بوغاتي ال�شغرية �شيارة حقيقية لأطفال الأثرياء
ب��ع��د ط��رح��ه��ا اأغ��ل��ى ���س��ي��ارة يف ال��ت��اري��خ، تعيد 
���س��ي��ارة خم�����س�����س��ة الأطفال  ت�����س��ن��ي��ع  ب��وغ��ات��ي 
وتتمتع  م��ث��ل��ه��ا،  ���س��ن��ع��ت  اأن  ���س��ب��ق  االأث�����ري�����اء، 

مبوا�سفات حديثة.
الفرن�سية  ال�سيارات  �سناعة  �سركة  اأن  ويبدو 
القدمي  اأر���س��ي��ف��ه��ا  "تنب�ض"  اأخ�����ذت  ب��وغ��ات��ي 
ال�سركة،  اإن�����س��اء  ع��ل��ى   110 ال���ذك���رى  الإح���ي���اء 
�سباقات  يف  ال�سهري   35 ال��ط��راز  ا���س��ت��ع��ادت  اإذ 
"بوغاتي  ���س��ي��ارة  م��ن��ه  لت�ستلهم  ال�������س���ي���ارات، 
املخ�س�سة   ،"2 بيبي  "بوغاتي  ال�سغرية 2" اأو 
بوغاتي �سنع  اإيتوري  وك��ان  االأث��ري��اء.  الأطفال 
 35 �سيارة �سغرية من الطراز   1926 العام  يف 
الرابع،  ميالده  عيد  يف  روالن��د  اأبنائه  الأ�سغر 
لكن عندما راأي عدد من الزبائن االأثرياء تلك 
ال�سيارة طلبوا ت�سنيع مثلها الأبنائهم، فو�سل 
"بوغاتي  التي مت ت�سنيعها من  ال�سيارات  عدد 
1927 اإىل 1936  من  الفرتة  ال�سغرية 1" يف 

اإىل 500 �سيارة.
وتعيد ال�سركة اإحياء هذا الطراز من "بوغاتي 
 500( ج��دا  حم���دود  ن��ط��اق  على  ال�سغرية"، 
�سيارة فقط(، ولكن مبوا�سفات جديدة، اأهمها 
ببطارية  زودت  ح��ي��ث  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ���س��ي��ارة  اأن��ه��ا 
ليثيوم اأيون قابلة لال�ستبدال واالإزالة، بح�سب 
�سن  ذي  و���س��ح��ي��ف��ة  بووم"  "ديزاين  م���وق���ع 

الربيطانية.
اأن   "2 ال�����س��غ��رية  "بوغاتي  م��وا���س��ف��ات  وم���ن 
"الطراز  حجم  اأرب���اع   3 نحو  �سيكون  حجمها 
للبالغني  ميكن  فاإنه  وبالتايل  االأ�سلي،   "35
كهربائي،  مب��ح��رك  ال�����س��ي��ارة  وزودت  ق��ي��ادت��ه��ا. 
للتحكم  م���ت���ع���ددة  وت���ف�������س���ي���الت  وب����خ����ي����ارات 
ح��ي��ث ال  "الطفل"،  خ��ا���س��ي��ة  م��ث��ل  ب��ق��درات��ه��ا، 
كيلومرتا،   20 على  ال�سيارة  �سرعة  فيها  تزيد 
 45 اإىل  �سرعتها  وت�سل  "البالغ"  وخا�سية 

كيلومرتا يف ال�ساعة.

ويذر�شبون ت�شخر من 
�شائعات حملها 

حملها  �سائعات  على  ع��اًم��ا   42 ويذر�سبون  ري�ض  العاملية  النجمة  ردت 
ر�سدت  بعدما  وذلك  امل�ساألة،  الإنهاء اجلدل حول هذه  بطريقة طريفة 
املمثلة اأن جملة زعمت اأنها وجنيفر جارنر كانتا تنتظران اأطفااًل، ومن 

هنا تاأكدت اأنه البد من الرد ب�سرعة ولكن ب�سكل لطيف.
ون�سرت ري�ض ويذ�سبون، عرب ح�سابها اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�سل 
"يا جينيفر جارنر هل  االإجتماعي �سورة لغالف املجلة، وعلقت عليها، 

ميكننا تربية اأطفالنا الوهميني مًعا؟".
من ناحية اأخرى تفاعل الكثري من االأ�سدقاء امل�ساهري للنجمتني، حيث 

كتبت �سارة مي�سيل غيلر قائلة، "ان جمال�سة االأطفال مهمة خيالية".


