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بدعم اإماراتي.. افتتاح مركز للإنزال ال�سمكي 
يف »باب املندب« بال�ساحل الغربي اليمني

•• ال�ساحل الغربي-وام:

ال�سمكي« مبنطقة  الإن��زال  افتتاح »مركز  ام�س  اإم��ارات��ي.. مت  بدعم 
باب املندب مبديرية ذو باب بال�ساحل الغربي لليمن بعد اإعادة تاهيله 

وترميمه وجتهيزه.
ان  الغربي  ال�ساحل  الهالل الحمر الم��ارات��ي يف  وق��ال ممثل هيئة 
هذا امل�سروع مت تنفيذه بهدف اإتاحة الفر�سة اأمام اأكرث من 4 اآلف 
وال�سقف  والنخيل  احل�سي  وراأ���س  واجللبة  »املتينة  مناطق  يف  �سياد 
والغويرق والبقعة والفازة« للعودة اإىل ممار�سة ن�ساطهم جمددا يف 
بان  مو�سحا  الأ�سماك..  وت�سويق  بيع  حركة  وتفعيل  ال�سيد  جمال 
امل�سروع ياأتي �سمن 24 مركزا لالإنزال ال�سمكي مت تاأهيلها واإن�ساوؤها 
من قبل دولة المارات وعلى امتداد قرى ومناطق ال�ساحل الغربي.
)التفا�سيل �س3(

»مدين اأبوظبي« ينقذ 21 �سخ�سا حا�سرتهم النريان يف حريق فيل
•• اأبوظبي-وام:

اأنقذ دفاع مدين اأبوظبي 21 �سخ�ساً حا�سرتهم النريان بحريق �سب 
يف الطابق الأول من فيال مق�سمة اإىل 9 وحدات �سكنية يف منطقة 

امل�سرف تقطنها عائالت من خمتلف اجلن�سيات.
العمليات  اإدارة  مدير  احلب�سي  ها�سم  �سامل  مهند�س  امل��ق��دم  واأف���اد 
بالإدارة العامه للدفاع املدين باأن اأعمار الأ�سخا�س الذين مت اإنقاذهم 
ترتاوح بني ال�سهرين اإىل 47 عاماً، فيما مت نقل ثالث حالت اأ�سيبت 
بالختناق نتيجة ل�ستن�ساق الدخان اإىل امل�ست�سفى عن طريق اإ�سعاف 

�سرطة اأبوظبي.                                                )التفا�سيل �س6(
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كرم 120 من خريجي برنامج ا�صت�صراف امل�صتقبل.. و�صهد تخريج دفعة جديدة من منت�صبي خرباء االت�صال احلكومي

حممد بن را�سد: الإمارات قطعت مراحل مهمة يف م�سرية �سناعة امل�ستقبل
•• دبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الإم����ارات جنحت يف  دول���ة  اأن حكومة   ، »رع���اه اهلل«  
حتويل العمل احلكومي من روتني يومي اإىل جمال 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار  لتطوير 

وا�سحة،  روؤي���ة  و�سمن  علمية  اأ�س�س  على  امل�ستقبل 
�سناعة  م�����س��رية  يف  مهمة  م��راح��ل  بقطع  ���س��اه��م  م��ا 

امل�ستقبل.
حكومياً  120 موظفاً  - خالل تخريج  �سموه  وق��ال 
 :  - امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ل��رن��ام��ج  املنت�سبني  م��ن 
التغيري  الإم�����ارات م��ا حتمله م��وج��ة  »ن��ع��ي يف دول���ة 
والعلوم  احلديثة  التكنولوجيا  ت�سكلها  التي  العاملية 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�سد خالل تكرميه 120 موظفاً حكومياً من املنت�سبني لرنامج ا�ست�سراف امل�ستقبل   )وام(

ح�سود جزائرية توا�سل التظاهر مطالبة برحيل كافة رموز النظام ال�سابق   )ا ف ب(
اأحد رجال الأدلة اجلنائية يعاين جثث ال�سحايا )رويرتز(

امل��ت��ق��دم��ة وال��ت��ق��ل��ب��ات الق��ت�����س��ادي��ة م��ن حتديات 
حتديات  ا�ستباق  اأن  ون��درك  العامل،  تواجه  كبرية 
امل�ستقبل وحتويلها اإىل فر�س ميثل اأف�سل ال�سبل 

ملواجهتها«.
من جهة اأخرى �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، تخريج دفعة جديدة 

احلكومي«،  الت�سال  خ��راء  »دبلوم  منت�سبي  من 
اأول برنامج تدريبي متكامل يف الت�سال احلكومي 
بهدف  الإم���ارات  حلكومة  الت�سال  مكتب  ينظمه 
جمال  يف  وموؤهلة  متخ�س�سة  وطنية  ك��وادر  بناء 
اأح���دث التوجهات  الت�����س��ال احل��ك��وم��ي، وم��واك��ب��ة 
واأف�سل املمار�سات املتبعة يف الت�سال احلكومي.              
)التفا�سيل �س2(

جثث ومفقودون بغرق 80 مهاجرًا قبالة تون�س

اعرتافات اإ�صرائيلية بجرائم ب�صعة

وثائق: عمليات قتل جماعي مرعبة بحق الفل�سطينيني قبل 71 عاما
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حتقيق  �سمن  الإ�سرائيلية،  هاآرت�س  �سحيفة  ك�سفت 
الأ����س���ب���وع���ي، اجل��م��ع��ة، وثائق  م��ل��ح��ق��ه��ا  ن�����س��رت��ه يف 
»م��رع��ب��ة« ع��ن »ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل ج��م��اع��ي��ة« وق��ع��ت بحق 
وجرى  وب���ع���ده،   1948 ع���ام  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب 

حجبها يف ق�سم �سري.
باجلي�س  �سرية  وح���دة  ه��ن��اك  اإن  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 
وم�سح  حجب  على  ���س��ن��وات  منذ  تعمل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ارتكاب  على  واأدل���ة  الع�سابات  ج��رائ��م  تخفي  وث��ائ��ق 
الفل�سطينيني  �سد  ممنهجة  قتل  عمليات  ج��رالت 

اإبان النكبة وما بعدها.
اجلي�س  يف  ال�����س��ري  الأر���س��ي��ف  “ق�سم  اأن  واأ���س��اف��ت 
الإ�سرائيلي، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة 

عام 1948«.
وحتدثت ال�سحيفة عن عملية تك�سفت خيوطها بعد 
الأعلى يف عملية  71 عاما على اقرتافها يف اجلليل 
رجال   52 �سحيتها  وراح  »ح������ريام«،  ع��ل��ي��ه��ا  اأط���ل���ق 

فل�سطينيا.

ميلي�سيات  ف���اإن  ال��وث��ائ��ق،  بح�سب  التفا�سيل  ويف  
وجرى  البع�س،  بع�سهم  م��ع  فل�سطينيا   52 قيدت 
و�سعهم يف حفرة قبل اإطالق النار عليهم، وكان 10 
الن�ساء  املوت، فيما تو�سلت  منهم ل يزالون ينازعون 
وطلنب الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، قبل اكت�ساف 
اغت�ساب،  ح��الت  كان هناك ثالث  بقية اجلثث، كما 
اإحداهن  لفتاة عمرها 14 عاما، اأطلقوا النار عليها 
وق��ت��ل��وه��ا، وق��ط��ع��وا اأ���س��اب��ع اأح����د ال�����س��ح��اي��ا ب�سكني 

لي�سرقوا اخلوامت.
من  عمليات  ع�����س��رات  اأن  »ه��اآرت�����س«  حتقيق  واأو���س��ح 
القتل اجلماعي ارتكبت، كما جرى اغت�ساب الفتيات 
ال�سغار، اإىل جانب عمليات ال�سلب والنهب، وتفجري 
وتدمري قرى باأكملها، جرى تنفيذها باأوامر من اأول 

رئي�س وزارء لإ�سرائيل ديفيد بن غريون.
احلق  موؤ�س�سة  م��دي��ر  ي��ق��ول  ذل���ك  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ����س���ع���وان ج���ب���اري���ن ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء 
اإ�سرائيل  اأن تقوم  اإنه ل ي�ستبعد  الفل�سطينية »وف��ا«، 
كل  على  تعتيما  وتفر�س  الوثائق،  هذه  مثل  باإخفاء 

من يحاول الو�سول اإىل تلك املعلومات.

املعار�سة اجلزائرية ت�سر على تغيري 
•• تون�س-اأ ف ب:احلكومة احلالية ورحيل رموز النظام ال�سابق 

ال��ه��الل الأح��م��ر التون�سي  اأع��ل��ن 
قبالة  ج��ث��ة   12 ان��ت�����س��ال  اأم�������س 
بعد  للبالد  اجلنوبية  ال�سواحل 
ايام على غرق قارب مطاطي كان 
مهاجرا،  ثمانني  م��ن  اأك��رث  يقل 

وفقا لأحد الناجني.
وقال رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
�سليم  املنجي  مبدنني  التون�سي 
ل��ف��ران�����س ب��ر���س »ان��ت�����س��ل��ت قوات 
احلر�س البحري 12 جثة �سباح 
ال�سبت قبالة ال�سواحل اجلنوبية 
املركب  على  ك��ان��وا  انهم  وي��رج��ح 
ال��ذي غرق منذ اأي��ام وعلى متنه 

اكرث من ثمانني مهاجرا«.
جثث  ث��الث  انت�سال  �سليم  واأك���د 
ق������ردان  ب����ن  م���ي���ن���اء  ن���ق���ل���ت اىل 
ت�سع  ن��ق��ل��ت  ح����ني  يف  )ج����ن����وب( 
م��ي��ن��اء ج��زي��رة جربة  ج��ث��ث اىل 

)جنوب(.
ام����رات����ان  ج����ث����ة،  ال12  وب������ني 

اأعمارهم  ت��رتاوح  رج��ال  والبقية 
عاما،  والثالثني  الع�سرين  ب��ني 

وفقا ل�سليم.
وع���رثت ق���وات احل��ر���س الوطني 
جثة  على  اجلمعة  اخلمي�س  ليل 
البحر اىل  اأم���واج  ام���راأة قذفتها 

الياب�سة يف منطقة جرجي�س.
منظمة  يف  م���������س����وؤول  واأع�����ل�����ن 

ال��ه��ج��رة ال��دول��ي��ة اخل��م��ي�����س اأّن 
باتوا  مهاجراً  ثمانني  من  اأك��رث 
اإبحارهم  املفقودين بعد  يف عداد 
القارب  الإثنني وغ��رق  ليبيا  من 

الذي يقّلهم.
الوطني  احل���ر����س  ق����وات  وت���ق���وم 
يف  املهاجرين  من  العديد  بانقاذ 

البحر لكن ل تتوىل دفنهم.

احلكومة الأ�سبق، مقداد �سيفي، اأنه 
مل يتلق دعوة للم�ساركة يف الندوة، 
لفتاً: حتى لو تلقيت دعوة ل اأدري 

اإن كنت �ساأح�سر اأم ل.

وقال رئي�س احلكومة الأ�سبق، �سيد 
غزايل، يف ت�سريح ملوقع حملي، اإنه 
الندوة،  مل يتلق دع��وة من منظمي 
الوحيدة  »ال��دع��وة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

املقدمة  ه��ي  للحوار  تلقيتها  ال��ت��ي 
 21 واملوؤرخة يف  الدولة  من طرف 
وقدمت  امل�ساركة  ورف�ست  اأب��ري��ل، 
اأكد رئي�س  املررات وقتها«.  كذلك 

حفرت: الهدف ا�ستعادة طرابل�س ولي�س النفط
•• اجلزائر-وكاالت:

�سدد امل�سري خليفة حفرت على اأن هدف اجلي�س الوطني الليبي ا�ستعادة ال�سيطرة 
على طرابل�س، ولي�س ال�سيطرة على النفط.

ودافع حفرت عن هدف اجلي�س الوطني الليبي، يف حوار خ�س به وكالة “بلومرغ” 
الأمريكية، قائال اإن الهدف من معركة طرابل�س حتريرها من امليل�سيات، م�سيفا 
اأن اجلي�س ل ميكن اأن يكون تاجر نفط، ول رغبة له يف بيع النفط ل�ساحله بطريقة 

�سرعية اأو غري �سرعية.
وم�سى قائد اجلي�س الوطني الليبي يف القول اإن بيع النفط من اخت�سا�س املوؤ�س�سة 
يف  النفطية  املن�ساآت  حماية  اجلي�س  م�سوؤولية  من  واأن  للنفط،  الليبية  الوطنية 

ليبيا.
يف املقابل، �سدد حفرت على �سعي اجلي�س للحيلولة دون اإمكانية ا�ستفادة امليلي�سيات 

امل�سلحة من عائدات النفط.
ومل يفوت خليفة حفرت الفر�سة لي�سري اإىل اأن تخوفات القوى القت�سادية العاملية 
النفط  من  ليبيا  اإنتاج  اأن  اإذ  �سدقها،  عدم  اأثبتت  الع�سكرية  العمليات  تاأثري  من 
ا�ستمرار العملية الع�سكرية الهادفة اإىل حترير العا�سمة  عرف تطور كبريا رغم 

من امليل�سيات الإرهابية.

•• اجلزائر-وكاالت:

ام�س  اجل��زائ��ري��ة،  املعار�سة  اأعلنت 
ال�����س��ب��ت، اأن���ه ل مي��ك��ن ال���دخ���ول يف 
ح����وار م���ع ال�����س��ل��ط��ة احل��ال��ي��ة قبل 
الإف����راج ع��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن، م�سددة 
على اأنه »ل بد من تغيري احلكومة 
النظام  رم������وز  ورح����ي����ل  احل���ال���ي���ة 

ال�سابق حلل الأزمة«.
وكان املنتدى الوطني للحوار الذي 
قد  اجل��زائ��ري��ة،  امل��ع��ار���س��ة  تنظمه 
�سعار  حت��ت  ال�سبت،  �سباح  انطلق 
ال�سعب«  خ��ي��ار  ن�����س��رة  اأج����ل  »م����ن 
بعني  للفندقة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��در���س��ة  يف 

البنيان غرب اجلزائر العا�سمة.
ويف وق����ت ح�����س��ر روؤ�����س����اء اأح�����زاب 
�سيا�سية على غرار علي بن فلي�س، 

ونقابيون،  م��ق��ري،  ال�����رزاق  وع��ب��د 
ومم���ث���ل���ون ع����ن امل���ج���ت���م���ع امل�����دين، 
وممثالن اأي�ساً عن احلزب املحظور 
وه��م��ا ع��ل��ي ج���دي وك���م���ال قمازي، 
الأ�سماء  اأب��رز  اللقاء  ه��ذا  غ��اب عن 
على  للح�سور  مر�سحة  كانت  التي 
اليامني  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  غ�����رار 
ومقداد  حمرو�س،  وم��ول��ود  زروال، 

�سيفي وغريهم من ال�سخ�سيات.
وقال مقري، يف ت�سريحات اإعالمية 
اإن ج���دول  ال���ق���اع���ة،  ق��ب��ي��ل دخ�����ول 
اأعمال الندوة هو التفاق على روؤية 

م�سرتكة للخروج من الأزمة.
اتفقت  املعار�سة  اأغلب  اأن  اأك��د  كما 
التاأ�سي�سية  الهيئة  ا�ستبعاد  ع��ل��ى 
انتخابات  اإىل  ال���ذه���اب  و����س���رورة 

رئا�سية.

احلوثي يجوع اليمنيني ويجمع 132 األف دولر حلزب اهلل!

ي�صطاد من اليمني والو�صط: 
»ماكرون اليوناين« الذي يريد اإ�سقاط ت�سيربا�س

•• الفجر - خرية ال�سيباين

والت�سويت  الق����رتاع،  �سناديق  اإىل  ال��ي��ون��ان��ي��ون  يتجه  الأح����د،  ال��ي��وم 
بالن�سبة للكثريين يعّد �سلبيا بدرجة اأوىل: نبذ، ومعاقبة رئي�س الوزراء 

اليوناين األيك�سي�س ت�سيرا�س .
اأي�سا  بل  النتخابات،  احل��ايل يف خ�سارته هذه  ال��وزراء  رئي�س  ي�سك  ل 
 ،2015 عام  يناير  يف  فتحها،  التي  تلك  حقبة:  نهاية  �ستكتب  انها  يف 
ك�سب  ال���ذي  ال��وح��ي��د   ، ت�سيرا�س  ب��زع��ام��ة  الي�ساري  احل���زب  ���س��ريي��زا، 

انتخابات يف ذلك العام يف اأوروبا.                      )التفا�سيل �س12(

•• اليمن-وكاالت:

ع�سرات  ال��ي��م��ن،  يف  الن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيا  جمعت 
�سمن  امل�سنف  اللبناين  اهلل  حزب  تنظيم  ل�سالح  املاليني، 
قوائم الإرهاب الدولية. واأعلنت اإذاعة تابعة للحوثيني تبث 
من العا�سمة اليمنية �سنعاء، اأنها جمعت 132 األف دولر 

اأمريكي لتنظيم حزب اهلل اللبناين.
اإذاع��ة »�سام« احلوثية، فاإن احلملة  وح�سب بيان �سادر عن 

اأك����رث من  اأي����ار 2019 ج��م��ع��ت  25 م��اي��و  ال��ت��ي ب����داأت يف 
 132،000( ي��ع��ادل  م��ا  مي��ن��ي(  ري���ال   73،500،000(

دولر(، مبا يف ذلك الأ�سياء العينية املباعة، ح�سب البيان.
وكانت الإذاعة احلوثية اأعلنت يف مايو اأيار عن حملة »من 

مين الإميان اإىل مقاومة لبنان«.
وتعتر الأمم املتحدة الأزمة الإن�سانية يف اليمن، اأ�سواأ اأزمة 
اإن�سانية يف العامل، حيث يحتاج %85 من �سكان البالد اإىل 

م�ساعدات اإن�سانية عاجلة.

وتو�سح هذه احلملة حجم العالقة بني اجلماعتني املُتهمتني 
بالولء لإيران بعيداً عن الأجندة الوطنية للبلدين.

يذكر اأن امل�سرف على الإذاعة حمود �سرف الدين هو قيادي 
حوثي وع�سو يف الهيئة الإعالمية للحوثيني، واأحد مقاتلي 
امليلي�سيات احلوثية. وقد تلقى عدة دورات تدريبية ع�سكرية 
على اأيدي خراء من حزب اهلل واحلر�س الثوري الإيراين.

تاأتي حملة الترع حلزب اهلل هذه يف حني يرف�س احلوثيون 
�سرف مرتبات املوظفني احلكوميني يف مناطق �سيطرتهم.

�سحايا بينهم اأطفال بق�سف للنظام على اإدلب
•• بريوت-اأ ف ب:

قتل 14 مدنياً، بينهم �سبعة اأطفال، يف ق�سف �ساروخي لقوات النظام 
على مناطق �سمال غربي �سوريا، وفق املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، 

اأم�س ال�سبت.
بعد  نفذت  للنظام  تابعة  ومروحيات  حربية  طائرات  اأن  املر�سد  وذك��ر 
يف  حممبل  ق��ري��ة  على  ج��وي��ة  �سربات  ال�سبت  اجلمعة-  ليل  منت�سف 

حمافظة اإدلب، ما اأدى اإىل مقتل 13 �سخ�ساً، بينهم �سبعة اأطفال.
وقتلت امراأة يف �ساعة مبكرة، ال�سبت، يف ق�سف �ساروخي لقوات النظام 

على اأطراف بلدة خان �سيخون جنوب املحافظة، وفق املر�سد.
حترير  هيئة  ل�سيطرة  اخلا�سعة  وحميطها،  اإدل���ب  منطقة  وتتعر�س 
ال�سام وتوؤوي نحو 3 ماليني ن�سمة، لت�سعيد يف الق�سف منذ اأكرث من 

�سهرين، يرتافق مع معارك عنيفة ترتكز يف ريف حماة ال�سمايل.
ج��راء غارات  500 مدين  اأك��رث من  )ني�سان(،  اأبريل  نهاية  وقتل منذ 
وق�سف النظام ورو�سيا، اإ�سافة اإىل 857 من الف�سائل امل�سلحة و722 

من قوات النظام وامليلي�سيات التابعة لها، وفق امل�سدر.

اأردوغان يطيح حمافظ البنك املركزي
•• اأنقرة-وكاالت:

اأظهر مر�سوم رئا�سي، ُن�سر باجلريدة الر�سمية، اأن تركيا عزلت حمافظ 
البنك املركزي يف �ساعة مبكرة من �سباح ام�س ال�سبت، وعينت نائبه بدل 
منه. وقالت وكالة رويرتز اإن املر�سوم يعلن اإقالة املحافظ مراد جتينقايا 

وتعيني نائبه مراد اأوي�سال بدل منه، دون تو�سيح �سبب العزل.
ومير القت�ساد الرتكي بظروف �سعبة، حيث �سهد يف 2019 اأول ركود 
حني  يف  املئة،  يف   20 الت�سخم  ن�سبة  بلغت  كما  �سنوات.  ع�سر  منذ  له 

فقدت اللرية الرتكية نحو ثلث قيمتها اأمام الدولر يف 2018.
ومن بني اأ�سباب تراجع قيمة اللرية العام املا�سي، املخاوف التي اأثريت 
الرئي�س  مار�س  بعدما  وذل��ك  املركزي،  البنك  ا�ستقاللية  ب�سان  اآن��ذاك 
رجب طيب اأردوغان �سغوطا لعدم رفع اأ�سعار الفائدة من اأجل ال�ستمرار 

يف تغذية النمو القت�سادي.

متفائلة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�سوداين الت��ف��اق  بنجاح 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأع���������رب الأم���������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
عن  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
ت��ف��اوؤل��ه ب�����س��اأن الت��ف��اق ال���ذي مت 
التو�سل اإليه يوم اأم�س الأول بني 
والتغيري  احل��ري��ة  اإع����الن  ق���وى 
النتقايل،  ال��ع�����س��ك��ري  وامل��ج��ل�����س 
حول ترتبيبات الفرتة النتقالية 

بالبالد.
وقال بيان �سادر عن مكتب الأمني 
العام، اأن اأنطونيو غوتريي�س هناأ 
على  واإثيوبيا  الأفريقي  الحت��اد 
املحادثات  التو�سط يف  دورهما يف 
واأثنى  �سودانية  بقيادة  تتم  التي 
الدولية  احلكومية  الهيئة  على 
لدعمها  )الإي������ق������اد(  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

العملية.
العام الأمم املتحدة  ودعا الأمني 
ج��م��ي��ع اأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة على 
الوقت  يف  الت��ف��اق  تنفيذ  �سمان 
و�سفاف  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل  امل��ن��ا���س��ب 
وحل اأي ق�سايا معلقة من خالل 

احلوار.
ورح���������ب غ����وت����ريي���������س ب����ال����ت����زام 
الأطراف باإجراء حتقيق م�ستقل 
يف اأعمال العنف التي وقعت �سد 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ال�����س��ل��م��ني مب����ا يف 
 3 ذل��ك الأح���داث التي وقعت يف 

يونيو.
اأم��ني ع��ام الأمم املتحدة  واأع���رب 

يف الطريق اىل رئا�سة الوزراء
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 

جمهورية القمر املتحدة بذكرى ا�ستقلل بلده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
جمهورية  رئي�س  غ��زايل  عثمان  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل” 

القمر املتحدة وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عثمان غزايل.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س ملوي بذكرى ا�ستقلل بلده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اأرث��ر بيرت موثاريكا  الرئي�س الروفي�سور  اإىل فخامة  اهلل” برقية تهنئة 

رئي�س جمهورية مالوي وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما    
ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الروفي�سور 

اأرثر بيرت موثاريكا.

»الوطني للتاأهيل« ينظم املخيم ال�سيفي الثاين 
•• اأبوظبي -وام:

الفرتة  الثاين خالل  ال�سيفي  املخيم  للتاأهيل  الوطني  املركز  ينظم 
من 7 يوليو احلايل اإىل الأول من اأغ�سط�س القادم لطالب مدار�س 
اإىل  بالإ�سافة  وتنميتها  احلياتية  مهاراتهم  ل�سقل  اأبوظبي  اإم��ارة 

تعميم قيم النتماء واملواطنة ال�ساحلة.
وياأتي ذلك يف اإطار خطة املركز الهادفة خلف�س عبء م�سكلة الإدمان 
وتوعية وتثقيف جميع اأفراد املجتمع من خالل تنفيذ برامج توعوية 
وتثقيفية مبتكرة تهدف اإىل حماية املراهقني وال�سباب من الوقوع 
يف خماطر هذه الآف��ة. وقال �سعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري 
مدير عام املركز الوطني للتاأهيل اإن املخيم ال�سيفي يعتر جزءاً من 
واملقيمني  املواطنني  الطلبة  اأوق��ات  الهادفة ل�ستغالل  املركز  برامج 

وملء وقت فراغهم مبا يفيدهم وينفعهم يف املجتمع.
اأهداف  ع��دة  الرتكيز على حتقيق  املخيم  خ��الل  �سيتم  اأن��ه  واأو���س��ح 
ومهارات ت�سمل تنمية املهارات الجتماعية واملهارات القيادية وكيفية 
التعامل مع �سغوطات احلياة واإدارة امل�ساريع اإ�سافة اإىل تعزيز حب 
الولء والنتماء وتوعيتهم  ال�ساحلة وغر�س قيم  الوطن واملواطنة 
على  وخماطرها  واأ�سرارها  وتاأثريها  املخدرة  امل��واد  عن  وتثقيفهم 

حياة الفرد واملجتمع.
العمرية  الفئة  ي�ستقطب  ال���ذي   - املخيم  فعاليات  تنفيذ  و�سيتم 
املركز  مبنى  يف   - �سنة   16 اإىل   14 عمر  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة 
الوطني للتاأهيل مبدينة �سخبوط يف اأبوظبي يف الفرتة من 7 اإىل 
الأول من اأغ�سط�س املقبل  اإىل  يوليو   27 ومن  للذكور  يوليو   18

لالإناث من طلبة املدار�س احلكومية واخلا�سة.

كرم 120 من خريجي برنامج ا�صت�صراف امل�صتقبل 

حممد بن را�سد: الإمارات قطعت مراحل مهمة يف م�سرية �سناعة امل�ستقبل

و�سع  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  والأدوات 
املبادرات،  لتنفيذ  الزمني  الإط���ار 
وتطبيقات  مفهوم  على  والتعرف 
بال�سيناريوهات،  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  وحت��دي��د 
وت�سمن  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  ا���س��ت�����س��راف 
وجل�سات  حم���ا����س���رات  ال���رن���ام���ج 

وموظفي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأق�����س��ام 
امل����ه����ام ال��رئ��ي�����س��ي��ة، يف ال��������وزارات 
 .. واجل��ه��ات احلكومية الحت��ادي��ة 
وهدف الرنامج اإىل بناء القدرات 
امل�ستقبل،  ا���س��ت�����س��راف  جم����ال  يف 
ب��ني القطاعني  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز 
احلكومي واخلا�س يف هذا املجال، 

اجتاهات امل�ستقبل.
وا�ستمل الرنامج على حما�سرات 
مفهوم  اأه���م���ي���ة  ح�����ول  مت����ح����ورت 
ت�����س��ك��ي��ل امل�������س���ت���ق���ب���ل واجت�����اه�����ات 
واملحركات  امل�ستقبلية  ال��ب��ح��وث 
التوجهات  وحت���ل���ي���ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املحركات  ه���ذه  وت��رت��ي��ب  ال��ع��امل��ي��ة، 

اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال���رئ���ا����س���ة و120  �����س����وؤون  وزي������ر 
واجلهات  ال������وزارات  م��ن  منت�سباً 
الحتادية. �سم برنامج ا�ست�سراف 
امل�ستقبل 120 موظفاً من مدراء 
وروؤ�ساء  وامل�ستقبل  ال�سرتاتيجية 

حول  مت��ح��ورت  تفاعلية  نقا�سية 
21 من  ال������  ال����ق����رن  ا����س���ت�������س���راف 
النواحي الجتماعية والقت�سادية 
والتكنولوجية،  وال��دمي��غ��راف��ي��ة 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  وم����ب����ادرات 
والنطاق  والأف��ق  والوقت  وال�سياق 
املخ�س�س لتطوير مهارات مواكبة 

العملية  بجوانب  املعرفة  وتعميم 
ال�سرورية  واملهارات  ال�ست�سرافية 
اإ�سافة  امل�ستقبلية،  الروؤية  لتنفيذ 
اإىل تعزيز وعي امل�ساركني وفهمهم 
امل�ستقبل  ا����س���ت�������س���راف  ل�������س���ي���اق 
ت���ط���ب���ي���ق���ه يف اجل����ه����ات  وك���ي���ف���ي���ة 
احل���ك���وم���ي���ة وال����ق����ط����اع اخل���ا����س، 

•• دبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، اأن حكومة 
الإم����ارات جنحت يف حتويل  دول���ة 
العمل احلكومي من روتني يومي 
اإىل جمال لتطوير وابتكار احللول 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  القائمة 
اأ���س�����س علمية و���س��م��ن روؤي���ة  ع��ل��ى 
مراحل  بقطع  �ساهم  ما  وا�سحة، 
مهمة يف م�سرية �سناعة امل�ستقبل.

وقال �سموه - خالل تخريج 120 
املنت�سبني  م���ن  ح��ك��وم��ي��اً  م��وظ��ف��اً 
 :  - امل�ستقبل  ا�ست�سراف  لرنامج 
“نعي يف دولة الإم��ارات ما حتمله 
موجة التغيري العاملية التي ت�سكلها 
والعلوم  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
القت�سادية  والتقلبات  املتقدمة 
من حتديات كبرية تواجه العامل، 
حت���دي���ات  ا����س���ت���ب���اق  اأن  ون���������درك 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ملواجهتها«.   ال�سبل  اأف�����س��ل  ميثل 
واأ�ساف �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
“ نريد تر�سيخ وعي   : دب��ي  حاكم 
خمتلف  يف  للم�ستقبل  اجل��اه��زي��ة 
لي�سكل  احلكومي  العمل  جم��الت 
ل��ت��ط��وي��ر احللول  ال��ق��وة ال��داف��ع��ة 
الأدوات  واب����ت����ك����ار  ال����س���ت���ب���اق���ي���ة 
امل�ستقبل  الكفيلة بجعل  والو�سائل 
يبداأ اليوم .. ونعمل لتعزيز ثقافة 
تتمتع  احلكومية  اجلهات  يف  عمل 
التوجهات  اأح��دث  وتتبنى  باملرونة 
و�سناعة  ت�����س��م��ي��م  يف  ال���ع���امل���ي���ة 

امل�ستقبل«.
املنت�سبني  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
ل�ست�سراف  ال��ت��دري��ب��ي  ل��ل��رن��ام��ج 
امل�ستقبل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 

درجة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  الأول���وي���ة  ح�سب 
التاأثري والحتمالت امل�ستقبلية.

ونفذت حكومة الإمارات الرنامج 
م���ع جامعة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��دري��ب��ي 
اأوك�سفورد، وحا�سر فيه نخبة من 
اجلامعة،  يف  والأ���س��ات��ذة  اخل���راء 
العامليني  املتخ�س�سني  م��ن  وع���دد 
فيما  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ا����س���ت�������س���راف  يف 
ت���ن���اول ال���رن���ام���ج م��وا���س��ي��ع عدة 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية  اأبرزها 
تعزيز  و�سبل  احلكومي،  العمل  يف 
الوعي باأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل، 
ال�ست�سراف،  اأدوات  وت���ط���وي���ر 
امل�ستقبلية،  اخل����ط����ط  وو������س�����ع 
فهم  حت�����س��ني  ���س��ب��ل  اإىل  وت���ط���رق 
وت�سميم  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ال���ف���ر����س 
واآليات  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات 
ت��ط��ب��ي��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الم������ارات 
اجلهات  يف  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 
دولة  اأن حكومة  يذكر  احلكومية. 
الإمارات اأطلقت برنامج ا�ست�سراف 
لتنفيذ  اإط��ار اجلهود  امل�ستقبل، يف 
للم�ستقبل  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية 
الهادفة لال�ست�سراف املبكر للفر�س 
والتحديات يف القطاعات احليوية، 
بعيدة  ال�ستباقية  اخلطط  وو�سع 
نوعية  اإجن�����ازات  لتحقيق  امل����دى، 
خل��دم��ة م�����س��ال��ح ال���دول���ة. ومتثل 
للم�ستقبل  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية 
حكومة  ت�سكيل  يف  رئي�سية  خطوة 
لتبني  ت�����س��ع��ى  ال����ت����ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال����ف����ر�����س ال����ع����امل����ي����ة اجل�����دي�����دة، 
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  وا���س��ت��ب��اق 
مناذج  بناء  وت�سمل  والجتماعية، 
احليوية،  ل��ل��ق��ط��اع��ات  م�ستقبلية 
احلكومية،  ال�سيا�سات  وم���واءم���ة 
الوطنية يف جمال  ال��ق��درات  وبناء 
وعقد  امل�������س���ت���ق���ب���ل،  ا����س���ت�������س���راف 
دولية وتطوير خمترات  �سراكات 
تخ�س�سية، واإطالق تقارير بحثية 
القطاعات  خمتلف  م�ستقبل  حول 

يف الدولة.

نائب رئي�س الدولة : 
لبتكار الأدوات واحللول امل�ستقبلية جمال  اإىل  يومي  روتني  من  احلكومي  العمل  حولت  • الإمارات 

ا�ستباقها  التغيري  موجة  حتديات  ملواجهة  ال�سبل  • اأف�سل 
للم�ستقبل  وتبتكر  بالتغيري  حتتفي  حكومي  عمل  ثقافة  اإىل  ال�ست�سراف  • حولنا 

 حممد بن را�صد:
• حري�سون على تطوير ات�سال حكومي متجدد باأدواته .. وقنوات اإعلمية تلم�س حاجات املجتمع

والطموح .. ون�سل اإىل واقع ملمو�س ي�سهده اجلمهور الروؤى  نحول  • بالت�سال 
الو�سل بني احلكومة واملجتمع .. و�سانع ج�سور التوا�سل مع العامل حلقة  هو  • الت�سال 

�صهد تخريج دفعة جديدة من منت�صبي خرباء االت�صال احلكومي

حممد بن را�سد: ُنريد لت�سالنا احلكومي اأن يكون اأكرث قربًا للمجتمع..ويبني وعًيا وطنًيا
•• دبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دفعة جديدة من  تخريج  “رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
منت�سبي “دبلوم خراء الت�سال احلكومي”، اأول برنامج تدريبي متكامل 
يف الت�سال احلكومي ينظمه مكتب الت�سال حلكومة الإمارات بهدف بناء 
ومواكبة  الت�سال احلكومي،  وموؤهلة يف جمال  ك��وادر وطنية متخ�س�سة 

اأحدث التوجهات واأف�سل املمار�سات املتبعة يف الت�سال احلكومي.
واأكد �سموه اأن حكومة الإمارات ت�سع املواطن واملجتمع حمورا اأ�سا�سيا يف 
احلكومة  بني  الو�سل  حلقة  هو  الت�سال  واأن  وخدماتها،  براجمها  كافة 
“نريد  �سموه  ق��ال  حيث  ال��ع��امل،  م��ع  التوا�سل  ج�سور  و�سانع  واملجتمع، 
 .. وطنياً  وعياً  يبني   .. للمجتمع  قرباً  اأكرث  يكون  اأن  لت�سالنا احلكومي 

وي�سنع قنوات متجددة تالم�س حاجات النا�س«.
واأ�ساف �سموه: “الت�سال �سريك فعال لنجاح اأي موؤ�س�سة .. واأداة ت�ساهم 
يف تقدم احلكومات .. بالت�سال نحول الروؤى والطموح .. ون�سل اإىل واقع 

ملمو�س ي�سهده اجلمهور«.
دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  التخريج  ح�سر 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  املالية  وزي��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة .
الأمريكية  اجلامعة  يف  احلكومي”  الت�سال  خ��راء  “دبلوم  تنظيم  ويتم 
بالإ�سافة  والإعالمية،  الأكادميية  اجلهات  اأف�سل  مع  بالتعاون  بال�سارقة 
الت�سال  ت��وج��ه��ات  اأه����م  ع��ل��ى  وي��رك��ز  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  املتخ�س�سني  اإىل 
اأب����رز اخل����راء والأكادمييني  احل��ك��وم��ي احل��دي��ث وال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���س��ر م��ع 
اخلرات  لتبادل  العملية  والتمارين  املجال،  ه��ذا  يف  والدوليني  املحليني 
واملعارف، اإ�سافًة اإىل اإعداد م�ساريع ومبادرات نوعية من جانب املنت�سبني 

تخدم خطط وعمل اجلهات التي يعملون بها.
كما ي�سم الرنامج زيارة دولية بالتعاون مع جامعة اأك�سفورد لالطالع على 
اأف�سل املمار�سات يف جمال الت�سال احلكومي لعدد من اجلهات واملوؤ�س�سات 

الإعالمية الرائدة، والتعرف على اأهم م�ستجدات الت�سال احلكومي.
والت�سال  الإع���الم  توجهات  اأح��دث  الرنامج  خ��الل  املنت�سبون  ويناق�س 
احلديث خا�سة و�سائل الإعالم الجتماعي والتواجد احلكومي على هذه 
الت�سالية  وا�ستخداماتها  الإلكرتونية  والتطبيقات  والأل��ع��اب  الو�سائل 
لدعم املبادرات والرامج احلكومية، اإ�سافة اإىل تطوير احلمالت الت�سالية 
واإدارة الأزمات الإعالمية وغريها من املوا�سيع ذات العالقة مب�ستجدات 

الت�سال والإعالم.
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اأخبـار الإمـارات

افتتاح مقر جلنة اإمارة اأبوظبي لنتخابات الوطني الحتادي 2019 يف غرفة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

د����س���ن���ت جل���ن���ة اإم����������ارة اأب���وظ���ب���ي 
الوطني  امل���ج���ل�������س  لن����ت����خ����اب����ات 
الحتادي 2019 مقرها الرئي�سي 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م��ب��ن��ى  يف 

اأبوظبي.
اف��ت��ت��ح امل���ق���ر ����س���ع���ادة ���س��ي��ف علي 
لإدارة  التنفيذي  املدير  القبي�سي 
����س���وؤون امل��واط��ن��ني يف دي�����وان ويل 
اإمارة  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
اللجنة.  اأع�ساء  بح�سور  اأبوظبي 
وقام �سعادة �سيف القبي�سي بجولة 
اللجنة  م��ق��ر  اأرج������اء  يف  ت��ف��ق��دي��ة 
اط���ل���ع خاللها  اأب���وظ���ب���ي،  ب��غ��رف��ة 
واملرافق  امل��ق��دم��ة  ع��ل��ى اخل��دم��ات 
الجتماعات  لعقد  امل��ج��ه��زة  ك��اف��ة 
ال��ع��م��ل والتي  وال����ن����دوات وور������س 
اأع�ساء  م��ه��ام  ت�����س��ه��ي��ل  يف  ت�����س��ه��م 
الهيئة النتخابية لإمارة اأبوظبي.
�سرح  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ا���س��ت��م��ع  ك��م��ا 
املقر  يف  ال��ع��م��ل  ���س��ري  ح����ول  واف 
املتاحة،  والإم���ك���ان���ات  وامل���ق���وم���ات 
ك���ادر العاملني  وذل���ك م��ن خ���الل 
تدريبهم  مت  ال���ذي���ن  امل���واط���ن���ني 

والبلديات لتحديد اأماكن الدعاية 
النتخابية، وكذلك اختيار املراكز 
النتخابية يف الإمارة بالتعاون مع 
والتن�سيق  النتخابات،  اإدارة  جلنة 
مع كافة اجلهات املعنية يف الإمارة 

لدعم العملية النتخابية.
اللجنة حتديد  يت�سمن مهام  كما 
واللقاءات  ال���ن���دوات  ع��ق��د  اأم��اك��ن 
ال����ت����ي ي���ج���ري���ه���ا امل���ر����س���ح���ون مع 
النتخابية،  ال���ه���ي���ئ���ات  اأع�������س���اء 
وا����س���ت���الم ط��ل��ب��ات ال���رت����س���ح بعد 
فيها،  ال�سروط  توافر  من  التاأكد 
ورفعها اإىل جلنة اإدارة النتخابات، 
وقواعد  �سوابط  تطبيق  ومراقبة 
الإم���ارة،  يف  النتخابية  احل��م��الت 
اأنواع  بتقدمي  اللجنة  تلتزم  كما 
العملية  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ك���اف���ة  ال���دع���م 
واملر�سحني  للناخبني  النتخابية 
يف مدن الإمارة كافة .. فيما متتد 
اأوقات عمل اللجنة من يوم الأحد 
ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داء  اخلمي�س  اإىل 
ال�ساعة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً  ال��ث��ام��ن��ة 
الواقع  ظ���ه���راً، مب��ق��ره��ا  ال��ث��ال��ث��ة 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م��ب��ن��ى  يف 

اأبوظبي.

الت�سهيالت  ل��ت��ق��دمي  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
واملر�سحني،  ال��ن��اخ��ب��ني  جل��م��ه��ور 

طبقاً لأعلى املعايري املهنية.
مقر  يف  العاملني  القبي�سي  وح��ث 
جل��ن��ة اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى بذل 
لالرتقاء  املمكنة  اجل��ه��ود  اأق�����س��ى 
ي�سهم  مب��ا  النتخابية،  بالعملية 
النجاحات  م�����س��رية  ا���س��ت��م��رار  يف 
اأع�ساء  ان��ت��خ��اب��ات  حققتها  ال��ت��ي 

اإىل  ب��ال�����س��ك��ر   2019 الحت������ادي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

اإىل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف 
النجاحات  ن��ت��ي��ج��ة  ج���اء   50%
امل���ت���م���ي���زة ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل�������راأة 
خدمة  يف  امل�����س��ت��وي��ات  جميع  ع��ل��ى 
جمتمعها ووطنها. يذكر اأن جلنة 
بالتن�سيق مع  اأبوظبي تقوم  اإم��ارة 
اللجنة الوطنية لالنتخابات فيما 
والإداري����ة  الفنية  ب��الأم��ور  يتعلق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات يف 

املجل�س الوطني الحتادي يف اإمارة 
ال�سورة  ي��ع��ك�����س  ومب����ا  اأب���وظ���ب���ي، 
احل�سارية لدولة الإمارات ويواكب 
روؤية القيادة الر�سيدة الهادفة اإىل 
وتفعيل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز 
الوطني الحت��ادي يف  املجل�س  دور 

خدمة ال�سعب وتلبية تطلعاته.
وتوجه رئي�س جلنة اإمارة اأبوظبي 
الوطني  امل���ج���ل�������س  لن����ت����خ����اب����ات 

للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سمو  اأ����س���ح���اب  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة 
الأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 
الدعم  ع��ل��ى   .. الإم���������ارات  ح���ك���ام 
الكبري الذي يقدم لإجناح العملية 
الن���ت���خ���اب���ي���ة يف دول������ة الإم��������ارات 
�ساحب  ق�����رار  اأن  اإىل  ..م�������س���ريا 
ال�سمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
برفع ن�سبة متثيل املراأة الإماراتية 

الإم��������ارة، وت���رتك���ز م��ه��ام��ه��ا على 
النتخابية  الهيئة  اأع�ساء  اإ�سعار 
ب����ال����ق����وائ����م ال���ن���ه���ائ���ي���ة وت����وف����ري 
بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال����س���ت���م���ارات 
للعملية  وال���رتوي���ج  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
النتخابية يف اإمارة اأبوظبي ..كما 
مراكز  ب��ت��ح��دي��د  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت 
والتن�سيق  امل��ر���س��ح��ني،  ت�����س��ج��ي��ل 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  م���ع 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تعلن عن برنامج فعاليات مكتبة ق�سر الوطن ل�سهر يوليو
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي عن برنامج الفعاليات الذي 
�سيقام يف “مكتبة ق�سر الوطن” التي تقع �سمن جممع ق�سر الرئا�سة 
الأن�سطة  �سهر يوليو، ويت�سمن جمموعة متنوعة من  باأبوظبي خالل 

التفاعلية واجلل�سات احلوارية. 
بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  منها  متنوعة  فعاليات  على  ال��رن��ام��ج  ي�ستمل 
الكاتبة  �ستقدمها  والتي  يوليو،   7 يوم  بجائزة”  فائز  كاتب  “جتربة 
فاطمة املزروعي، رئي�سة ق�سم الأر�سيفات التاريخية يف الأر�سيف الوطني 
النقد  مبجالت  الكتابة  يف  واملتخ�س�سة  الرئا�سة،  �سوؤون  ل��وزارة  التابع 

خاللها  تتحدث  حيث  الأط��ف��ال،  وق�س�س  وامل�سرح  وال�سينما  وامل��ق��الت 
جمال  يف  جائزة  ع�سر  ت�سعة  على  واحل�سول  الكتابة  يف  جتربتها  ح��ول 
الأدب والثقافة اأهمها جائزة العوي�س لأف�سل عمل اإبداعي وثقايف لعام 
لالأدب  �سهيل  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  وجائزة  العتمة،  رواية  عن   2013
والثقافة عام 2013، وجائزة الإمارات للرواية عام 2017 عن روايتها 
ق�ستي الأخرى.  يت�سمن الرنامج اأي�ساً جل�سة بعنوان “ثقافات عابرة 
للحدود” والتي يقدمها الأ�ستاذ مطر حممود مطر طوالبة، وهو كاتب 
الكتابة الإبداعية،  اأردين، قدم العديد من ور�سات العمل والندوات عن 
وي�سغل طوالبة من�سب  مدير اأكادميية قرطبة الدولية للتدريب، وهو 
من�سق برنامج الإبداع الثقايف للمواهب الأردنيه الأدبية ال�ساعدة كبادرة 

ذاتية تطوعية. تقام اجلل�سة بتاريخ 14 يوليو. 
عمل  ور���س��ة  اإق��ام��ة  اأي�����س��اً،  الوطن”  ق�سر  “مكتبة  برنامج  ي�سهد  كما 
“اأقالٌم ُمبدعة” والتي ت�ستمر ملدة 3 اأيام خالل الفرتة من 21 وحتى 
�سبع  له  �سوري  �ساعر  وهو  داري،  جميل  الأ�ستاذ  ويقدمها  يوليو،   23
جمموعات �سعرية منها “منذ دهر وثانيتني” و”رباعيات اإىل بالدي”، 
الكتابة لديهم  الكتابة لرت�سيخ مبادئ  املوهوبني يف  الور�سة  وت�ستهدف 

وتطويرها على اأيدي خراء يف جمال الكتابة الإبداعية. 
ا�ستقبال اجلمهور  اأبوظبي بداأت يف  الثقافة وال�سياحة-  دائرة  اأن  يذكر 
ب�»مكتبة ق�سر الوطن«، التي تقع يف ق�سر الوطن جممع ق�سر الرئا�سة 
اأبوابها  تفتح  التي  املعدودة  الرئا�سة  مقرات  من  يعد  وال��ذي  باأبوظبي، 

للجمهور على م�ستوى العامل، لتكون وجهة اأ�سا�سية �سمن هذا ال�سرح 
احل�ساري يف اأبوظبي.

العلوم  ع��ل��ى م�����س��ادر غ��ري حم����دودة م��ن  ال��وط��ن  حت��ت��وي مكتبة ق�سر 
والفنون واملعارف، والتي ت�سل اإىل اأكرث من 50 األف عنوان، مبا يف ذلك 
جمموعة وا�سعة من امل�سادر املعرفية التي تعنى بدولة الإمارات العربية 
ع��ام��اً، وت�سمل   35 م��ن  اأك���رث  م���دار  امل��ت��ح��دة، حيث ج��رى جمعها على 
تطور  وم��راح��ل  واجل��غ��راف��ي��ة،  التاريخية  ب��اجل��وان��ب  املخت�سة  امل��راج��ع 
جمموعة  جانب  اإىل  وثقافياً،  و�سيا�سياً  واقت�سادياً  اجتماعياً  ال��دول��ة 
والتاريخية،  الر�سمية  والوثائق  الإم��ارات،  دولة  وقوانني  د�ستور  ت�سمل 

بالإ�سافة اإىل الوثائق التي توؤرخ للمنطقة.

ت�سكيل جلنة حتكيم الدورة الثانية جلائزة »مبتكرون دون 35«
•• دبي -وام:

للم�ستقبل  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
“اإميتيك  م��وؤمت��ر  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
مينا” للتقنيات النا�سئة عن ت�سكيل 
من  الثانية  ال����دورة  حتكيم  جلنة 
 35 جائزة املبتكرين ال�سباب دون 
دبي  يف  تنظيمها  �سيتم  التي  عاماً 
يف نوفمر املقبل، بالتعاون مع “اإم 
اآي تي تكنولوجي ريفيو العربية”، 
العلماء  م����ن  ن��خ��ب��ة  ومب�������س���ارك���ة 
واملتحدثني  واخل���راء  والباحثني 
واملتخ�س�سني يف خمتلف جمالت 

التقنيات النا�سئة.
ت��ه��دف امل���ب���ادرة ال��ت��ي اأط��ل��ق �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
للم�ستقبل،  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأم���ن���اء 
 ،2018 يوليو  يف  الأوىل  دورت��ه��ا 
اإىل اإبراز جهود واإجنازات اأ�سحاب 
ت���ت���ج���اوز  الب������ت������ك������ارات مم�����ن ل 
والحتفاء  ع���ام���اً   35 اأع���م���اره���م 
حلول  اإي����ج����اد  يف  مب�����س��اه��م��ات��ه��م 

جديدة وم�ستقبلية.
نائب  اجل��زي��ري  عبدالعزيز  واأك���د 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
للم�ستقبل، اأن تنظيم هذا احلدث 
بتعزيز  ي�����س��ه��م  دب�����ي  يف  ال���ع���امل���ي 
اجل����ه����ود ل����س���ت���ق���ط���اب اخل�����رات 
خمتلف  يف  ال�������س���اب���ة  وامل������واه������ب 

رئي�سة  الثقفي  ع��اب��د  اآل  وم���الك 
مبدينة  اجل���ي���ن���وم  ب���ح���وث  ق�����س��م 
كو�سك  ونبيل  الطبية،  فهد  امللك 
فين�سر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�سعودية،  ال�ستثمارية  كابيتال 
ون������زار ح��ب�����س اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د يف 
نيويورك  بجامعة  احلا�سوب  علوم 
يف  اأ�ستاذ  ق�سوم  ون�سال  اأبوظبي، 
ال�سارقة،  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 
ال�سركة  يف  ال�سريك  عناية  وهاين 
التكنولوجيا،  مل�ساريع  ال�سعودية 
ملبادرة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ح��ن��ا  وه����ال 
تي”،  اآي  “اإم  ل�  التابعة   Solve
وهال قناديلو كبرية مديري ق�سم 
العمليات يف �سركة فايزر ل�سناعة 
املناعة  وتعزيز  الل��ت��ه��اب��ات  اأدوي���ة 
والبلدان  ال�����س��م��ال��ي��ة  اأم���ريك���ا  يف 

املتقدمة.
التحكيم  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  واأك�������د 
العقول  حتفيز  يف  اجلائزة  اأهمية 
تبني  ع����ل����ى  ال���������س����اب����ة  ال����ع����رب����ي����ة 
ت�سميم  يف  خالقة  تفكري  اأ�ساليب 
امل�ستقبلية  وامل�����ب�����ادرات  احل���ل���ول 
الأف����راد  ح��ي��اة  لتح�سني  ال��ه��ادف��ة 

واملجتمعات.
“اإننا  امل������ب������ارك:  رزان  وق�����ال�����ت 
التقني  ال��ت��ح��ول  ع�سر  يف  نعي�س 
ال���الحم���دود ال���ذي ي��ع��زز احلاجة 
التفكري  لإع���ادة  وامل�ستمرة  املا�ّسة 
بالأ�ساليب التي نحيا بها ونتفاعل 
عرها مع بيئتنا .. وب�سفتهم َحَملة 

ملدينة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�������س���وي���دي 
العور  وم��ن�����س��ور  ل����الإع����الم،  دب����ي 
ب��ن حممد  ح��م��دان  رئي�س جامعة 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  رزان  و  ال���ذك���ي���ة، 
يف  البيئة  لهيئة  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
وع��ب��دال��ع��زي��ز اجلزيري  اأب��وظ��ب��ي، 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
كيالين  وب�����س��ار  للم�ستقبل،  دب���ي 
بي  “اآي  ل�سركة  الإقليمي  امل��دي��ر 
والدكتور  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  اإم” 
ع���ل���وي ال�����س��ي��خ ع��ل��ي ع��م��ي��د كلية 
را�سد  الطب يف جامعة حممد بن 
ومرمي  ال�سحية،  والعلوم  للطب 
م��ط��ر م��وؤ���س�����س��ة ورئ��ي�����س جمل�س 
لالأمرا�س  الإم��ارات  جمعية  اإدارة 

اجلينية.
هيكل  ع���ب���دال�������س���الم  ت�������س���م  ك���م���ا 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة “هيكل 
رئي�س  ح�سنني  واأ���س��ام��ة  ميديا”، 
“رايزينغ  ���س��ن��دوق  اإدارة  جمل�س 
مدير  �سلطان  وزي��اد  فاند”،  تايد 
اأخبار غوغل، وحبيب  يف  املنتجات 
 E14 يف   امل��ن��ت��دب  الع�سو  ح���داد 
مدير  �سواف  وح�سن   ،  Fund
ق�����س��م ال�����ذك�����اء ال����س���ط���ن���اع���ي يف 
خ����دم����ات اأم���������ازون وي������ب، وران���ي���ا 
بي  “اآي  م��رك��ز  يف  م���دي���رة  خ��ل��ف 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اإم” لأب��ح��اث 
البدوي  و���س��ري��ف  ك��ام��ري��دج،  يف 
 Startups  500 يف  ال�سريك 
ورئي�س جمل�س اإدارة “تك وادي”، 

امل�ستقبل.
اآل عابد  وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��الك 
مليء  العربي  عاملنا  “اإن  الثقفي: 
باملواهب والعقول التي �ستعمل معاً 
وتقدماً  اأكرث تطوراً  العامل  جلعل 
ورخ��اء، وجتمع هذه املبادرة نخبة 
ورواد  وال��ع��ل��م��اء  امل��ب��ت��ك��ري��ن  م���ن 
يف  وال��ق��ادة  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال 

مكان واحد للعمل �سوية«.
ب�����س��ار كيالين:  م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال 
الكثري  الرقمي  التحول  “يوفر 
م�����ن ال����ف����ر�����س الق���ت�������س���ادي���ة يف 
ال�سنوات  م����دى  ع��ل��ى  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
اأن اأكرث من ثلثي  املقبلة، وخا�سة 
���س��ك��ان ال�����س��رق الأو����س���ط دون �سن 
اخل��ام�����س��ة وال���ث���الث���ني مم���ا يعد 

بالكثري يف امل�ستقبل«.
يف  املبتكرين  اإن  حنا  ه��ال  وق��ال��ت 
منطقتنا يعملون على اإيجاد حلول 
اليومية،  حياتنا  مل�ساكل  متطورة 
على  يبعث  تكرميهم  ف���اإن  ول��ه��ذا 

الأمل والإلهام لالأجيال القادمة.
هذه  اإن  ال����زرع����وين  ع�����ادل  وق�����ال 
الحتفاء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  امل����ب����ادرة 
لقطاعات  امل�������س���ت���م���ر  ب���ال���ت���ق���دم 
العربي،  ال��ع��امل  يف  التكنولوجيا 
توفري  يف  م���ه���م���اً  دوراً  وت���ل���ع���ب 
يف  ال�����س��ب��اب  للمبتكرين  ال��ف��ر���س 
فاطمة  اأ����س���ارت  ..ف��ي��م��ا  منطقتنا 
الرتكيز  ����س���رورة  اإىل  ال��ه��م��الن 
املتميزة  والبتكارات  امل�ساريع  على 

ال���ق���ط���اع���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ودع����م 
والتقنيات  الب��ت��ك��ار  تبني  م�سرية 
ا�ستباقية  حلول  لتطوير  النا�سئة 
مبتكرة، اإ�سافة اإىل توفري الفر�سة 
اأفكارهم  لعر�س  العربي  لل�سباب 
وال�سركات  امل��ت��خ�����س�����س��ني  اأم������ام 

العاملية واجلهات احلكومية.
هذه  “توفر  اجل�����زي�����ري:  وق������ال 
املبادرة من�سة عاملية لإبراز ق�س�س 
تطوير  يف  العرب  املبتكرين  جن��اح 
على  وقدرتهم  النا�سئة،  التقنيات 
املت�سارعة،  ال���ت���غ���ريات  م���واك���ب���ة 
وامل�ساهمة ب�سكل اإيجابي يف م�سرية 

التنمية احل�سارية العاملية«.
وت�سم جلنة حتكيم الدورة الثانية 
 ”35 دون  “مبتكرون  جائزة  من 
واأ�ساتذة  اخل����راء  م��ن  جم��م��وع��ة 
ورواد  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اجل���ام���ع���ات 
خمتلف  م��ن  والباحثني  الأع��م��ال 
اأ�سحاب  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة،  ال�������دول 
اخل�������رات ال���ط���وي���ل���ة وال���������رواد يف 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  جم������الت 
وال�ستثمار والطب وعلوم اجلينوم 
والإع�����������الم وال������زراع������ة وال���ل���غ���ات 
احليوية  والهند�سة  والرجميات 

وامليكانيكية وغريها.
وت�������س���م ال��ل��ج��ن��ة ك����ال م����ن هدى 
العام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  ال��ه��ا���س��م��ي 
مبكتب  والبتكار  لال�سرتاتيجية 
وزارة  يف  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ا���س��ة 
ال������وزراء، وماجد  ����س���وؤون جم��ل�����س 

امل�ستقبليني،  احل�����س��اري��ة  ال�سعلة 
عاتق  العبء على  يقع معظم هذا 
واملبتكرين  ال�����رواد  م���ن  ال�����س��ب��اب 
واملبتكرات الذين �سيفكرون بطرق 
وا�ستدامة  ف��ع��ال��ي��ة  اأك���رث  ج��دي��دة 
امل�سرتك  احلثيث  تقدمنا  �ستميز 
ُمت�سٍم  بالفر�س  زاخ��ر  ع��امل  نحو 

بالرخاء والزدهار«.
“لطاملا  ال����ع����ور:  م��ن�����س��ور  وق�����ال 
الأمم  لتقدم  �سرطاً  البتكار  ك��ان 
وال��������دول ون��ه�����س��ت��ه��ا وازده�����اره�����ا 
ع��ر ال��ع�����س��ور ال�����س��اب��ق��ة، غ��ري اأنه 
�سرطاً  اأ�سبح  الأخ���رية  العقود  يف 
للحفاظ على وجودها وا�ستمرارها 
من  بالكثري  منطقتنا  وت��زخ��ر   ..
تقنيات  لتقدمي  املوؤهلة  الكفاءات 
�سناعة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  م���ب���ت���ك���رة 
خالل  للمنطقة  اأف�سل  م�ستقبل 
ال�سنوات املقبلة، لكن هذه املواهب 
الكت�ساف  ت��ن��ت��ظ��ر  وال����ك����ف����اءات 
والتوجيه  وال���رع���اي���ة  وال���ت���ق���دمي 

والدعم«.
علي  ال�سيخ  علوي  الدكتور  واأ�سار 
باملواهب  الح���ت���ف���اء  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ال�سابة وتعزيز ركائز املعرفة التي 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف حتديد  ع���ام���اًل  ت��ع��د 
احلياة  وج���ودة  ال��ت��ق��دم  م�ستويات 
التي تتمتع بها الأمم واملجتمعات، 
ت�سليط  يف  امل����ب����ادرة  دور  م���وؤك���دا 
ال�سباب  امل��ب��ت��ك��ري��ن  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
�سناعة  يف  ودوره�����م  منطقتنا  يف 

و���س��ه��د ع���ط���ار م���دي���ر رئ��ي�����س��ي يف 
وع�����ادل  “اأك�سنت�سر”،  ����س���رك���ة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال����زرع����وين 
لال�ستثمارات،  ال��زرع��وين  ل�سركة 
الرئي�س  اجل�سعي  الرحمن  وعبد 
وعبدو  “علم”،  ل�سركة  التنفيذي 
جورج كاديفا الع�سو املنتدب لدى 
اإيكوتي بارترز”،  “�سمريو  �سركة 
م��وؤ���س�����س ومدير  اأدي������ب  وف��ا���س��ل 
املتخ�س�سة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
والأ�ستاذ  احل��رك��ي��ة  الإ����س���ارات  يف 
وفاطمة  تي”،  اآي  “اإم  يف  امل�ساعد 
الهمالن باحثة علمية يف م�ست�سفى 
واأ�ستاذة  التخ�س�سي  في�سل  امللك 
م�ساعدة يف جامعة الفي�سل، وملياء 
جامعة  يف  م�ساعدة  اأ�ستاذة  احل��اج 

ال�سلطان قابو�س.
اأي�������س���اً حممد  وت�����س��م��ل ال��ل��ج��ن��ة 
اأمناء  جم��ل�����س  ع�����س��و  احل���ج���ريي 
م��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان يف 
قا�سم  وحممد  املتحدة،  ال��ولي��ات 
الهند�سة  جم��ال  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
موؤ�س�سة  وم�ست�سار  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ولطيفة  العلمي،  للتقدم  الكويت 
الذكاء  م�ست�سارة  ال��ك��رمي  ال��ع��ب��د 
الت�سالت  وزارة  يف  ال�سطناعي 
ال�سعودية،  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
ق�سم  ع���م���ي���د  ال����ن����زه����ي  وم����ع����ت����ز 
احلا�سوبية  وال��ه��ن��د���س��ة  ال���ع���ل���وم 
والكهربائية واحل�سابية يف جامعة 
والتقنية،  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

املوهوبون  ال�سباب  �سيقدمها  التي 
البحث  يف  حياتهم  كر�سوا  ال��ذي��ن 
لبتكار  ال�����الزم�����ني  وال���ت���ط���وي���ر 
اأن  تكنولوجيات ملهمة من �ساأنها 

تغري العامل.
واأك�����د ال��دك��ت��ور ن�����س��ال ق�����س��وم اأن 
هذه املبادرة ت�سهم يف تعزيز جهود 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 
التعريف  اإىل  اإ���س��اف��ة  منطقتنا، 
برجال ون�ساء مميزين يف املجالت 
وت�سجيع  وال���ت���ق���ن���ي���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
الطالب على متابعة م�ستقبلهم يف 

هذه املجالت.
دون  “مبتكرون  ق��ائ��م��ة  اأن  ي��ذك��ر 
35” بداأت بالظهور لأول مرة عام 
تكنولوجي  تي  اآي  اإم  يف   1999
ريفيو التي ت�سدر من بو�سطن يف 
وقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
مبتكرين  ال�سنني  مر  على  قدمت 
احلديث  ال���ت���اري���خ  وج�����ه  وا  غ�������ريرَّ
وموؤ�س�سي  في�سبوك  موؤ�س�س  مثل 

غوغل.

بدعم اإماراتي.. افتتاح مركز للإنزال ال�سمكي يف  باب املندب  بال�ساحل الغربي اليمني
•• ال�ساحل الغربي-وام:

باب  ال�سمكي” مبنطقة  الإن���زال  “ مركز  افتتاح  ام�س  اإم��ارات��ي.. مت  بدعم 
املندب مبديرية ذو باب بال�ساحل الغربي لليمن بعد اإعادة تاهيله وترميمه 
وجتهيزه. وقال ممثل هيئة الهالل الحمر الماراتي يف ال�ساحل الغربي ان 

هذا امل�سروع مت تنفيذه بهدف اإتاحة الفر�سة اأمام اأكرث من 4 اآلف �سياد يف 
مناطق “ املتينة واجللبة وراأ�س احل�سي والنخيل وال�سقف والغويرق والبقعة 
وتفعيل  ال�سيد  جم��ال  يف  جم��ددا  ن�ساطهم  ممار�سة  اإىل  للعودة  والفازة” 
حركة بيع وت�سويق الأ�سماك.. مو�سحا بان امل�سروع ياأتي �سمن 24 مركزا 
لالإنزال ال�سمكي مت تاأهيلها واإن�ساوؤها من قبل دولة المارات وعلى امتداد 

ال�ساعري  ف�سل  حممد  اأك���د  جانبه  م��ن  ال��غ��رب��ي.  ال�ساحل  ومناطق  ق��رى 
اأن دول��ة الم��ارات قامت ب��دور كبري وا�سا�سي يف  مدير عام مديرية ذو باب 
اإع��ادة تطبيع احلياة يف خمتلف مناطق املديرية من خالل تاأهيل وترميم 
6 مراكز لالإنزال ال�سمكي يف مناطق “واحجة والكدحة واجلديد وذو باب 
وباب املندب”..م�سريا اىل ان هذه امل�ساريع احليوية التي مولتها المارات 

وا�سرفت على تنفيذها هيئة الهالل الحمر الماراتي تخدم اكرث من 30 
تبذلها  التي  امل�ستفيدون باجلهود  ال�سيادون  اأ�ساد  ن�سمة. من جانبهم  الف 
التي  الإماراتي  دولة الم��ارات عر ذراعها الن�سانية هيئة الهالل الأحمر 
تعمل على تقدمي الدعم ال�سخي يف خمتلف املجالت الن�سانية واخلدمية 

والتنموية على اإمتداد قرى ومناطق ال�ساحل الغربي.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي- وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن اإ�سادة معايل ميغل اأنخل موراتينو�س، 
ب���دور دولة  امل��ت��ح��دة لتحالف احل�����س��ارات،  ال�����س��ام��ي ل���الأمم  امل��م��ث��ل 
الإمارات العربية املتحدة، يف التعددية الدينية �سكلت احتفاء جديدا 
قيمها  ون�سر  الإن�سانية  خلدمة  الدولة  تبذله  ال��ذي  بالدورالكبري 
افتتاحيتها  يف  الن�سرة  وقالت  العامل.  مناطق  خمتلف  يف  الإيجابية 
ام�س حتت عنوان “الإمارات تلهم العامل يف جمال التعاي�س الديني” 
اإن��ه م��ا يزيد م��ن اأهمية الع���رتاف الأمم���ي بجهود دول��ة الإم���ارات 
احل�سارية، هو كونها تاأتي يف وقت ت�سهد فيه الدولة نه�سة متعددة 
قيمة  وتر�سيخ  التعاي�س  تعزيز  ف��اإن جناحها يف  ثم  وم��ن  اجل��وان��ب، 
دليل  �سوى  لي�ست  الإن�سانية  والأخ��وة  الت�سامح  ثقافة  ون�سر  الفرد 
على النه�سة احل�سارية التي تعي�سها الدول واملجتمعات. واأ�سافت �� 
التي ت�سدر عن مركز المارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية �� 

اأن قيادة الإمارات منذ ميالد دولة الحتاد، على يد املغفور له ال�سيخ 
اأن ت�سل  اآل نهيان، طيب اهلل ث��راه، قد عملت على  زايد بن �سلطان 
اإىل هذه املرحلة يف اأق�سر فرتة ممكنة، ولذا اأتاح ال�سيخ زايد، رحمه 
اهلل، كل الظروف املواتية ل�ستيعاب التحولت الثقافية والجتماعية 
ذوي  من  الأ�سخا�س  ماليني  توافد  بفعل  ال��دول��ة،  �ست�سهدها  التي 
اإىل  واأ���س��ارت  املختلفة.  والدينية  والثقافية  الجتماعية  اخللفيات 
اأن تدير بكل  ا�ستطاعت  اليوم بقيادة واعية  الإم��ارات تنعم  اأن دولة 
جناح، جمتمعا يت�سم بتعدد دياناته ومعتقداته وعاداته، وثقافته، يف 
جو يطبعه الن�سجام والحرتام والن�سيابية يف ممار�سة ال�سعائر من 

خالل التمتع باأجواء احلرية والن�سباط.

ولفتت اإىل اأنه اإذا كانت عوامل الرتبية الثقافية وال�ستعداد الفطري 
لدى املواطن، قد لعبت دورا كبريا يف ا�ستيعاب الدولة لهذا احلجم 
من التنوع، فاإن الدولة ببنائها املوؤ�س�سي، والعقلية التي حتكم منط 
مثال  جعلها  يف  بعيد  ح��د  اإىل  اأ�سهمت  ق��د  عليها،  القائمني  تفكري 

يحتذى به يف التعاي�س ال�سلمي.
لالأمم  ال�سامي  املمثل  يدعو  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  اأن��ه  واأو�سحت   
الإم��ارات يف  اإىل ال�ستفادة من جتربة  املتحدة لتحالف احل�سارات، 
رعاية التعدد الديني، والعمل على ت�سمني الكثري من املبادرات التي 
املواقع  حلماية  املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجية  يف  الإم���ارات  اإليها  دعت 
العامل  اإن  يقول معاليه  اأنه عندما  اإىل  العامل.. م�سرية  الدينية يف 

بحاجة ما�سة اإىل دول كالإمارات لن�سر ال�سلم يف العامل، فاإنه ي�سدر 
عن قناعة مبا يعاي�سه اليوم من جتربة ناجحة ي�سهد عليها القا�سي 
من  يبدو  اأن��ه  اإىل  افتتاحيتها  ختام  يف  الن�سرة  وخل�ست  وال����داين. 
لي�ست ملهمة  اأنها  الإماراتية،  التجربة  العامل بنجاح  احتفاء  خالل 
اإدارة التعاي�س الديني، واإمنا بات جناحها يف جمال  فقط يف م�ساألة 
التنمية ميثل منوذجا اإيجابيا للعديد من الدول التي تن�سد التطور 
اتفاقية  اإىل  موؤخرا  املتحدة  الأمم  منظمة  دف��ع  ما  وه��و  والنه�سة، 
اإفريقيا، حيث وقع  اإىل  التحديث احلكومي  معها لنقل جتربتها يف 
الإم���ارات، مذكرة  دول��ة  الإمنائي مع حكومة  املتحدة  الأمم  برنامج 
وحتديات  ملتطلبات  احل��ك��وم��ات  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  ت��ف��اه��م 
الإمارات  ب��ني  التعاون  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  �سمن  وذل��ك  امل�ستقبل، 
القارة  دول  قبل  املتنامي من  ا�ستجابة لالهتمام  الأممية،  واملنظمة 
الإفريقية، بال�ستفادة من جتربة دولة الإمارات يف التطوير الإداري 

والتحديث احلكومي.

الإمارات تلهم العامل يف جمال التعاي�س الدينياأخبار ال�صاعة :

حاكم عجمان وويل عهده يت�سلمان ن�سخة من ر�سالة ماج�ستري يف الدرا�سات الأمنية وال�سرتاتيجية
•• عجمان-وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
يف  املاج�ستري  ر���س��ال��ة  م��ن  ن�سخة 
الدرا�سات الأمنية وال�سرتاتيجية 
التي ح�سل عليها مروان املهريي 
دائ����رة  يف  امل�����س��اري��ع  ادارة  م���دي���ر 
عجمان  يف  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
عقب تخرجه من الدورة ال�ساد�سة 
بكلية الدفاع الوطني يف اأبوظبي.

واأكد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
التاأهيل  اأهمية  عهده  ويل  و�سمو 
الأكادميي والعلمي لأبناء الوطن 
اإن�سانية  ح��اج��ة  ي��ظ��ل  ال��ع��ل��م  واأن 
حدود  حتدها  ل  ومتجددة  دائمة 
�سموهما  ..وق��ال  املجتمع  خلدمة 
والعتزاز  بالفخر  ي�سعران  اإنهما 
وبال�سعادة والر�سا لنيل اأحد اأبناء 
عجمان مثل هذه الدرجة العلمية 
املتميزة واأن يكون مو�سوع ر�سالة 
ح���ي���وي  امل���اج�������س���ت���ري يف جم�������ال 

باأن ين�سم  “ اإننا نتطلع  النعيمي 
ع����دد اأب����ن����اء اإم�������ارة ع��ج��م��ان اإىل 
اأبوظبي  يف  الوطني  ال��دف��اع  كلية 
من  ل��ي��ك��ون��وا  ال�سابعة  ال����دورة  يف 
تلقى  يف  الراغبني  الطلبة  �سمن 
وغريها  والأمنية  العلمية  املناهج 
مروان  واأع��رب  وطنهم”.  خلدمة 
و�سعادته  ت��ق��دي��ري��ه  ع��ن  امل��ه��ريي 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ل���ق���اء 
عجمان و�سمو ويل عهده وبحفاوة 
ال����س���ت���ق���ب���ال ال���ت���ي وج����ده����ا من 
التي  الطيبة  والكلمات  �سموهما 
م�سريته  يف  وزادا  و�ساما  يعترها 
اإىل  ..م�����س��ريا  والعلمية  العملية 
يدفع  بالعلم  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  اأن 
والت�سجيع  التح�سيل  من  مبزيد 
اأرقى  م��ن  ال�����س��ه��ادات  اأرف����ع  لنيل 

اجلامعات يف العامل.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
و�سمو  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
ا�ستمعا من  ويل عهد عجمان قد 
ملا  اإىل �سرح واف  امل��ه��ريي  م���روان 

احتوته ر�سالة املاج�ستري.

الأمنية  ال���درا����س���ات  يف  وخ��ا���س��ة 
ي�سجع  مم�����ا  وال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الآخ���ري���ن ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة م�سرية 
اأعلى  اإىل  وال����و�����س����ول  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����درج�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة م����ن خالل 
و�سعيهم  درا����س���ات���ه���م  ا���س��ت��ك��م��ال 
اإجن��از علمي خلدمة  نحو حتقيق 

الوطن.
الدولة  ب��ق��ي��ادة  ���س��م��وه��م��ا  واأ����س���اد 

اليوم  ت��ق��وم  الم�������ارات  ت�����س��ه��ده��ا 
ع���ل���ى اأب�����ن�����اء ال�����وط�����ن امل���وؤه���ل���ني 
وامل��ط��ل��ع��ني دائ��م��ا ع��ل��ى ك��ل جديد 
العلمية  املختلفة  العلوم  يف  �سواء 
والجتماعية  والأدب��ي��ة  والطبية 
اأو اأي علوم  اأو القانونية والأمنية 
عنها  غنى  ل  اأ�سبح  التي  اإن�سانية 

يف رقي وازدهار الوطن.
ال�����س��ي��خ را�سد  اأ����س���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 

وحتليل  م��ت��ع��ددي��ن  ����س���رك���اء  م���ع 
املحلية  ال���ع���وام���ل  ت���اأث���ري  ك��ي��ف��ي��ة 
ر�سم  وال��دول��ي��ة على  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
البيئات  وتقييم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سرتاتيجية واأثرها على الأمن 
على  القرار  �سنع  عملية  وت�سهيل 
امل�ستوى الوطني وو�سع اأطر عمل 
ل�سياغة ال�سرتاتيجيات وتطبيق 
الأ�س�س ال�سحيحة لإدارة الأزمات 

احلكيمة التي تويل اهتماما كبريا 
لكل  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  بالتعليم 
�سواء  بالعلم  ب��ال��ت��زود  يرغب  م��ن 
الأكادميية  ال��درا���س��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ال�������دورات مما  ع���ر  اأو  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ال����وط����ن  م�������س���ل���ح���ة  يف  ي���������س����ب 

واملواطن.
التطور  اأن  ���س��م��وه��م��ا  واأو������س�����ح 
التي  احل���������س����اري����ة  وال���ن���ه�������س���ة 

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
باملخرجات  والتخطيط  البلدية 
الأكادميية  ل��ل��رام��ج  التعليمية 
لكلية الدفاع الوطني ولرناجمي 
املاج�ستري  ودرجة  امل�ساركة  �سهادة 
والتي متنحها الكلية للدار�سني يف 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية والأمنية 
تطبيق  م����ن  ���س��ت��م��ك��ن��ه��م  وال����ت����ي 
تعاونية  باأ�ساليب  العملية  املعرفة 

ال�سرتاتيجي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
وت��ق��ي��ي��م ال��ع��الق��ة ب���ني الأه�����داف 
ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية والعمل 
على  قادرين  ا�سرتاتيجيني  كقادة 
ال�����س��ي��ا���س��ات ب�سكل  ر���س��م وت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سرتاتيجيات  واإع�������داد  ف���ّع���ال 
امل���الئ���م���ة ل���دع���م اأه�������داف الأم����ن 

الوطني .
وق�����ال ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حميد 

خالل اجتماع جمل�س اأمناء ال�صارقة للعمل التطوعي«

تط�وير جم��ال املتطوع املب���ادر وال��داع�م واعتماد 3 فئات رئي�سية
•• ال�سارقة-الفجر:

اع���ت���م���د جم���ل�������س اأم�����ن�����اء ج���ائ���زة 
حزمة  التطوعي  للعمل  ال�سارقة 
من اخلطط والرامج التطويرية 
وروؤيتها  اأه����داف اجل��ائ��زة  مل��واك��ب��ة 
امل�سادقة  مت  ح��ي��ث  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ب�سان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال����ق����رات  ع��ل��ى 
احلكومية،  املوؤ�س�سية  امل��ع��ام��الت 
وكذلك اتخاذ قرارات ب�ساأن النظام 
الأحكام  مع  يتوافق  مبا  الأ�سا�سي 
خالل  ذل��ك  ج��اء  للجائزة،  العامة 
 83 رقم  ال��دوري  املجل�س  اجتماع 
الواقع  اجلائزة  الذي عقده مبقر 

يف منطقة املوافجة.

ثالث فئات رئي�صية ..
ت�سنيف  اآل���ي���ة  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
فئات  ث����الث  اإىل  اجل���ائ���زة  ف���ئ���ات 
التي  الفئات  يف  متمثلة  رئي�سية؛ 

ك�����ل ج����ا�����س����م حممد  وب����ح���������س����ور 
احل����م����ادي، اأم�����ني ع����ام اجل���ائ���زة؛ 
�سلطان حممد  وع�سوية كل من؛ 
وعي�سى   ، العبار  وحميد  اخل��ي��ال، 
ع��ل��ي ه���الل احل����زام����ي،  وفاطمة 

مو�سى البلو�سي، واإميان را�سد.

تعزيز ثقافة التطوع من خالل 
االأفكار البناءة ..

واأك����د ج��ا���س��م احل��م��ادي اأم���ني عام 
التطوعي؛  للعمل  ال�سارقة  جائزة 
ال��ع��دي��د من  اأن اجل���ائ���زة ح��ق��ق��ت 
الإجنازات وما زلنا نطمح لتحقيق 
�سيدي  ر�سمها  التي  اجلائزة  روؤي��ة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة؛  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأهداف  جن��اح  بو�سوح  ت��وؤك��د  التي 
اأفراد  وت�سجيع  حتفيز  يف  اجلائزة 
التطوع  على  وموؤ�س�ساته  املجتمع 

باأعمال  واملتطوعني  املخ�سرمة، 
ت��ط��وع��ي��ة خ��ا���س��ة، وال��ع��ام��ل��ني يف 
واملتطوعني   ت��ط��وع��ي��ة،  جم����الت 
بينما  اخل���ا����س���ة،  ال�������س���رائ���ح  م����ن 
ال��ف��ئ��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة؛ فهي 
ف���ئ���ات ال���ط���ل���ب���ة امل���ت���ط���وع���ني من 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات، حيث  طلبة 
طلبة  فئة  يف؛  الفئات  تلك  تتمثل 
اجلامعات، وفئة طلبة املدار�س من 

)جنوم التطوع(.

تطوير جمايل الداعم و املبادر
جمال  تطوير  املجل�س  اعتمد  كما 
لي�سم  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل  دع�����م 
خم��ت��ل��ف اأن������واع ال���دع���م امل�����ادي اأو 
اأو  اأو الأنظمة وال�سيا�سات  املعريف  
غ��ريه��ا م��ن الأع��م��ال ال��ت��ي ت�ساند 
التطوعية وجمالته مبا  الأعمال 
ي�سهم يف حتقيق اأهدافها، على اأن 
اأث���ر اإيجابي  ي��ك��ون ل��ل��دع��م امل��ق��دم 

ال�سروط  وف���ق  ب��امل�����س��ارك��ة  ت��ت��ق��دم 
التي  والأحكام واملجالت، والفئات 
وفئات  بالرت�سيح،  اختيارها  يتم 
الطلبة املتطوعني، اإذ تندرج حتتها 
�سروطها  ح�����س��ب  ف���رع���ي���ة  ف���ئ���ات 

واأحكامها.
وتعد الفئة الرئي�سية الأوىل؛ هي 
يف  بامل�ساركة  تتقدم  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات 
اجل��ائ��زة، تتمثل  يف ك��ل م��ن؛ فئة 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
القطاع  وم���وؤ����س�������س���ات  الأه����ل����ي����ة 
التطوعية،  واملجموعات  اخلا�س، 
والأ�سرة،  والأف���راد،  وال�سخ�سيات 
الثانية؛ فهي  الرئي�سة  الفئة  اأم��ا  
ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��ا من 
ق��ب��ل جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل���ائ���زة، اإذ 
اأن���ه���ا ت��ت��م��ث��ل يف ف��ئ��ات الأف������راد اأو 
التي   امل��وؤ���س�����س��ات  اأو  امل��ج��م��وع��ات 
العمل  يف  رائ����د  ودور  ت���اأث���ري  ل��ه��ا 
التطوعي، �ساملة فئة ال�سخ�سيات 

ع��ل��ى اإجن����اح وا���س��ت��م��راري��ة  العمل 
التطوعي املدعوم.

تطوير  ع��ل��ى  املجل�س  ���س��ادق  ك��م��ا 
جمال املتطوع املبادر لتكون املبادرة 
حم�������ددة ب���ا����س���م م����ع����ني؛ وت���خ���دم 
بنف�سه  امل��ب��ادر  وي��ن��ف��ذه��ا  املجتمع 
املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
وي�سخر لها اجلهد واملال لتحقيق 
العمل  غايات  التي تخدم  اأهدافها 
املتطوع  يقوم  اأن  على  التطوعي. 
التطوعي  ال���ع���م���ل  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
ان�سماماً  ول��ي�����س  م��ن��ه  مب����ب����ادرة 
لفر�س تطوعية ول �سمن اأعماله 
تكون  واأن  م��وؤ���س�����س��ة،  اأو  ف��ري��ق  يف 
امل���ب���ادرة حم����ددة  ول��ه��ا خمرجات 

وا�سحة وموؤثرة.
ال��ذي عقد مبقر  الج��ت��م��اع  و�سم 
املوافجة  مبنطقة  الواقع  اجلائزة 
برئا�سة  وا���س��ط؛  �ساحية  بجانب 
����س���ع���ادة ع���ف���اف اإب����راه����ي����م امل�����ري، 

ب���رام���ج اجل���ائ���زة ت���ن���درج يف اإط����ار 
برنامج متكامل ي�سعى، من خالله، 
للم�ساهمة  اأمناء اجلائزة،  جمل�س 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  دع�����م  يف 
التطوعية  واملجموعات  واخلا�سة 
بكل فئاتها لإطالق العنان لبتكار 
اأفكار تطوعية خالقة وجديدة مبا 
ويحقق  املجتمع  احتياجات  يلبي 
من  امل�ستدامة،  املجتمعية  التنمية 
فئات  خالل احلر�س على تطوير 

م��ن خ���الل الأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة التي 
امل�ساعدة  وت���ق���ّدم  امل��ج��ت��م��ع  ت��خ��دم 
ه����ذه  اأن  م�������وؤك�������داً  ل�����الآخ�����ري�����ن، 
الإجن�����ازات خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى جناح 
ر�سالتها  م���وا����س���ل���ة  يف  اجل����ائ����زة 
ثقافة  ب��ن�����س��ر  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
براجمها  خ������الل  م�����ن  ال����ت����ط����وع 
امل�ساريع  اأف�سل  لتقدير  و�سعيها 

التطوعية واملتطوعني.
اأن معظم  احلمادي؛  واأف��اد جا�سم 

م�ستمر  ب�سكل  اجل��ائ��زة  وم��ع��اي��ري 
وريادتها  مت��ي��زه��ا  ع��ل��ى  ل��ت��ح��اف��ظ 
واملبادرات  اجل���وائ���ز  خمتلف  ب��ني 
املرتبطة بالعمل التطوعي،  موؤكداً 
يف الوقت ذاته باأن التوجه الرئي�سي 
لدينا نحو اإطالق اجلائزة ب�سورة 
نف�سها  اجل��ائ��وة  لت�سابق  متطورة 
التجارب  من  وال�ستفادة  بنف�سها، 
الناجحة يف هذا املجال من خالل 

حتقيق كافة اأهدافها وغاياتها.

وزارة تنمية املجتمع تدعم اأ�سحاب الهمم بربنامج »اأنا واأخي«
•• دبي -وام:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
واأخي”  “اأنا  ال�سيفي  برناجمها 
التوعوي والذي ي�ستهدف الطلبة 
رعاية  م��راك��ز  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب 
التابعة  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل 
ل�����ل�����وزارة وامل���ن���ت�������س���رة يف اإم�������ارات 
اأ�سقائهم  ج���ان���ب  اإىل  ال�����دول�����ة 
واأ���س��ره��م وط��ل��ب��ة امل���دار����س ب�سكل 
التفاعل  م�����ن  ي����ع����زز  مب�����ا  ع�������ام 
وال���ت���وا����س���ل ب��ي��ن��ه��م وي��ع��م��ل على 
املختلفة؛  الأن�����س��ط��ة  يف  دجم��ه��م 
والريا�سية  التعليمية  التوعوية 

ويف مركز عجمان لرعاية وتاأهيل 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ن��ظ��م��ت ال�����وزارة 
ور�سة الأ�سغال اليدوية التي ركزت 
والتطريز  ال��ت��دوي��ر  اإع������ادة  ع��ل��ى 
وور�������س������ة ال�������روب�������وت وامل������ه������ارات 
رحلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
اأ�سحاب  م���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
دبا  مركز  ..ويف  واأ�سقائهم  الهمم 
اأ�سحاب  الفجرية لرعاية وتاأهيل 
الهمم ت�سمن برنامج “اأنا واأخي” 
ال�سيفي بطولة البوت�سي ومهارات 

معرفية.
لرعاية  ال��ف��ج��رية  م���رك���ز  ون���ظ���م 
برناجماً  الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل 

اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف ك��اف��ة اإم����ارات 
تعزيز  ب��ه��دف  ال���دول���ة  وم��ن��اط��ق 
خا�سة  الهمم  اأ�سحاب  اأ�سقاء  دور 
وحتفيزهم  عامة  بهم  واملحيطني 
الأ�سخا�س  ومت���ك���ني  دع����م  ن��ح��و 
خمتلف  ملمار�سة  الفئة  ه��ذه  م��ن 

الأن�سطة والرامج.
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  دب���ي  م��رك��ز  ويف 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ن��ظ��م��ت ال�����وزارة 
لأ�سقاء  توعويا  تدريبيا  برناجما 
اأ������س�����ح�����اب ال����ه����م����م ع�����ن ك�����ل ما 
واأ�ساليب  الإع��اق��ات  ب��اأن��واع  يتعلق 
باحلد  وال��ت��وع��ي��ة  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
برنامج  ج��ان��ب  اإىل  الإ����س���اءة  م��ن 

وزم������الئ������ه������م ط����ل����ب����ة امل������دار�������س 
املختلفة.

برامج  ال�سيفي  الرنامج  وي�سم 
احل�سية  املهارات  لتنمية  واأن�سطة 
الب�سري  وال�����ت�����اآزر  وال��ع�����س��ل��ي��ة 
الجتماعي  وال��ت��وا���س��ل  احل��رك��ي 
ك��ور���س��ة دم��ي��ت��ي م���ن ���س��ن��ع يدي 
ل�سناعة  رم������زي  م�������س���روع  وه�����ي 
واأدوات  خامات  با�ستخدام  الدمى 
لإنتاج  ح��ول��ن��ا  وم��ت��وف��رة  ب�سيطة 
دمى باأ�سكال واألوان خمتلفة وهذا 
مهارات  لتنمية  م��وج��ه  ال��ن�����س��اط 
الب�سري  وال��ت��اآزر  احلركي  احل�س 
ال�سل�سال  اأ���س��ن��ع  “كيف  وور���س��ة 

والرتفيهية.
�سليمان  ب���ن  ح��م��د  وف����اء  واأك������دت 
مدير اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ب��������وزارة  ال���ه���م���م 
ي��اأت��ي ���س��م��ن خطة  ال��رن��ام��ج  اأن 
ال��������وزارة وت���واف���ق���اً م���ع م���ب���ادرات 
لتمكني  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ة 
حمور  يف  ل�سيما  الهمم  اأ�سحاب 
احلياة العامة والثقافة والريا�سة 
اإدماجهم يف خمتلف  ومبا ي�سمن 
والجتماعية  الثقافية  الأن�سطة 
..م�سرية اإىل تنوع اأن�سطة برنامج 
تنظيمها  يتم  التي  واأخي”  “اأنا 
وتاأهيل  رعاية  مراكز  خمتلف  يف 

ت��ع��ل��ي��م��ي��اً ت��رف��ي��ه��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون مع 
ح�������س���ان���ة ال���ف���ج���رية وب���رن���اجم���ا 
م����ول  ال�����ف�����ج�����رية  يف  ت���رف���ي���ه���ي���ا 
واآبائهم  الهمم  اأ�سحاب  مب�ساركة 
ال�سباحة  برنامج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ل��ط��ل��ب��ة ال����ت����وح����د م����ع اإخ���وت���ه���م 
لرعاية  راأ���س اخليمة  ..ويف مركز 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ومركز  وت��اأه��ي��ل 
ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ب��دب��ي وم��رك��ز اأم 
برنامج  ت�سمن  للتوحد  القيوين 
واأن�سطة  ر�سم  واأخي” ور�سة  “اأنا 
متنوعة  وت���رف���ي���ه���ي���ة  ري���ا����س���ي���ة 
الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  ا�ستهدفت 
واأ�سقائهم  اأم�����وره�����م  واأول������ي������اء 

الهمم  لأ�سحاب  توعوي  تدريبي 
املتاحة  الأ�سا�سية  اخلدمات  حول 
لدى اجلهات احلكومية والتعرف 
ميداين  وب�سكل  ق��رب  ع��ن  عليها 
بلدية  مع  التعاون  اإىل  بالإ�سافة 
للدفاع  ال���ع���ام���ة  والإدارة  دب�����ي 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب���دب���ي  امل�����دين 
الهمم  لأ�سحاب  تعليمي  ترفيهي 
واأ�سقائهم مب�ساركة عدد من طلبة 
جمموعة  ت�سمن  وال��ذي  املدار�س 
الزومبا  كريا�سات  الأن�سطة  من 
واجلمباز والتايكواندو وال�سباحة 
واأ�سنع  ال�سغري  امل��زارع  وفعاليات 

بيدي.

تدريب  مت  لأخي” حيث  ال�سحي 
ال���ه���م���م على  اأ�����س����ح����اب  اأ�����س����ق����اء 
من  ال�سحي  ال�سل�سال  �سناعة 
مكونات الأطعمة وملونات الطعام 

الطبيعية.
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اأخبـار الإمـارات

تفاهم بني �سياحية عجمان وال�سياحة والآثار يف اأم القيوين
•• عجمان-وام:

وقعت دائرة التنمية ال�سياحية يف 
والآثار  ال�سياحة  ودائ��رة  عجمان 
باأم القيوين مذكرة تفاهم تهدف 
اإىل دعم التوجهات ال�سرتاتيجية 
ل���ل���ط���رف���ني وت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون 
اخلرات  تبادل  جمال  يف  بينهما 
خالل  م��ن  ال�سياحية  والأب��ح��اث 
وحتديد  اخلا�سة  الرامج  و�سع 
الت�سغيلية  والتفاقيات  امل�ساريع 
ال�����الزم�����ة ل���ت���وح���ي���د اجل����ه����ود يف 
ه��ذا الإط���ار. وق��ع امل��ذك��رة ال�سيخ 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية يف 
عجمان، وال�سيخ ماجد بن �سعود 
ب���ن را����س���د امل���ع���ال، رئ��ي�����س دائ����رة 
القيوين،  ب���اأم  والآث�����ار  ال�سياحة 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  بح�سور 
املطرو�سي الأمني العام للمجل�س 
عجمان  ب�������اإم�������ارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سام�سي  را���س��د  حميد  و���س��ع��ادة 
التفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني 
و�سعادة  ال��ق��ي��وي��ن،  ام  حل��ك��وم��ة 
�سالح اجلزيري، مدير عام دائرة 
عجمان،  يف  ال�سياحية  التنمية 

ال�سياحي  النمو  تعزيز  جم���الت 
الب�سرية،  ال������ك������وادر  وت���ط���وي���ر 
الدرا�سات  جم����ال  يف  وال���ت���ع���اون 
بالإ�سافة  واملعلومات،  والأبحاث 
ال�سياحية  للمعامل  الرتويج  اإىل 
يف الإمارتني �سمن منتج متكامل 

وممّيز«.
واأ�ساف: “اإن اأم القيوين وعجمان 
با�ستدامة  الل����ت����زام  ي��ج��م��ع��ه��م��ا 
واتباع  وال��ث��ق��ايف،  ال��رتاث��ي  الإرث 
للتطوير  ووا���س��ح  م��ت��وازن  منهج 
ال�����س��ي��اح��ي ع����الوة ع��ل��ى الإمي����ان 
ب�����س��رورة مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق اأم���ام 
ال������ك������وادر ال���ب�������س���ري���ة امل���واط���ن���ة 
والفعالة  اجل�������ادة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
القطاع  جم��������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
خراتنا  ..و���س��ت��ف��ت��ح  ال�����س��ي��اح��ي 
امل�سرتكة  امل���ع���رف���ي���ة  وم�����واردن�����ا 
م�ستقبل  ن���ح���و  ج����دي����دة  اآف�����اق�����اً 
الإماراتيني،  للمواطنني  اأف�سل 
وللوجهتنّي ال�سياحيتنّي على حد 

�سواء«.
من ناحيته، قال ال�سيخ ماجد بن 
“تن�سجم  املعال:  را�سد  بن  �سعود 
م�سمونها  يف  امل������ذك������رة  ه�������ذه 
امل�سرتكة  ال��روؤي��ة  واأه��داف��ه��ا م��ع 

الدائرتني.
تن�سيق  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
امل�ساريع  يف  ال���ت���ع���اون  جم�����الت 
وامل����ب����ادرات ال�����س��ي��اح��ي��ة م��ن اأجل 
تطبيق  �سبيل  اخل��رات يف  تبادل 
اأف�سل املمار�سات ..كما تهدف اإىل 
تعزيز التعاون يف جمال الأبحاث 
وال�ستفادة  امل�سرتكة  ال�سياحية 
م���ن الإم����ك����ان����ات امل���ت���وف���رة لدى 
الكوادر  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  منهما  ك��ل 

الغفلي،  حم��م��د  ع��ل��ي��اء  و���س��ع��ادة 
مدير عام دائرة ال�سياحة والآثار 
ب�����اأم ال���ق���ي���وي���ن، وال�������س���ي���دة مرية 
ال�سياحة  اإدارة  م��دي��ر  امل���ح���رزي 
وال�سيدة  ال��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  والآث������ار 
ح��م��دة امل��ط��رو���س��ي م��دي��ر مكتب 
يف  الأداء  وتطوير  ال�سرتاتيجية 
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان، 
وعدد من مديري الإدارات وكبار 
امل��وظ��ف��ني وروؤ�����س����اء الأق�������س���ام يف 

الفنية  والأج������ه������زة  ال���ب�������س���ري���ة 
مبا  العملية  واخل��رات  والتقنية 
ال�سياحي يف  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ي��ع��ود 
دولة  ب�سكل خا�س ويف  الإمارتني 
الإم�����ارات ب�سكل ع��ام مب��زي��د من 

النمو والتقدم.
وقال ال�سيخ عبدالعزيز النعيمي: 
“اإن مذكرة التفاهم ُت�سكل خطوة 
مهمة نحو تعزيز املوارد والقدرات 
امل�����س��رتك��ة ل��ل��ج��ان��ب��ني خ��ا���س��ة يف 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ل م���ن اإم����ارة 
عجمان واإمارة اإم القيوين«.

باأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  “نحن  واأ����س���اف: 
�ست�سكل  ه����ذه  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
تفعيل  يف  ج�����وه�����ري�����اً  ع������ام������اًل 
التوا�سل بني الطرفني لكل ما يف 

خري وازدهار الإماراتني«.
اتفق  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
املعلومات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان 
التدريب  جم����ال  يف  واخل�������رات 
ق���ط���اع  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  امل����ه����ن����ي 
ال�سياحة، واإجراء درا�سات واأبحاث 
امل�سرتك،  اله��ت��م��ام  جم���الت  يف 

التنمية  ب���دائ���رة  جت��م��ع��ن��ا  ال���ت���ي 
تعزيز  ال�سياحية يف عجمان نحو 
ال���ت���ع���اون ال��ب��ن��اء ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ال��رام��ي��ة اإىل 
يف  ال�سياحي  القطاع  دور  تعزيز 
املذكرة  و�ست�سهم  املحلي،  الناجت 
يف ت��ط��ب��ي��ق م�����س��اري��ع وم���ب���ادرات 
الكوادر  بتنمية  تتعّلق  م�سرتكة 
الب�سرية وال�ستفادة من اخلرات 
ل���دى ال��ط��رف��ني ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
لبع�س  امل�����������س�����رتك  ال�������رتوي�������ج 
ال�سياحية،  وال��رام��ج  الأن�����س��ط��ة 
التوجهات  ي���دع���م  ال�����ذي  الأم�����ر 

اإىل جانب تبادل اأف�سل املمار�سات 
وال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة م��ن خالل 
�سقل  بهدف  املعلومات  م�ساركة 

املوارد املعرفية واملهارية.
ت�������س���ك���ي���ل جل����ن����ة عمل  و����س���ي���ت���م 
م�������س���رتك���ة مل���ت���اب���ع���ة ب����ن����ود ه���ذه 
املذكرة، حيث �ستقوم هذه اللجنة 
بو�سع وحتديد الرامج امل�سرتكة 
عقد  �سيتم  ..ك��م��ا  التنفيذ  واآل��ي��ة 
متابعة  بهدف  دوري���ة  اجتماعات 
التي  والأن�سطة  ال��رام��ج  تنفيذ 
يتم التفاق عليها ورفع التقارير 

حولها.

االأوىل حمليًا وخليجيًا

كلّية الطب يف جامعة اخلليج الطبية حت�سل على العتماد الدويل  
•• عجمان-الفجر:

حققت جامعة اخلليج الطبية يف عجمان اإجنازاً عامليا جديداً، 
ممثاًل  ال���دويل،  الع���رتاف  على  فيها  الطب  كلّية  بح�سول 
ملعايري  طبقاً  وذلك  واجلراحة،  الطب  بكالوريو�س  برنامج 
جامعة  اأول  بذلك  لتغدو  الطبي،  للتعليم  الدولية  الهيئة 
ودول  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الع���رتاف  على  حت�سل  حملية 

جمل�س التعاون اخلليجي. 
وق���د مت تقييم ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���س ال��ط��ب واجل���راح���ة يف 

وزارة  الأك���ادمي���ي يف  الع��ت��م��اد  قبل مفو�سية  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
املفو�سية  ح�سلت  اأن  وذل����ك  ب��ال��دول��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ع��ل��ى الع����رتاف ال����دويل م��ن ق��ب��ل الهيئة 
اعتماد  مفو�سية  ب��ذل��ك  لت�سبح  ال��ط��ب��ي،  للتعليم  ال��دول��ي��ة 
لي�س  الطب  كليات  برامج  واعتماد  تقييم  من  تتمكن  دولية، 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة فح�سب، بل على م�ستوى 

جميع دول العامل. 
وي�سع هذا العرتاف كلّية الطب يف جامعة اخلليج الطبية، 
�سمن ق��ائ��م��ة ال��ك��ل��ي��ات امل��ع��رتف ب��ه��ا دول��ي��اً م��ن ق��ب��ل الهيئة 

الدولية للتعليم الطبي وجمل�س الدرا�سات العليا الطبية يف 
كما  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ويخولهم  مبوؤهالتهم،  الع���رتاف  ميزة  خريجيها  �سيمنح 
مم��ار���س��ة امل��ه��ن��ة خ���ارج ال��دول��ة وم��وا���س��ل��ة درا���س��ات��ه��م العليا 
والتدريب التخ�س�سي يف اأمريكا ال�سمالية، والذي �سيقت�سر 
من  ب���دءاً  الع���رتاف،  ه��ذا  نالت  التي  الكليات  خريجي  على 

العام 2023.
وقال الدكتور حمدي: “عززت اجلامعة مكانتها، بهذا الإجناز 
والعمليات  ال��رام��ج  يف  عاملية  معايري  م��ن  تنتهجه  مل��ا  ن��ظ��راً 

على  وال��رتك��ي��ز  التعليم  ج���ودة  ل�سيا�سة  وتبنيها  املوؤ�س�سية، 
البحث العلمي، وتطبيقها اأرفع معايري اجلودة الدولية«.

اأ���س��رة جامعة اخلليج  اأع�����س��اء  ال��دك��ت��ور ح�سام ح��م��دي  وه��ن��اأ 
الطبية من هيئات اإدارية وتدري�سية وطلبة واأولياء اأمور، ملا 
بذلوه من جهود متميزة اأدت للح�سول على العرتاف الدويل 
اإليها،  �سعوا  التي  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  اأح��د  “اإنه  وق��ال: 
متوجني نهجهم القائم على توفري تعليم ذو جودة مثالية”، 
كما اأكد اأن اجلامعة ما�سية يف اإ�سرتاتيجيتها وال�ستفادة من 

النجاحات التي حتققت لتحقيق جناح تلو الآخر.

بهدف تطوير وتنفيذ برامج م�صرتكة يف جمال ت�صجيع املواهب واالإبداع واالبتكار 

مبادرات حممد بن را�سد العاملية وموؤ�س�سة »موهبة« ال�سعودية تربمان اتفاقية تعاون لتطوير وتنفيذ برامج م�سرتكة

خلدمة  ت�سخريها  ميكن  موهبة 
جم��ت��م��ع��ه، وع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي مليء 
ب�����اآلف ال��ق�����س�����س امل��ل��ه��م��ة جلنود 
احل�سارة  وا�ستئناف  الإن�����س��ان��ي��ة، 
ومبادرات”  وب���ذل  ل��ع��ط��اء  ي��ح��ت��اج 
الوثيقة  ال��ع��الق��ات  اإىل  منوها   ..
العربية  اململكة  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية 

ال�سقيقة يف املجالت كافة.

ا�سرت�ساداً  البتكار  والإب��داع ودعم 
ومب�ساهمة  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارب 
�سعياً  وحم��ل��ي��ني  دول���ي���ني  خ����راء 
حتقيق  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  اإىل 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.
وقال معايل الدكتور �سعود املتحمي 
اإن اتفاقية التعاون بني املوؤ�س�ستني 
ت�سعى اإىل توحيد اجلهود امل�سرتكة 
عر  املنطقة  يف  الأم���ل  �سناعة  يف 

ت����ب����ادل اخل�������رات وال����ت����ج����ارب يف 
وتنمية  املوهوبني  اكت�ساف  جمال 

طاقاتهم الإبداعية.
اأكده  اإىل ما  ال�سدد  واأ�سار يف هذا 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
مبادرة  “رعاه اهلل” يف  دبي  حاكم 
له  اإن�سان  ك��ل  “باأن  الأم���ل،  ناع  �سٌ

•• دبي-وام:

حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  اأب��رم��ت 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية اتفاقية 
تعاون مع موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز 
ورج������ال������ه ل���ل���م���وه���ب���ة والإب�����������داع 
وتنفيذ  تطوير  بهدف  “موهبة” 
ب���رام���ج م�����س��رتك��ة يف جم����ال دعم 
م�سارات  و�سناعة  ال�سابة  املواهب 
تطويرية للنوابغ العرب بالإ�سافة 
م�سرتكة  جناح  ق�س�س  اإيجاد  اإىل 
املنطقة  يف  الأم��������ل  ����س���ن���اع���ة  يف 
بني  والتن�سيق  التكامل  وحتقيق 
والتنموية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل����ب����ادرات 

والجتماعية بني اجلانبني.
الدكتور  م��ع��ايل  الت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 
العام  الأم��������ني  امل���ت���ح���م���ي  ����س���ع���ود 
ورجاله  العزيز  امللك عبد  ملوؤ�س�سة 
“موهبة”  والإب����������داع  ل��ل��م��وه��ب��ة 
و�سعادة �سعيد العطر، الأمني العام 
حممد  م��ب��ادرات  ملوؤ�س�سة  امل�ساعد 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية بح�سور 
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة اآم����ال ب��ن��ت عبد 
العام  الأم���ني  م�ساعد  ال��ه��زاع  اهلل 
الزامل  وهبة  موهبة  موؤ�س�سة  يف 

املبادرات  ب��ني  والتن�سيق  التكامل 
الإن�سانية والتنموية والجتماعية 
بني املوؤ�س�ستني، خ�سو�ساً اأن هناك 
ل��ت��ع��زي��ز العمل  جم����الت م��ت��ع��ددة 
اكت�ساف  ي��خ�����س  م���ا  يف  امل�����س��رتك 
ورع������اي������ة امل����وه����ب����ني وامل����ب����دع����ني 
الدعم  ك����ل  وت����وف����ري  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
املهارات  واإك�����س��اب��ه��م  ل��ه��م  ال�����الزم 
خدمة  من  يتمكنوا  حتي  الالزمة 

اأوطانهم وجمتمعاتهم.
وتقاطعا  ت�سابها  ه��ن��اك  اإن  وق���ال 
كبريين ب��ني ر���س��ال��ة واأه����داف كل 
بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  م��ن 
وموؤ�س�سة  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد 
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
خ�سو�ساً  “موهبة”،  والإب�������داع 
حمفزة  بيئة  باإيجاد  يتعلق  م��ا  يف 
ال�سغف  للموهبة والإب��داع وتعزيز 
امل�ستقبل،  ق�����ادة  ل��ب��ن��اء  ب��امل��ع��رف��ة 
وك��ذل��ك مت��ك��ني امل��وه��ب��ة والإب����داع 
لزدهار  الأ���س��ا���س  ال��راف��د  كونهما 
امل��ج��ت��م��ع��ات ..م���ن���وه���ا ب�����اأن اإب�����رام 
املوؤ�س�ستني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
ق���د ج���اء م���ن اأج����ل و���س��ع الإط����ار 
لتحقيق  امل�����س��رتك  للعمل  ال���الزم 

ال�سركاء  ل��ع��الق��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
خالد  ج���ان���ب  اإىل  “موهبة”  يف 
ع��د���س وحم��م��د ال���زه���راين. وتعد 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة 
“موهبة”  والإب����������داع  ل��ل��م��وه��ب��ة 
م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة ���س��ع��ودي��ة غري 
ربحية تهدف اإىل اإكت�ساف ورعاية 
املجالت  وامل��ب��دع��ني يف  امل��وه��وب��ني 
الوطنية  الأول���وي���ة  ذات  العلمية 
ا�سم  بحمل  املوؤ�س�سة  حظيت  وق��د 
ال�سعودية  العربية  اململكة  موؤ�س�س 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك 
على  تاأ�سي�سها  اهلل” منذ  “رحمه 
ب��ن عبدالعزيز  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ي��د 
“رحمه اهلل” يف عام 1999. كما 
حتظى املوؤ�س�سة بالهتمام والدعم 
من خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
املوهبة  رعاية  باأهمية  منه  اإمياناً 
للم�ساهمة  ت�سعى  وه��ي  والإب����داع 
للموهبة  وطنية  منظومة  بناء  يف 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  والإب������������داع 
املوؤ�س�سة خطة  ال�سعودية، وطورت 
املوهبة  ل���رع���اي���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ت�ستهدف  “موهبة”  اأن  واأك������د 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  اآفاق  تعزيز 
الإقليمية  والإن�����س��ان��ي��ة  التنموية 
وال���ع���امل���ي���ة مب���ا ي��ح��ق��ق الأه������داف 
املجتمعات  ل���رف���ع���ة  امل�������س���رتك���ة 
ب���ن���اء جمتمع  ع����ر  وازده������اره������ا، 
مبدع من املوهوبني القادرين على 

الإ�سهام يف حتقيق هذا الهدف.
موؤ�س�سة  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اد 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
كافة،  امل��ج��الت  يف  العاملية  مكتوم 
ورعاية  التعليم  ن�سر  يف  خ�سو�ساً 
باملنطقة  الأع��م��ال  وري���ادة  املوهبة 
امل�سروعات  خ����الل  م���ن  وال����ع����امل 
اإىل  ..لف��ت��ا  تنفذها  التي  ال��رائ��دة 
اجلانبني  بني  التعاون  اتفاقية  اأن 
الهدف  حتقيق  يف  ت�ساهم  ���س��وف 

الأ�سمى امل�سرتك للجانبني.
من جانبه اأكد �سعادة �سعيد العطر 
اجلانبني  بني  التعاون  اتفاقية  اأن 
تاأتي يف �سياق تو�سيع دائرة التعاون 
ال��ع��ام��ل��ة مبجال  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
العمل التنموي يف الدول ال�سقيقة 
النجاح  ق�����س�����س  ت����ب����ادل  ب���ه���دف 
وحتقيق  واخل����������رات  وامل������ع������ارف 

الأهداف امل�سرتكة.
وكانت موؤ�س�سة مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية قد تاأ�س�ست 
مظلة  ل��ت��ك��ون   2015 ال���ع���ام  يف 
واملبادرات  املوؤ�س�سات  لكل  جامعة 
�ساحب  ورع����اه����ا  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ع�سرين  م���ن  اأك�����رث  خ����الل  اهلل” 
ع���ام���اً، وال���ت���ي ي�����س��ل ع���دده���ا اإىل 
 1400 من  واأك��رث  موؤ�س�سة   33
ي�ستفيد  اإن�ساين  وم�سروع  مبادرة 
منها اأكرث من 69 مليون �سخ�س 
خمتلف  تن�سيق  بغية  العامل  حول 
العمل  وتفعيل  وتعزيزها  اجلهود 
وماأ�س�سته  وت��ط��وي��ره  الإن�������س���اين 
مب����ا ي�����س��ه��م يف ال���ت�������س���دي لأب�����رز 
والتنموية،  املجتمعية  التحديات 
وجنحت  ودول��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً 
تر�سيخ  يف  ال����ف����رتة  ه�����ذه  خ�����الل 
مكانتها و�سط املنظمات الإن�سانية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، م��ن خالل 
الرامج  م���ن  ال��ع��دي��د  ت�����س��دره��ا 

والأن�سطة واحلمالت الإغاثية.

تربويون واأولياء اأمور يوؤكدون على اأهمية ا�ستغلل الطلبة للإجازة ال�سيفية ب�سكل اإيجابي ومفيد
•• عجمان-الفجر:

اأك���د ت��رب��وي��ون واول���ي���اء اأم����ور على 
������س�����رورة ا����س���ت���ف���ادة ال���ط���ل���ب���ة من 
يعود عليهم  ال�سيفية مبا  الج��ازة 
ظل  يف  ل�سيما  ال�����س��رر،  ل  بالنفع 
راأ�سها  وع���ل���ى  امل��ح��ي��ط��ة  امل���غ���ري���ات 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
ال�سبكة  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة  والل���ع���اب 
ق�ساء  ع��دم  و���س��رورة  العنكوبتية 
موؤكدين  ذل����ك،  يف  ال���وق���ت  اأغ���ل���ب 
على �سرورة العتدال يف ا�ستخدام 
التوا�سل وحتت  ومواقع  النرتنت 
العامل  وان  خا�سة  عائلي  اإ���س��راف 
�سا�سات  خ��الل  من  مفتوحا  اأ�سبح 

الهواتف واأجهزة الكمبيوتر.
تنظيم  ����س���رورة  اإىل  اأ�����س����اروا  ك��م��ا 
وال�ستفادة  ال�����س��ي��ف��ي��ة  الج�������ازة 
املهارات  ت��ن��م��ي��ة  خ����الل  م���ن  م��ن��ه��ا 
الندية  يف  وامل�����س��ارك��ة  وال��ه��واي��ات 
الرحالت  ق�ساء  وكذلك  ال�سيفية 
للطلبة  متنف�سا  تعد  الج���ازة  ك��ون 
دار�سة  ام��وره��م بعد رحلة  واأول��ي��اء 
باملجهود  م��ل��ي��ئ��ة  ع����ام  م�����دار  ع��ل��ى 
واملذاكرة. واكدوا على اهمية تنمية 
وا�ستغالل  الطلبة  ل���دى  ال���ق���راءة 

الم������ارات وهلل احل��م��د ت��وف��ر حزم 
ال�سيفية  ل���الن�������س���ط���ة  م���ت���ن���وع���ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وم���راك���ز 
حت���ف���ي���ظ ال������ق������راآن وغ�����ريه�����ا من 
امل�ستويني  على  ال�سيفية  ال��ن��وادي 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س، ل��ذل��ك وجب 
ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة واول������ي������اء الم������ور 
فيها  وال���س��رتاك  منها  ال�ستفادة 
ل��ال���س��ت��غ��الل الم���ث���ل م��ن��ه��ا والتي 
�سداقات  بتكوين  تتميز  م��ا  ع���ادة 
تنويع  ع����ل����ى  وت����ع����م����ل  ج������دي������دة 
الطلبة  م��ن  للم�ساركني  امل���ه���ارات 
ينعك�س  ال����ذي  الم����ر  وال��ط��ال��ب��ات 

املفيدة  امل��ه��ارات  واكت�ساب  والتعلم 
يف �ستى املجالت، موؤكدا ان ال�سرة 

عليها عامل كبري يف هذا ال�ساأن. 
ف���ات���ن �سعيد  اأك������دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�سرورة  على  املدر�سة،  مدير  نائب 
باجلانب  والهتمام  الوقت  تنظيم 
اإىل جانب  وتنميته، هذا  الريا�سي 
واملطالعة  ل��ل��ق��راءة  وق���ت  تخي�س 
كونها ت�ساهم ب�سكل كبري يف تكوين 
ال�سخ�سية، واو�سحت ان ال�سدقاء 
ق�ساء  كيفية  يف  وا���س��ح  دور  ل��ه��م 
الأج������ازة ال�����س��ي��ف��ي��ة، واأ����س���اف���ت اأن 
العتماد ب�سكل رئي�سي على اجهزة 

بالرتفيه  ال�������س���ي���ف���ي���ة  الج�����������ازة 
ع���ن ان��ف�����س��ه��م ب�����س��ك��ل اي��ج��اب��ي وان 
ل�سيما  �سلبي،  ماهو  ع��ن  يبتعدوا 
ق�ساء معظم الوق��ات على هواتف 
الجهزة الذكية لنها ت�سنع فجوة 
واأ�سدقائة  ال��ط��ال��ب  ب���ني  ك���ب���رية 
التوجيه  دور يف  ول��ال���س��رة  وذوي���ه، 
ب���ال����س���ت���غ���الل الم����ث����ل ل����الج����ازة، 
الندية  ال����س���رتاك يف  م��ن خ���الل 
تت�سمن  وان  لبد  كذلك  ال�سيفية 
الج�������ازة ج���ان���ب دي���ن���ي ي��ت��م��ث��ل يف 
اأجزاء من القراآن  مراجعة وحفظ 
ال���ك���رمي. م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع�سام 

اوقات الفراغ يف ذلك، فالكتاب خري 
الفكار  ي��رثي  اني�س  وخ��ري  جلي�س 
ويفيد يف  احلياة العملية والعلمية 

وينري الطريق نحو امل�ستقبل.
واأكد غ�سان جرارعة � مدير مدر�سة 
ال�سارقة،  يف  اخلا�سة  خ��ل��دون  اب��ن 
ان ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة واأ����س���ره���م  و�سع 
خطط ل�ستغالل الجازة ال�سيفية 
لال�ستفادة منها، و�سروة دمج املتعة 
واملرح مع التعلم واكت�ساب املهارات، 
مراكز  م����ن  ال���ع���دي���د  ان  م�������س���ريا 
اأبوابها  تفتح  واخلا�سة  احلكومية 
للتدريب  ال�����س��ي��ف  ع��ط��ل��ة  خ����الل 

 . ايجابي  ب�سكل  �سخ�سياتهم  على 
ان كل طالب  وا�سار ر�سدي يون�س، 
ال�سيفية  الج���ازة  ينتظر  وطالبه 
ليق�سيها ب�سكل يجدد ن�ساطه بعد 
ع��ام م��ن ال��درا���س��ة وامل���ذاك���رة، ومن 
برنامج  و����س���ع  ان  ن���ظ���ري  وج���ه���ة 
ل��ق�����س��اء الج�����ازة اه���م ه����ام، ولبد 
للفرد  مفيد  ب�سكل  ق�����س��اءه��ا  م��ن 
الع���م���ال  ان  واع���ت���ق���د  وامل���ج���ت���م���ع 
التطوعية لبد وان يكون لها حيز 

من برنامج الجازة ال�سيفية.
الطلبة  ان  ج�����الل،  اح���م���د  وق�����ال 
ا�ستغالل  ي���ح�������س���ن���وا  ان  ع��ل��ي��ه��م 

الهواتف يف ق�ساء اغلب الوقت قد 
يكون له تاأثري �سلبي على الطلبة، 
فالعتدال يف ال�ستخدام �سروري.

ك���م���ا او�����س����ح حم���م���ود م����رع����ي، ان 
متنف�سا  ت��ع��د  ال�����س��ي��ف��ي��ة  الج������ازة 
عام  ب��ع��د  الم����ور  واول���ي���اء  للطلبة 
من الدرا�سة واملذاكرة، ولها اأهمية 
مبمار�سة  ل���س��ت��غ��الل��ه��ا  و����س���رورة 
وتنميتها،  امل��ف�����س��ل��ة  ال����ه����واي����ات 
ل��ل��ط��ال��ب تطوير  وخ��الل��ه��ا مي��ك��ن 
هوايته ب�سكل كبري، بال�سرتاك يف 

النوادي والدورات املتخ�س�سة.
وا�����س����اف حم��م��د ���س��ع��د، ان دول���ة 

او�سطها”  الم�����ور  “خري  ����س���امل، 
تكون  وان  لبد  ال�سيفية  فالجازة 
ان  على  للطلبة  ومتنف�سا  ترفيهية 
الذات  وت��ط��وي��ر  ال���س��ت��ف��ادة  ت�سمل 
وامل���ه���ارات ك��ذل��ك، ول��ال���س��رة  دورا 
يف ق�ساء الجازة الجازة ال�سيفية 
فممار�سة  م���ن���ه���ا،  وال�����س����ت����ف����ادة 
واملطالعة  امل��ف�����س��ل��ة  ال���ري���ا����س���ة 
ال�سيفية  الن���دي���ة  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ال�سحيح  ال����س���ت���خ���دام  وك����ذل����ك 
كلها  الذكية  والهواتف  لالنرتنت 
ا�سباب جديرة بق�ساء اإجازة مفيدة 

وممتعة للطلبة واولياء المور.

حممود مرعي فاتن �صعيد حممد �صعدع�صام �صامل غ�صان جرارعة ر�صدي يون�س اأحمد جالل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعمال  .خالل بلدية مركز املدينة 
اإع����ادة ت��اأه��ي��ل منطقة الأل���ع���اب يف 
اأبوظبي  بكورني�س  املدينة  حديقة 

اأمام مبنى غرفة جتارة اأبوظبي.
امل�سروع  ه���ذا  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
ي��اأت��ي ���س��م��ن اإط����ار احل��ر���س على 
توفري م�ساحات ترفيهية  للعائالت 
بني  التوا�سل  وتعزيز  والأط��ف��ال، 
تكلفة  بلغت  حيث  املجتمع،  اأف���راد 
امل�سروع حوايل 333،000 درهم، 
توريد  التاأهيل  اأع��م��ال  وت�سمنت 
األ���ع���اب جديدة  م���ع���دات  وت��رك��ي��ب 
العمرية،  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  ت��خ��دم 
الألعاب  م���ع���دات  اخ��ت��ي��ار  مت  وق���د 
واملوا�سفات  املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��ا 
م�سنعة  الأل��ع��اب  اأن  كما  العاملية، 

و�سديقة  م�����س��ت��دام��ة  م�����واد  م���ن 
الطبيعية.  ك���الأخ�������س���اب  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

ا�ستخدام  مت  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 
اأر�سية منطقة  ال�سواطئ يف  رمال 

ال�سالمة  لتوفري  وذل���ك  الأل��ع��اب 
واملتعة مل�ستخدمي منطقة الألعاب.  

وا�ستمل امل�سروع على تركيب �سياج 
الأل����ع����اب حلماية  م��ن��ط��ق��ة  ح����ول 

الإنارة،  اأنظمة  و �سيانة  الأطفال، 
وتركيب مقاعد للجلو�س، و �سالل 

امل�سطحات  و���س��ي��ان��ة  ل��ل��ن��ف��اي��ات، 
الألعاب،  منطقة  ح��ول  اخل�����س��راء 

ورب���ط مم���رات امل�����س��اة م��ع بع�سها 
ملرتادي  احلركة  لت�سهيل  البع�س 
افتتاح  ت��اأت��ي  و  الأل���ع���اب.   منطقة 
للمناطق  ا�ستكمال  الألعاب  موقع 
ال��ت��ي مت ت��اأه��ي��ل��ه��ا و اف��ت��ت��اح��ه��ا يف 
 ،  2018 و   2019 ال���ع���ام���ني 
الألعاب  م��ن��اط��ق  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
30 موقعاً، منها  التي مت تاأهيلها 
اأبوظبي،  كورني�س  يف  م��واق��ع   9
الأحياء  حدائق  يف  موقعاً   21 و 
اأبوظبي،  ج��زي��رة  داخ���ل  ال�سكنية 
اإي��ج��اب��ي��ا، حيث  ذل��ك  انعك�س  وق��د 
مناطق  م�����س��ت��خ��دم��ي  ع����دد  ازداد 
اأبوظبي  ك���ورن���ي�������س  يف  الأل�����ع�����اب 
اأن  كما  ال�سكنية،  الأحياء  وحدائق 
�سيتم  األ��ع��اب  منطقة   16 هنالك 
الربع  يف  منها  النتهاء  و  تاأهيلها 

الرابع من العام اجلاري.

العام اجلاري من  الرابع  الربع  يف  تاأهيلها  �صيتم  األعاب  منطقة   16

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروع تاأهيل منطقة الألعاب يف حديقة املدينة بكورني�س اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

من  ال�ستفادة  اإىل  خدماتها  مع  املتعاملني  جمهور  العدل  وزارة  دع��ت 
ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية املجانية على مدار ال�ساعة عر البوابة 
والت�سديقات  العدل  الكاتب  خلدمات  ب��ال��وزارة  اخلا�سة  الإلكرتونية 
الوقت  توفري  بهدف  وت�سديقها  امل��ح��ررات  وتوثيق  بتحرير  واملتعلقة 

واملال واجلهد.
لالأفراد  ميكن  الإلكرتونية  البوابة  خ��الل  من  اأن��ه  ال���وزارة  واأو�سحت 
واإرفاق  البيانات  اإجراء معامالت  وال�سركات واجلهات احلكومية تعبئة 
وت�سديقها  حت��ري��ره��ا  امل����راد  ب��امل��ح��ررات  املتعلقة  امل�����س��ت��ن��دات  وحت��م��ي��ل 
لنماذج  واملتوفرة  م�سبقا  املعدة  املعيارية  القوالب  واختيار  اإلكرتونيا 
املحررات املراد ت�سديقها جمانا بجانب اإمكانية اجراء التعديالت على 

املحتوى واحل�سول على “رقم ال�سهادة “ اخلا�س باملعاملة.
كما دعت الوزارة املتعاملني اإىل التوجه عند احلاجة اإىل مكاتب الكاتب 
18 مكتبا م��وزع��ة يف ك��ل من  ل��ل��وزارة وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��ع��دل التابعة 
املعاملة  ل�ستكمال  القيوين،  واأم  والفجرية  وعجمان  ال�سارقة  اإم���ارة 
ب�سكل مبا�سر للتوقيع اأمام الكاتب العدل اإذا ا�ستدعي الأمر ذلك، ودفع 

الر�سوم وا�ستالم املعاملة.

•• اأبوظبي-وام:

���س��خ�����س��اً حا�سرتهم   21 اأب��وظ��ب��ي  م���دين  دف����اع  اأن��ق��ذ 
النريان بحريق �سب يف الطابق الأول من فيال مق�سمة 
اإىل 9 وحدات �سكنية يف منطقة امل�سرف تقطنها عائالت 

من خمتلف اجلن�سيات.
اإدارة  واأف��اد املقدم مهند�س �سامل ها�سم احلب�سي مدير 
اأعمار  ب���اأن  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ه  ب�����الإدارة  العمليات 
الأ�سخا�س الذين مت اإنقاذهم ترتاوح بني ال�سهرين اإىل 
47 عاماً، فيما مت نقل ثالث حالت اأ�سيبت بالختناق 
طريق  ع��ن  امل�ست�سفى  اإىل  ال��دخ��ان  ل�ستن�ساق  نتيجة 

اإ�سعاف �سرطة اأبوظبي.
القبي�سات،  م��دين  دف��اع  الإط��ف��اء يف مركز  وك��ان فريق 
انت�ساره  منع  نحو  على  واأخ��م��ده  احل��ري��ق  على  �سيطر 
ب��وق��وع حادث  يفيد  ب���الغ  ورود  ب��ع��د  امل��ب��ن��ى،  ب��اق��ي  اإىل 
احلريق الذي تعاملت معه اجلهات ال�سرطية على وجه 

ال�سرعة.
العامة  ال�سالمة  ب�سروط  الل��ت��زام  اأهمية  على  وح��ث 
وتعزيز الإجراءات الوقائية يف امل�ساكن، وجتنب م�سببات 
اأن  اإىل  م�سرياً  اجلميع،  �سالمة  على  حفاظاً  احلرائق 
واأ�سباب  مالب�سات  ملعرفة  ج��اري��ة  لت���زال  التحقيقات 

احلريق.

»العدل« تدعو متعامليها لل�ستفادة من 
ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية املجانية

»مدين اأبوظبي« ينقذ 21 �سخ�سا حا�سرتهم النريان يف حريق فيل

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ل�سركة 

�سندباد اخلليج للمناطيد
رقم  رخ�سة  للمناطيد  اخلليج  �سندباد  �سركة  تدعو 
719459 جميع ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجلمعية 
العمومية يوم 10 يوليو 2019 مبقر ال�سركة الكائن 
ب�سارع بور �سعيد ديره مببنى مكاتب الدور ال�ساد�س 
ظهراً   12 ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل���ك   615 رق��م  مكتب 

ملناق�سة و�سع ال�سركة احلايل.
�صركة �صندباد اخلليج للمناطيد
عبدالنا�صر حممد �صيد بدوي
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العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4183 جتاري جزئي 
جمهول  الدرمكي   بغداد  احمد  عبداهلل  حممد  طالل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/9  
بان  عليه  املدعي  بالزام  للتمويل  م��وارد  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
ي��وؤدي لل�سركة املدعية مبلغ 96 و 66976 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ 
اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4693 جتاري جزئي 

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ح��م��ي��د ع��ب��داهلل ���س��امل ���س��ي��اح ال��ي��م��اح��ي  جم��ه��ول حمل 
يف    2019/3/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
يوؤدي  ب��ان   املدعي عليه  بالزام  للتمويل  م��وارد  اع��اله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى 
وت�سعمائة  الف  و�سبعون  )اثنان  درهم   72.917.22 وق��دره  مبلغا  املدعية  لل�سركة 
و�سبعة ع�سر الف درهما واثنان وع�سرون فل�سا( والزمت املدعي عليه بامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/107 عقاري كلي 
رم�سان  منوجهر   / مديرها  وميثلها  ح  م  ���س   - جلوبال  ب��اري��ز  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
م ح وميثله / علي  م   - �سي  �سي  بيه  املدعي/  ان  القامة مبا  جهانفر  جمهول حمل 
ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ عر�س 
�سراء ي�سكل اتفاقية بيع موؤرخ  يف 13 يوليو 2015 واملطالبة مببلغ وقدره )9.546.526 
درهم( والفائدة 12% من تاريخ 2015/8/13 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/7/7 ال�ساعة 11.00 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل علما 

باأنه مت جتديد الدعوى من ال�سطب.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/373 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-جي بي دي انف�ستمنت�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
ابراهيم  ع��ب��داهلل علي  ب�سار   / ح وميثله  م  م   - اأرج���و  انظمة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�سايبة   
املدعية  با�سم   A 605/A/504 رق��م��ي  العقاريتني  ال��وح��دت��ني  بت�سجيل 
بال�سجل العقاري لدى دائرة الأرا�سي والأمالك. مع ما يرتتب على ذلك من 
اثار قانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق  2019/7/9  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2019/2627 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- كابي ب�ساره �سامات جمهول حمل القامة مبا 
نا�سر   / وميثله  ع  م  �س   - التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )986083.27( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن اخلبري احل�شابي د. ب�شام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها / ايه اإن �سي للمقاولت - �س ذ م م 

اإم��ارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية رقم )4( بالقرب من �سركة دل�سكو �س ب 11072 دبي هاتف 
04/3400004  فاك�س رقم : 04/3400344 الرقم املكاين : 2166078028 

نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلرة يف الدعوى رقم 2019/2253 جتاري جزئي  حمكمة 
دبي الإبتدائية واملقامة �سدكم من قبل  املدعية / دار الرمي للنقليات - �س ذ م م 

ال�سقة رقم  الكائن يف  اعاله للح�سور اىل مكتبنا  اليها  امل�سار  الق�سية  ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف 
c08 بناء العوي�س �سارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام ال�ساعة 11.00  احلادية ع�سرة من �سباح 
يوم الثالثاء املوافق 16 يوليو 2019 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  
املحددة فاإن اخلبري  املهلة  ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل  اأو عدم  يف حال تخلفكم عن احل�سور 

�سيبا�سر اجراءات اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�شابي/د. ب�شام يحيي عجول 

اعالن اجتماع خربة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حققت ال�سيدلية الذكية يف من�ساآت 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
اجنازات  تطبيقها،  منذ  “�سحة”، 
م���ه���م���ة م�����ن ح����ي����ث دق�������ة ����س���رف 
الإنتظار،  م���دة  وت��ق��ل��ي��ل  الأدوي������ة، 
الدوائية، وعدد  الأخ��ط��اء  وان��ع��دام 
الأدوية التي �سرفها والتي و�سلت 
األف  و�سبعمائة  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  اإىل 
األف   523 ع��ن  ي��زي��د  ل��ع��دد  دواء 

مراجع.
وقالت الدكتورة مها الغفلي مدير 
اإن  “�سحة”  يف  ال�����س��ي��دل��ة  ق�����س��م 
يف  تطبيقها  مت  الذكية  ال�سيدلية 
بالن�سبة  “�سحة”،  يف  من�ساآت   6
لل�سيدلية اخلارجية وهي: مدينة 
وم�ست�سفى  الطبية،  خليفة  ال�سيخ 
ومركز  ت��وام،  وم�ست�سفى  الرحبة، 
ومركز  ال�سحي،  زاي���د  ب��ن  حممد 
ب��ن��ي ي��ا���س ال�����س��ح��ي، وم���رك���ز عود 
تطبيقها  مت  كما  ال�سحي،  التوبة 

لل�سيدلة  بالن�سبة  م��ن�����س��اآت   4 يف 
م�ست�سفى  م���ن:  ك��ل  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�����س��ل��ع، وغ��ي��اث��ي وم��دي��ن��ة زاي���د يف 
م�ست�سفى  ويف  ال��ظ��ف��رة،  م��ن��ط��ق��ة 

الكورني�س يف اأبوظبي.
ال�سيدلية  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  واأ����س���اف���ت 
“�سحة”  م���ن�������س���اآت  يف  ال����ذك����ي����ة 
اأح����دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة، ح��ي��ث تعمل 
جميع  يف  تعميمها  على  “�سحة” 
ومراكز  م�ست�سفيات  من  من�ساآتها 
ايجابية  نتائج  من  لها  ملا  �سحية، 
�سرف  ودق�������ة  ����س���رع���ة  يف  م���ه���م���ة 
اأن  اإىل  م�سرية  للمر�سى،  ال����دواء 
�سركة  يف  العاملني  ال�سيادلة  عدد 
“�سحة” بلغ 880 �سيدليا، منهم 

اجلن�سني. من  اإماراتياً   82
ال�سيدلية  ق��دم��ت  التفا�سيل  ويف 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال��ذك��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
“�سحة”  ل�سركة  التابعة  الطبية 
واملراجعني  ل��ل��م��ر���س��ى  خ��دم��ات��ه��ا 
حيث  الطبية  العيادات  جميع  من 
جت��اوز ع��دد امل��راج��ع��ني منذ بداية 

ع��م��ل ال�����س��ي��دل��ي��ة ال��ذك��ي��ة يف 14 
نهاية  وح���ت���ى   2018 ن���وف���م���ر 
 -67.582  ،2019 م��اي��و  �سهر 
التي  الأدوي���ة  ع��دد  وبلغ  -مراجعاً، 

تعاملت معها 324،179 دواء.
وق����دم����ت ال�����س��ي��دل��ي��ة ال���ذك���ي���ة يف 
ل�سركة  ال���ت���اب���ع  ت�����وام  م�����س��ت�����س��ف��ى 
للمر�سى  خ���دم���ات���ه���ا  “�سحة” 
وامل��راج��ع��ني ال��ذي��ن جت��اوز عددهم 
منذ بداية عمل ال�سيدلية الذكية 
وحتى   2018 ن��وف��م��ر   25 يف 
ال�ستني   2019 مايو  �سهر  نهاية 
األ���ف م��راج��ع، وب��واق��ع نحو 500 
الأدوية  ع��دد  وبلغ  يومياً،  م��راج��ع 
األف   190 م��ع��ه��ا  ت��ع��ام��ل��ت  ال���ت���ي 

دواء.
واأ���س��ه��م��ت ال�����س��ي��دل��ي��ة ال��ذك��ي��ة يف 
يف  ايجابياً  ا�سهاماً  ت��وام  م�ست�سفى 
تقليل وقت النتظار من 45 دقيقة 
لتقدمي  فقط  دقائق  اإىل نحو 10 
واملراجعني،  ل��ل��م��ر���س��ى  اخل���دم���ة 
وقوع  احتمالية  خف�س  جانب  اإىل 

درج����ة  اإىل  ال����دوائ����ي����ة  الأخ�����ط�����اء 
ال�سفر عن طريق ا�ستخدام تقنية 

“الباركود«.
ويف م�ست�سفى الرحبة التابع ل�سركة 
“�سحة” قدمت ال�سيدلية الذكية 
مراجع،  األ��ف   79 لنحو  خدماتها 
منذ بداية عمل ال�سيدلية الذكية 
وحتى   2018 اأغ�����س��ط�����س   14 يف 
2019، يف حني  نهاية �سهر مايو 
بلغ عدد الأدوية التي مت �سرفها يف 

نف�س املدة نحو 285 األفاً.
ال�سحية  واملراكز  العيادات  وكانت 
العالجية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ت���اب���ع���ة 
اخلارجية، التابعة ل�سركة “�سحة” 
والتطوير  ب��ال��ت��ح�����س��ني  ����س���ب���اق���ة 
ال�سطناعي،  ال����ذك����اء  جم����ال  يف 
الذكية  ال�����س��ي��دل��ي��ة  وف����رت  ح��ي��ث 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
دول���ة الإم�����ارات يف ع��ي��ادة خارجية 
وك��ان ذلك يف مركز مدينة حممد 
يونيو  �سهر  يف  ال�سحي  زاي���د  ب��ن 
تتوفر  وح��ال��ي��اً   ،2014 ع���ام  م��ن 

ثالثة  يف  الآل������ي������ة  ال�������س���ي���دل���ي���ة 
للخدمات  ت��اب��ع��ة  ���س��ح��ي��ة  م���راك���ز 
مركز  منها  اخل��ارج��ي��ة  العالجية 
ال�سحي،  زاي���د  ب��ن  حممد  مدينة 
ومركز  ال�سحي،  يا�س  بني  ومركز 
والفح�س  للت�سخي�س  التوبة  عود 
املر�سى  ع������دد  وب����ل����غ  ال���������س����ام����ل. 
الذكية  ل��ل�����س��ي��دل��ي��ة  وامل���راج���ع���ني 
 317.152 ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز  يف 
 31 وحتى  افتتاحها  منذ  �سخ�ساً 
مايو 2019، يف حني بلغ جمموع 
الأدوية التي مت �سرفها با�ستخدام 
الثالث  ال�سيدليات  يف  ال���روب���وت 
نف�س  خ����الل  دواًء   904،416
الفرتة. وتتم عملية �سرف الأدوية 
بوا�سطة  ال��ذك��ي��ة  ال�����س��ي��دل��ي��ة  يف 
باإلتقاط  ي���ق���وم  ال�����ذي  ال����روب����وت 
الدواء وطباعة املل�سق الذي يحمل 
ومن  والو�سفة  املري�س  معلومات 
ال�سيديل  ن��اف��ذة  اإىل  اإي�����س��ال��ه  ث��م 
ث�����وان،   10 اإىل   8 م����ن  م�����دة  يف 
الفنية  املهام  الروبوت  حيث يتوىل 

ل�سرف الأدوية يف ال�سيدلية.
التابع  ال��ك��ورن��ي�����س  م�ست�سفى  ويف 
 17 ت�سغيل  “�سحة” يتم  ل�سركة 
خزنة �سيدلنية اآلية / اأو ما يعرف 
 / ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ذك��ي��ة  بال�سيدلية 
ل�سرف وتوزيع نحو ن�سف مليون 
املو�سوفة  الأدوي����������ة  م����ن  ���س��ن��ف 
يتم  وال��ت��ي  بامل�ست�سفى،  للمر�سى 
يف  وي�سهم  عالية،  بكفاءة  توزيعها 
املقدمة  ال�سحية  الرعاية  حت�سني 
ويعود  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى،  ل��ل��م��ر���س��ى 
ال�سيدلين  الطاقم  على  بالفائدة 

والتمري�سي فيها.
ال�����س��ي��دل��ي��ة الآل����ي����ة دورا  وت��ل��ع��ب 
وتوزيع  ���س��رف  عملية  ف��ى  حيويا 
ال�سحى  ال���ن���ظ���ام  ع����ر  الأدوي����������ة 
ال�سيدلية  واأ���س��ب��ح��ت  امل��ت��ك��ام��ل، 
الآل��ي��ة م��ن اأف�����س��ل احل��ل��ول لدارة 
وغرف  املر�سى  عنابر  ف��ى  ال���دواء 
العمليات، فهي ت�ساعد على حت�سني 
الأدوي������ة  اإىل  امل��م��ر���س��ات  و����س���ول 
املر�سى  ح�سول  ت�سمن  وبطريقة 

ع��ل��ى الأدوي�����ة ف��ى ال��وق��ت املنا�سب 
وت��وف��ري ال��ق��در الأك���ر م��ن الأمن 
ن�سبة  بتقليل  م�����س��اح��ب��اً  ال���دوائ���ي 
الأخطاء الدوائية، حيث مت تطوير 
ال�سيدلية الآلية الداخلية للدرجة 
مبراجعة  لل�سيديل  ت�سمح  ال��ت��ي 
اعطائه  ق��ب��ل  امل���و����س���وف  ال�������دواء 
مما  املمر�سات  بوا�سطة  للمر�سى 
ي��زي��د م��ن ���س��الم��ة ال�����دواء خا�سة 
الأدوية التي حتتاج اإىل تدقيق عند 
اأي  لتجنب  و���س��رف��ه��ا  م��راج��ع��ت��ه��ا 

�سرر حمتمل قد ي�سل للمر�سى.
التابعة  ال��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  ويف 
ال��ع��م��ل يف  “�سحة” ب����داأ  ل�����س��رك��ة 
الآلية  ال�سيدلنية  اخلزائن  نظام 
م�ست�سفي  يف   2016 ع����ام  م��ن��ذ 
غياثي،  وم�ست�سفى  زاي���د،  مدينة 
�سرف  خ����زائ����ن  ت����وزي����ع  مت  ح���ي���ث 
امل�ست�سفى  الآلية يف عنابر  الأدوي��ة 

املكثفة  العناية  واأق�����س��ام  املختلفة 
واحل��الت احلرجة حتت م�سئولية 
الداخلية  ال�����س��ي��دل��ي��ات  م��وظ��ف��ي 
اإىل  اأدى  مم����ا  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ني،  يف 
امت����������ام ع���م���ل���ي���ة ������س�����رف اأدوي����������ة 
اأخطاء  ب���دون  الداخليني  املر�سى 
لأدوية  اآم��ن  وتخزيني  حت�سريية، 
اإذ يتم تخزين  املر�سى الداخليني، 
املر�سى  اأدوي������ة  م���ن   70% ن��ح��و 
الداخليني يف هذه اخلزائن الآلية 
يف الأق�سام الداخلية مما �ساعد يف 
تقليل زمن و�سول الدواء للمر�سى 
ال��داخ��ل��ي��ني، وك���ذل���ك ت��ق��ل��ي��ل عدد 
الت�سالت بني موظفي ال�سيدلية 
يف  التمري�س  وموظفي  الداخلية 
املختلفة،  الداخلية  املر�سى  اأق�سام 
امل�ستهلكات  ا�ستخدام  وتقليل ن�سبة 
/اأوراق واأكيا�س بال�ستيكية/ بن�سبة 

.50%

••  راأ�س اخليمة-الفجر:  

اللواء علي عبد اهلل بن علوان  اأ�ساد  
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع�����ام ����س���رط���ة راأ������س 
اخل��ي��م��ة ب��ال��دور ال��ف��اع��ل ال���ذي لعبه 
ال�سعور  نظام حماية يف رفع م�ستوى 
ب���الأم���ن والأم�����ان يف الإم�����ارة واحلد 
املقلقة  ال�سرقات واجلرائم  من وقوع 
ال��ع��م��وم يف ظ��ل م��ا ت�سكله  على وج��ه 
رادع حقيقي  م��ن  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات 
لكل من ت�سول له نف�سه العبث باأمن 
واملقيمني  مواطنيه  و�سالمة  الوطن 

على اأر�سه.
واأكد النعيمي اأن نظام املراقبة �سمن 
يف  فعلية  خطوة  ي�سكل  حماية  نظام 
الرقمية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ح��ول  ط��ري��ق 

اإىل ج��ان��ب تطوير  ال��ذك��ي��ة  وامل��دي��ن��ة 
العمليات ال�سرطية من خالل املراقبة 
احليوية  ل��ل��م��ن�����س��اآت  الل���ك���رتون���ي���ة 
وال�����������س�����وارع وامل�����ح�����الت والأ�������س������واق 
الأربع والع�سرين  وغريها على مدار 
دوريات  توزيع  اإع��ادة  وبالتايل  �ساعة 
ال�����س��رط��ة مل��ن��اط��ق وم��ه��ام اأخ����رى مبا 
وزارة  واأه���داف  تطلعات  مع  يتما�سى 
الداخلية ، لفتا اإىل اأن راأ�س اخليمة 
ب��ات��ت ال��ي��وم م��ن خ���الل ه���ذا النظام 
اأف�سل مدن العامل  ت�سري على خطى 
يف ال�ستفادة من املراقبة اللكرتونية 
ب��الأم��ن والأم���ان  ت��ع��زز ال�سعور  ال��ت��ي 

بني اأفراد املجتمع .
الطري  اأحمد  ك�سف جمال  من جهته 
امل�����وارد  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

ال��ع��ام��ة يف راأ����س اخليمة ال��ن��ق��اب عن 
و���س��ول ع���دد ك��ام��ريات ن��ظ��ام حماية 
ك���ام���ريا  و780  األ����ف����ا   135 اإىل 
و82  األ��ف��ا   16 على  م��وزع��ة  مراقبة 

النطاق  ام��ت��داد  على  متنوعة  من�ساأة 
ال�سهر  اجلغرايف لالإمارة حتى نهاية 

املا�سي .
اأن عدد  ال�سرطة  ع��ام  واأ���س��اف  قائد 
 104 اإىل  م��ق��دم��ي اخل���دم���ة و���س��ل 
البالغ  م��وظ��ف��وه��ا  خ�����س��ع  ����س���رك���ات 
وفنيا  م��ه��ن��د���س��ا   4150 ع����دده����م 
ل�������دورات ت��دري��ب��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ة حتت 
تقدميهم  ل�����س��م��ان  ال��ه��ي��ئ��ة  اإ����س���راف 
وال�سوابط  امل��ع��اي��ري  �سمن  اخل��دم��ة 
حتقيق  يف  ت�������س���ه���م  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
الأه������داف امل���رج���وة يف ت��ع��زي��ز الأم���ن 
اجلرمية  م��ع��دلت  وخف�س  والأم����ان 

والو�سول باملجتمع اإىل بر الأمان .
من  ال����ع����دد  ه������ذا  اأن  اإىل  واأ�������س������ار  
التجارية  امل��ح��الت  �سمل  ال��ك��ام��ريات 

العبادة  ودور  وامل�ساجد  وامل�ست�سفيات 
والفنادق والأبراج واملجمعات ال�سكنية 
جت�سد  �سورة  يف  وغريها  والتجارية 
اإملام هذه اأًحاب هذه املن�ساآت والقائمني 
تعزيز  يف  حماية  نظام  باأهمية  عليها 
ممتلكاتهم  وحماية  والأم����ان  الأم���ن 
ال��ظ��واه��ر الأمنية  ور���س��د ع���دد م��ن 
وت�سريع القب�س على ال�سارقني ، لفتا 
اإىل اأن الهيئة ت�ستهدف الو�سول اإىل 
راأ�س  يف  مراقبة  كامريا  األ��ف   150
اخليمة مع حلول نهاية العام اجلاري 
�سعيا منها لتعميم هذه اخلدمة على 
الإم���ارة  يف  العاملة  القطاعات  ك��اف��ة 
رئي�س  وذك���ر   . الأم��اك��ن  ويف خمتلف 
يف  العامة  امل���وارد  هيئة  اإدارة  جمل�س 
راأ�س اخليمة اأن الهيئة اأوقفت موؤقتا 

حتى  ج��دد  خ��دم��ة  مقدمي  ا�ستقبال 
اإ�سعار اآخر نظرا لكفاية العدد احلايل 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ة ت��رك��ي��ب ك���ام���ريات 
خالل  �سيتم  اأن���ه  مو�سحا   ، امل��راق��ب��ة 
اجتماع  ع��ق��د  املقبلة  القليلة  الأي����ام 
مع مقدمي اخلدمة يف راأ�س اخليمة 

العمل  تطوير  �سبل  ح��ول  للتباحث 
اأو  مالحظات  لأي��ة  منهم  وال�ستماع 
مب�ستويات  الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  اأف��ك��ار 
من  املزيد  وحتقيق  املقدمة  اخلدمة 
�سعادته  اأو���س��ح  كما  املتعاملني.  ر�سا 
بالأمن  ال�سعور  ن�سبة  اأنه هدفنا رفع 

واملقيمني  ل���ل���م���واط���ن���ني  والأم�����������ان 
وحت��ق��ي��ق ال��ر���س��ا وال�����س��ع��ادة وحفظ 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة لكافة  امل��م��ت��ل��ك��ات 
����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع واأن����ن����ا ن��ع��م��ل على 
تطبيق امل�سروع وفق اف�سل املمار�سات 

العاملية يف هذا املجال.

•• دبي-الفجر:

التي  ال�سيفية  وال��رام��ج  ال���دورات  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  انطلقت 
ينظمها جمل�س �سرطة دبي الطالبي يف مركز حماية الدويل التابع لالإدارة 
اأمن و�سعادة..ابتكار وقيادة”،  “�سيفنا  العامة ملكافحة املخدرات، حتت �سعار 
يف 6 مراكز تدريبية متخ�س�سة، و6 مدار�س يف اإم��ارة دبي، مب�ساركة 870 

طالباً وطالبة ترتاوح اأعمارهم بني 12 و 18 �سنة.
وت�ستمر  �سباحاً   7.30 ال�ساعة  يف  تبداأ  التي  ال�سيفية  ال���دورات  وتت�سمن 

بالإ�سافة لرنامج  واأخرى ع�سكرية،  ريا�سية  برامج  1 ظهراً،  ال�ساعة  حتى 
للح�س الأمني امليداين واآخر اإداري، وقد وفرت �سرطة دبي و�سائل موا�سالت 
من واإىل املراكز اإىل جانب وجبات غذائية جمانية للطالب والطالبات، كما 
كافة  حتت�سن  مكيفة  ���س��الت  ال�سيفية  مب��راك��زه��ا  دب��ي  �سرطة  وخ�س�ست 

الأن�سطة والرامج ال�سيفية.
واأكد العميد عيد حممد ثاين حارب مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
بناء  ال�سيفية على تر�سيخ مبداأ  داأب��ت ومنذ انطالق دوراتها  اأن �سرطة دبي 
�سخ�سية الطالب على اأ�س�س علمية تتما�سى مع معطيات احلا�سر وامل�ستقبل، 

اأن يكونوا متحدين وقادرين على  واملوؤ�س�سات معاً  الطالب  التي تتطلب من 
بلورة روؤية حكومة دبي يف بناء ال�سخ�سية القيادية جليل امل�ستقبل من الطالب 
الذين �سيحملون لواء القيادة يف كافة املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، اإ�سافة 
ال�سيفية  الرامج  امل�ستقبل من خالل منهجية علمية يف تطبيق  ق��راءة  اإىل 

املتنوعة التي تغذي يف نفو�س الطالب العديد من املفاهيم والقيم النبيلة.
وقال اإن ا�ستثمار فرتة الإجازة ب�سكل جيد وبرامج مفيدة من �ساأنه اأن يبعث 
ال�سلبية  الظواهر  واأن يحد من  الأم��ور،  واأولياء  الأ�سر  نفو�س  الطماأنينة يف 
التي ترز يف فرتة ال�سيف، حيث توؤكد املوؤ�سرات اأن العطلة ال�سيفية هي اأكرث 

الفراغ  نتيجة  لالنحراف  الطالبات  اأو  الطلبة  فيها  يتعر�س  التي  الفرتات 
الذي يعي�سونه.

مركز  ت�سمل،  ال�سيفية  ال���دورات  ت�ست�سيف  التي  وامل��دار���س  املراكز  اأن  ُيذكر 
�سرطة بردبي، مركز �سرطة الق�سي�س، مركز �سرطة الرا�سدية، مركز �سرطة 
للبنات،  �سرطة حتا، مدر�سة حماية  ومركز  املرقبات  �سرطة  الر�ساء، مركز 
مدر�سة حماية للبنني، مدر�سة الأمرية هيا بنت احل�سني، مدر�سة اأ�سماء بنت 
النعمان النموذجية، مدر�سة جمريا النموذجية، ومدر�سة خديجة بنت خويلد 

يف حتا. 

انطلق الدورات ال�سيفية يف �سرطة دبي مب�ساركة 870 طالبًا وطالبة

•• ال�سارقة-الفجر: 

قامت جلنة اإمارة ال�سارقة، املنبثقة عن اللجنة الوطنية لالنتخابات، �سمن اإطار ال�ستعدادات 
لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019، بالتن�سيق مع كافة البلديات يف اإمارة ال�سارقة 
لتحديد اأماكن الدعاية النتخابية للمر�سحني، و اآلية مراقبة ال�سوابط و القواعد املقررة 

لها، مع مراعاة اإتاحة الفر�س املت�ساوية لكل مر�سح.
و تقدم رئي�س اللجنة امل�ست�سار عي�سى �سيف بن حنظل، و اأع�ساوؤها بال�سكر و التقدير لكافة 
اإجناح  ب��ه��دف   التوا�سل  تفعيل  و  اجل��ه��ود  تن�سيق  و  اللجنة،  م��ع  لتعاونهم  الإم���ارة  بلديات 
اإنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019.  وتتوىل جلان الإمارات يف كل اإمارة جمموعة 
القيام  مقدمتها  يف   ،2019 الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  ا�ستعداداً  اأ�سا�سية  مهام 

بالتن�سيق مع  الإم��ارة، وذل��ك  باإجراء النتخابات يف  املتعلقة  الفنية والإداري���ة  الأم��ور  بكافة 
النتخابية  الهيئة  قائمة  وا�ستالم  الإم��ارة،  يف  مقرها  حتديد  ولها  النتخابات.  اإدارة  جلنة 
بالعملية النتخابية يف مقرها،  واإ�سعار الأع�ساء بها، وتوفري ال�ستمارات اخلا�سة  النهائية 
بعد ا�ستالمها من جلنة اإدارة النتخابات، والتن�سيق مع بلدية الإمارة لتحديد اأماكن الدعاية 
النتخابية للمر�سحني، واقرتاح مقار جلان مراكز النتخاب يف الإمارة بالتن�سيق مع جلنة 
اإدارة النتخابات. كما تت�سمن مهام جلان الإمارات املنبثقة عن اللجنة الوطنية لالنتخابات 
مهام اإ�سافية ت�سمل حتديد اأماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها املر�سحون مع اأع�ساء 
الهيئات النتخابية، وا�ستالم طلبات الرت�سح بعد التاأكد من توافر ال�سروط فيها، ورفعها اإىل 
الإمارة،  يف  النتخابية  احلمالت  وقواعد  �سوابط  تطبيق  ومراقبة  النتخابات،  اإدارة  جلنة 

ف�ساًل عن رفع التقارير واملالحظات ب�ساأن اأية خمالفات اإىل جلنة اإدارة النتخابات.

جلنة اإمارة ال�سارقة تن�سق مع البلديات �سروط الدعاية النتخابية للمر�سحني

من�صاأة  األف   16 تغطي  كامريا  األف   135

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة » نظام حماية يرفع م�ستوى ال�سعور بالأمن« 

ال�سيدلية الذكية ل� »�سحة« تتفادى الأخطاء الدوائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة –الفجر:

لدائرة  ال��ت��اب��ع  م��وي��ل��ح  �ساحية  جمل�س  اط��ل��ع 
ال�سارقة  بحكومة  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  جهود  خمتلف  على 
تنفيذ  يف  اأدوار  م���ن  ت���ت���وله  وم���ا  ال�����س��ارق��ة  يف 
كفاءة  رف��ع  على  تعمل  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  خمتلف 
ل��رف��اه��ي��ة و�سالمة  ال��ت��ح��ت��ي��ة حت��ق��ي��ق��اً  ال��ب��ن��ى 
ان�سيابية  و�سمان  ال�سارقة  اإم��ارة  وزوار  قاطني 
الكرمية  على توفري احلياة  تنقالتهم وحر�ساً 

للمواطنني واملقيمني.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي ق��ام بها جمل�س 
ال�سارقة  مدينة  يف  الهيئة  مقر  اإىل  ال�ساحية 
ب��رئ��ا���س��ة م��اج��د ���س��امل اجل��ن��ي��د رئ��ي�����س جمل�س 
بن  الدكتور عبدالعزيز  يرافقه  �ساحية مويلح 
اأع�ساء  من  وع��دد  الرئي�س  نائب  املهريي  بطي 

جمل�س ال�ساحية وموظفيها .

ورحب املهند�س  يو�سف �سالح ال�سويجي ع�سو 
رئي�س هيئة  ال�سارقة  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س 
الطرق واملوا�سالت يف ح�سور املهند�س �سليمان 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  مدير  الرحمن  عبد 
ل�سوؤون الطرق  ومعاونيه بوفد جمل�س �ساحية 
على  واحلر�س  للهيئة  بزيارتهم  واأ�ساد  مويلح 
وما  اأعمالها  على  والط���الع  ال��دائ��م  التوا�سل 

تنفذه من م�ساريع تخدم ال�ساحية .
 وق���دم ل��وف��د ال�����س��اح��ي��ة  ���س��رح��ا  مف�سال عن 
ال��ط��رق ويف  الهيئة وجهودها يف جم��ال  اأع��م��ال 
واآليات  اإجن���ازات���ه���ا  واأب������رز  امل���وا����س���الت  جم���ال 
العمل يف خمتلف الإدارات عالوة على خططها 
اأحياء  يف  الداخلي  الر�سف  ا�ستكمال  جمال  يف 
�ساحية مويلح بعد اإجناز املرحلة الأوىل منها .

اأ�سار ماجد �سامل اجلنيد رئي�س جمل�س  بدوره 
�ساحية مويلح بجهود هيئة الطرق واملوا�سالت 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  هامة  اأدوار  من  تتوله  وم��ا 

الر�سف  جم��ال  يف  ل�سيما  امل��واط��ن  تهم  ال��ت��ي 
التحتية  البنى  اإىل  الدائمة  واحلاجة  الداخلي 
معربا  ال��ط��رق  تعبيد  طليعتها  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
ملا  مويلح  �ساحية  وتقدير جمل�س  تقديره  عن 
نفذته وقامت به الهيئة من اأعمال ملمو�سة يف 

اإجناز عدد من امل�ساريع يف ال�ساحية .
بعدها جرى تبادل الأراء يف اأبرز اخلدمات التي 
يتطلع اإليها قاطنو ال�ساحية من الهيئة بجانب 
م�ساريع  وا���س��ت��ك��م��ال  تنفيذ  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود 

الر�سف الداخلي .
مويلح  �ساحية  اأ�ساد جمل�س  الزيارة  نهاية  ويف 
بال�سارقة  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  ب��ج��ه��ود 
واأعربوا عن تقديرهم للجهود املبذولة من قبل 
يف  ومعاونيه  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة  رئي�س 
يرافقه  اجلنيد  وق��ام  اخلدمات  خمتلف  تنفيذ 
ال�ساحية  درع  ب��ت��ق��دمي  والأع�������س���اء  امل���ه���ريي 

لرئي�س الهيئة . 

•• دبي-الفجر:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�سرطة والأم��ن العام يف دبي، على الأه��داف ال�سرتاتيجية 
الإن�ساين  ودوره���ا  ب��دب��ي،  ر  الُق�سرَّ و���س��وؤون  الأوق���اف  ملوؤ�س�سة 
يف دع���م مت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����س��ري��ة وت���وف���ري ���س��ب��ك��ة اأم���ان 
اخلريية  وامل�ساهمات  ر،  الُق�سرَّ م�سالح  وحماية  للم�ستقبل، 

وال�سراكات ال�سرتاتيجية بني خمتلف املوؤ�س�سات الفاعلة يف 
العمل اخلريي والإن�ساين يف دبي.

ال��ذي عقد مبكتب معاليه، و�سم  ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع 
و�سوؤون  الأوق���اف  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  امل��ط��وع،  علي  �سعادة 
واأحمد ح�سن،  الأم��ني،  نائب  ث��اين،  اآل  ر بدبي، وخالد  الق�سّ
تنمية  اإدارة  مدير  كلندر،  وعمر  ر،  الق�سّ �سوؤون  اإدارة  مدير 
العامة  ال��ع��الق��ات  ق�سم  رئي�س  ال��ك��م��زاري،  ال��وق��ف، وحم��م��د 

مدير  املقعودي،  اأحمد  العميد  الجتماع  وح�سر  والت�سويق. 
مكتب نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي.

ومت خالل الجتماع ا�ستعرا�س دور موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون 
الق�سر، ومن يف حكمهم يف جمالت  رعاية  بدبي يف  ر  الق�سّ
املادية،  وامل�ساعدات  الجتماعية  والرعاية  وال�سحة  التعليم 
وحت�سني  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  من  للمتجدد  وال�ستجابة 

اأو�ساعهم املعي�سية.

•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري،  اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء  ثمن 
�سرطة حتا يف  بها مركز  يقوم  التي  البحث اجلنائي، اجلهود  ل�سوؤون  دبي 
منطقة الخت�سا�س، حيث مل ي�سجل املركز اأي ق�سية جمهولة يف املجالني 
اجلنائي واملروري يف العام املا�سي، وذلك نتيجة للرامج الأمنية واملرورية 

التي يطبقها يف منطقة اخت�سا�سه.
ملركز  البحث اجلنائي  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  تفقد  ذلك خالل  جاء 
�سرطة حتا، �سمن برنامج التفتي�س ال�سنوي على الإدارات العامة ومراكز 
حتا،  �سرطة  مركز  مدير  الكتبي،  مبارك  العقيد  خاللها  رافقه  ال�سرطة، 
اإدارة الرقابة والتفتي�س، والعقيد  والعقيد خالد �سعيد بن �سليمان، مدير 
عبد اهلل را�سد الهفيت نائب مدير مركز �سرطة حتا، والرائد الدكتور عبد 

الرزاق املازمي، وعدد من ال�سباط.

املوؤ�صرات اال�صرتاتيجية 
واطلع �سعادة اللواء املن�سوري على املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية للمركز، حيث 
الخت�سا�س،  منطقة  يف  الأمنية  التغطية  يف   100% ن�سبة  املركز  حقق 

يف  امل��ن��اوب  ال�سابط  ت��واج��د  ن�سبة  بلغت  بينما   ،100% امل�ستهدف  وك��ان 
مواقع البالغات %100 ليحققوا بذلك امل�ستهدف املطلوب، وبلغ متو�سط 
معدل  بلغ  كما  ثانية،  و34  دقائق   8 الطارئة  للحالت  ال�ستجابة  زم��ن 
وفيات حوادث ال�سري %3 ليحققوا بذلك امل�ستهدف املطلوب، وبلغت ن�سبة 

الق�سايا املرورية املجهولة �سفر يف املائة وكان امل�ستهدف �سفر يف املائة.
كما واطلع اللواء املن�سوري على الرامج الأمنية التي يطبقها مركز �سرطة 
حتا يف مناطق الخت�سا�س والتي اأدت اإىل خف�س البالغات املقلقة يف العام 

.2017 بالعام  مقارنة   2018

ال�صجالت املرورية
على  وحر�سهم  امل��روري��ة،  ال�سجالت  ق�سم  جهود  املن�سوري  ال��ل��واء  وثمن 
اجليد  النت�سار  خ��الل  م��ن  الأرواح  وحفظ  الطريق  م�ستخدمي  �سالمة 
للدوريات يف منطقة الخت�سا�س، حيث �سجل املركز 10 بالغات مرورية 
مروريا  بالغا   17 واح��دة، و�سجل  وف��اة  نتج عنها حالة   2018 العام  يف 
بتنفيذ  امل��رك��ز  ق���ام  ك��م��ا  وف����اة،  اأي���ة ح��ال��ة  ينتج عنها  2017 مل  ال��ع��ام  يف 
ومن  للمرور  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  امل��روري��ة  احلمالت  من  العديد 
�سمنها “ اأرواحكم تهمنا... �سعادتكم غايتنا” و “ الأمطار نعمة ل جتعلها 

املحا�سرات  العديد من  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  اأول”،  “ الرخ�سة  نقمة” و 
التوعوية املرورية يف مدار�س حتا والعديد من الدوائر احلكومية يف منطقة 

الخت�سا�س.

املبادرات االإدارية 
نفذها  ال��ت��ي  الإداري����ة  امل��ب��ادرات  على  املن�سوري  ال��ل��واء  �سعادة  واط��ل��ع  كما 
 98% بن�سبة  الوظيفية  ال�سعادة  ارتفاع  اإىل  اأدت  والتي  للموظفني  املركز 
لأبناء  الدرا�سية  الر�سوم  لدفع  تراحم  موؤ�س�سة  مع  التعاون  �سمنها  ومن 
موظفي املركز، وحتويل اخلدمات العالجية للموظفني من م�ست�سفى دبي 
اأ�سرة واحدة، وغريها من املبادرات الأخرى،  اىل م�ست�سفى حتا، وفعاليات 
كما قام املركز باإطالق مبادرات حتفيزية للموظفني بن�سبة %100 وكان 
ليحققوا   97% املرا�سالت  على  ال��رد  ن�سبة  وبلغت   ،78% امل�ستهدف 

بذلك امل�ستهدف املطلوب.

املبادرات املجتمعية 
واطلع اللواء املن�سوري على املبادرات املجتمعية التي ينفذها مركز �سرطة 
والتي  املدار�س”  “اأمن  مبادرة  �سمنها  وم��ن  الخت�سا�س  منطقة  يف  حتا 

التعليمية،  واملوؤ�س�سات  ال�سرطة  بني  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اىل  تهدف 
وامل�ساهمة يف بناء جيل واع ومثقف اأمنياً ومرورياً، واإطالق برامج توعوية 
بالتن�سيق مع القطاعات التعليمية، وغريها من الأهداف الأخرى، و مبادرة 
“الدورات ال�سيفية” التي تهدف اإىل ا�ستثمار اأوقات فراغ الطلبة الذين هم 
ثروة الوطن وعدته للم�ستقبل، حيث قام مركز حتا بتخريج 3011 طالبا 
2719 طالبا و292 طالبة، بالإ�سافة اإىل املبادرات الأخرى ومن  منهم 

�سمنها اليوم العاملي للعمال ويوم ال�سعادة العاملي. 

االأمن ال�صياحي
يف  املتمثلة  ال�سياحي  الأم��ن  فريق  مهام  على  املن�سوري  اللواء  واطلع  كما 
تاأمني الفعاليات، وتقدمي خدمات �سرطة دبي الذكية للجمهور، وامل�ساركة 
ال��دورات التي ينفذها  يف عمليات الإنقاذ واإ�سعاف امل�سابني، بالإ�سافة اإىل 
الفريق ومن �سمنها دورة اإ�سعاف واإنقاذ، دورة الطائرة دون طيار، وبرنامج 
باملناطق  اخلا�سة  ال��دراج��ات  على  التمرين  ي�سمل  ال��ذي  البدنية  اللياقة 

اجلبلية، التجديف، ال�سباحة، التحمل وغريها من التمارين الأخرى.
ملركز  امل�ستقبلية  امل�ساريع  على  املن�سوري  ال��ل��واء  اطلع  جولته  ختام  ويف   
�سرطة حتا ومن �سمنها مركز ال�سرطة الذكي وعدد من امل�ساريع الأخرى.

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  اأطلق 
امل����ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي، 
لأ�سحاب  اخل����ري  “قافلة  م����ب����ادرة 
جمل�س  ي��ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي  الهمم”، 
مركز  مع  بالتعاون  ال�سرطة  مراكز 
الثاين  للعام  الهمم  لأ���س��ح��اب  دب��ي 
مركز  يف  وذل��������ك  ال������ت������وايل،  ع���ل���ى 
اللواء  بح�سور  الق�سي�س،  �سرطة 
املن�سوري،  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
م�������س���اع���د ال����ق����ائ����د ال����ع����ام ل�������س���وؤون 
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، وال��ع��م��ي��د يو�سف 
�سرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال����ع����دي����دي، 
ال��ق�����س��ي�����س، ون���ائ���ب���ه ال��ع��م��ي��د عبد 
الدكتور  والعقيد  الها�سمي،  احلليم 
�سالح احلمراين، نائب مدير الإدارة 
وعائ�سة  وال���ري���ادة،  للتميز  ال��ع��ام��ة 
ال��درب��ي م��دي��رة م��رك��ز دب���ي لرعاية 
وزارة  ال��ه��م��م يف  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل 
ال�سباط،  من  وعدد  املجتمع،  تنمية 
منتجات  ع��ر���س  يف  امل��ب��ادرة  وتتمثل 

على  ال�سوء  واإل��ق��اء  الهمم  اأ�سحاب 
وابتكاراتهم  واإمكانياتهم  مواهبهم 
ال���ت���ي يتم  امل���ن���ت���ج���ات  ، م����ن خ�����الل 
الق�سي�س  �سرطة  مركز  يف  عر�سها 
اللواء  واأك���د  اأي���ام.  م��دار ثالثة  على 
امل����ري خ���الل اإط�����الق امل����ب����ادرة، على 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س 

الوطنية لتمكني  ال�سيا�سة  على دعم 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وال����س���رت����س���اد مبا 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قاله 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الإن�سان هي  “اإعاقة  اهلل،  رعاه  دبي، 
عدم تقدمه وبقائه يف مكانه وعجزه 

ع��ن حت��ق��ي��ق الإجن������ازات وم���ا حققه 
اأ�سحاب الهمم يف خمتل�سف املجالت 
وع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة من 
العزمية  اأن  على  دليل  ه��و  اإجن���ازات 
وتدفع  امل�ستحيل  ت�سنعان  والإرادة 
الظروف  ك��ل  مواجهة  اإىل  الإن�����س��ان 
وال���ت���ح���دي���ات ب��ث��ب��ات ل��ل��و���س��ول اإىل 

الأهداف والغايات«.
وق��ال ال��ل��واء امل��ري اإن ه��ذه اخلطوة 
الوطنية  ال�سيا�سة  مع  متا�سيا  تاأتي 
وتنفيذاً  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  لتمكني 
اأطلقها  ال���ت���ي  ال���ك���رمي���ة  ل���ل���م���ب���ادرة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���س��د 
لالإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
للجميع(،  م����ك����اٌن  )جم����ت����م����ع����ي... 
بالكامل  دب��ي  حتويل  اإىل  وال��رام��ي��ة 
الهمم  اإىل مدينة �سديقة لأ�سحاب 
دعم  ع���ر   ،2020 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الإم��������ارة يف جمال  وت���ع���زي���ز ج���ه���ود 

متكني اأ�سحاب الهمم.
�سرطة دبي  اأن  امل��ري  اللواء  واأو���س��ح 
م���ن اأوائ�����ل امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي تتبنى 
يف  والإن�����س��ان��ي��ة  املجتمعية  اجل��وان��ب 
ا�سرتاتيجيتها وخططها وبراجمها، 
باأ�سحاب  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ال���ه���م���م م�������س���وؤول���ي���ة م�����س��رتك��ة من 
لتفعيل  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأف����راد  جميع 
دورهم الجتماعي و�سمان انتمائهم 

وتكافوؤ  امل�������س���اواة  مب���ب���داأ  ال���وط���ن���ي 
العميد  ت���وج���ه  وب�������دوره  ال���ف���ر����س. 
مركز  اإىل  بال�سكر  العديدي  يو�سف 
دبي لرعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم، 
وخ�س بالذكر مديرة املركز ال�سيدة 
تعاونها  حل�����س��ن  ال����درب����ي  ع��ائ�����س��ة 
بذلتها  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رية  وجل���ه���وده���ا 
للعام  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإجن���اح  �سبيل  يف 
الثاين على التوايل، والتي تعر عن 
ال�سراكة القوية واملثمرة بني �سرطة 
م�سرياً  املجتمع،  تنمية  ووزارة  دب��ي 
اأيام  ُيقام ملدة ثالثة  املعر�س  اأن  اإىل 
اأ�سحاب  منتجات  لعر�س  امل��رك��ز  يف 
الهمم، مبيناً اأن هذه املبادرة تاأتي يف 

اإطار دمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع 
ك��ون��ه��م ج����زء م��ه��م يف م�����س��رية بناء 
عائ�سة  ثمنت  جانبها،  ومن  الوطن. 
الدربي التعاون وال�سراكة املثمرة بني 
ومركز  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
والذي  الهمم،  اأ�سحاب  لتاأهيل  دبي 
اأثمر عن تنفيذ العديد من املبادرات 
مبادرة  ���س��م��ن��ه��ا  وم���ن  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الهمم”  لأ���س��ح��اب  اخل��ري  قافلة   “
ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، والتي 
على  الفئة  ه��ذه  تعريف  اىل  ت��ه��دف 
دبي،  �سرطة  تقدمها  التي  اخلدمات 
حيث  ج��داً  اإيجابية  نتيجتها  وكانت 
اأ�سحاب  م��ع  ال�سرطة  اأف���راد  تفاعل 

العام  القائد  �سعادة  الهمم.  وجت��ول 
امل��ع��ر���س، واط��ل��ع خاللها  اأروق�����ة  يف 
اأبدعتها  التي  املتنوعة  املنتجات  على 
على  ال��ه��م��م، مثنياً  اأ���س��ح��اب  اأي����ادي 
البتكارية،  وق��درات��ه��م  اإب��داع��ات��ه��م 
ومواهبهم يف اإنتاج منتجات متنوعة 
ومتميزة من خالل الور�س املختلفة 
�سمنها  وم���ن  امل���ب���ادرة  يف  امل�����س��ارك��ة 
املعادن،  الأ���س��اور،  الديكوباج،  ور���س��ة 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ور���س الأخ�����رى، كما 
تنمية  وزارة  م�ساركة  امل��ب��ادرة  �سهد 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ور���س��ة ت�سوير 
ال������ولدة، طباعة  الأط���ف���ال ح��دي��ث��ي 

اليد والرجل.

�ساحي خلفان يطلع على ا�سرتاتيجية 
ر بدبي موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الُق�سَّ

�صفر باملئة ن�صبة الق�صايا املرورية املجهولة

اللواء املن�سوري يتفقد مركز �سرطة حتا

للعام الثاين على التوايل

�سرطة دبي تطلق مبادرة »قافلة اخلري لأ�سحاب الهمم«

جمل�س �ساحية مويلح يف ال�سارقة يطلع على جهود هيئة الطرق واملوا�سلت يف اإجناز م�ساريع الر�سف الداخلي ب�سوارع ال�ساحية  
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••  ميالن –اإيطاليا-الفجر:

القبي�سي  اأمل  الدكتورة  معايل  اأك��دت 
اإن  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
الإره��اب طويلة،  اإىل هزمية  الطريق 
ولكن التطرف هو وقود الإره��اب ول 
�سيا�سات  دون  م��ن  حم��ارب��ت��ه  ميكننا 
التعبري  ب���ني ح��ري��ة  ال���ت���وازن  حت��ق��ق 
وامل�سوؤولية، ومن دون �سيا�سات تر�سي 
من  رئي�سية  كقيمة  الت�سامح  ق��واع��د 
قيم جمتمعاتنا... م�سرية ايل اإننا يف 
دولة الإمارات نوؤمن باأهمية مواجهة 
الأعمال الإرهابية عن طريق معاجلة 
اخلطاب املتطرف الذي يغذيها. وهذا 
اأم����ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة ل��ل��دور الذي 
ي��وؤدي��ه الحت���اد ال��رمل��اين ال���دويل مع 
الفريق  خ����الل  م���ن  امل���ت���ح���دة  الأمم 
التابع  امل�ستوى  ال��رف��ي��ع  ال�ست�ساري 
ال����دويل املخت�س  ال��رمل��اين  ل��الحت��اد 
الذي  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  مبكافحة 

حظيت ب�سرف رئا�سته. 
الدكتورة  م��ع��ايل  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
اأمل القبي�سي امام اجلل�سة الفتتاحية 
الجتماع  �سرف”  “�سيف  الرئي�سة 
للجمعية  ال���دائ���م���ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ث���اين 
املتو�سط  الأب��ي�����س  للبحر  ال��رمل��ان��ي��ة 
البديلة  امل���ال  راأ����س  “اأ�سواق  ب��ع��ن��وان 
للنمو القت�سادي يف البحر املتو�سط.. 
مبيالن  للرملانيني”  احلا�سم  ال��دور 
– اإيطاليا. بح�سور معايل الدكتورة 
علياء بوران، رئي�سة اجلمعية الرملانية 
لدول البحر الأبي�س املتو�سط و�سعادة 
الرئي�س  جريو�ساملي،  رافائيل  ال�سيد 
التنفيذي للبور�سة الإيطالية، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ب��ور���س��ة لندن 
وروؤ����س���اء ب��رمل��ان��ات ومم��ث��ل��ني ع��ن 25 

دولة مبا يفوق 250 م�سارك.
وقالت معاليها اإن دعم دولة الإمارات 
املجموعة  ل���ه���ذه  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
م�سوؤوليتها  من  جزء  هو  ال�ست�سارية 
للمنطقة،  اجل���م���اع���ي  الأم������ن  جت����اه 
ون��اأم��ل م��ن خ��الل تعاوننا م��ع الدول 
للبحر  الرملانية  اجلمعية  يف  اأع�ساء 
الأبي�س املتو�سط اأن نتمكن من العمل 
معاً كرملانيني على توجيه ال�سيا�سات 
الكونية  احل��رب  لتجعل  والت�سريعات 
اأكرث فاعلية  على الإره��اب والتطرف 
وت���اأث���رياً . واأك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى ان 
ال���وال���د ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان، موؤ�س�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة، طيب اهلل ثراه، علمنا اأن هذه 
ميتلكها  التي  امل��وارد  اأغلى  هي  القيم 
القيم  نف�س  بال�سبط  اإن��ه��ا  ب��ل��د.  اأي 
ال�سراء  يف  وت��ر���س��دن��ا  ت��ق��ي��دن��ا  ال��ت��ي 

وال�سراء.
امل���ب���ادرات  اأن  ايل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����ارت 
ال��داع��ي��ة اإىل اح���رتام الخ��ت��الف بني 
يف  املختلفة  الثقافات  وف��ه��م  الأدي����ان 
التقليل  اأ�س�س  تر�سي  الواحد  املجتمع 
م���ن ال���س��ت��ق��ط��اب ال�����ذي ي������وؤدي اإىل 
موؤكدة  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا...  يف  ال��ت��ط��رف 
على ان دول��ة الم��ارات منذ تاأ�سي�سها 
بالت�سامح  التزمت   1971 ال��ع��ام  يف 
وال��ع��ي�����س امل�����س��رتك ف��ق��د ك��ان��ت على 
ال��دوام ترحب بجميع اجلن�سيات من 
ك��اف��ة اأرج������اء ال���ع���امل، وم����ن خمتلف 
الثقافية  واخل���ل���ف���ي���ات  ال����دي����ان����ات 

وحتت�سن المارات اأكرث من )200( 
ج��ن�����س��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ي��ع�����س��ون يف وئ���ام 
على  ويعملون  داخل حدودها  وتناغم 

اأرا�سيها يف حمبة و�سالم. 
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ان دول����ة الم�����ارات 
ال�سالم  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  فل�سفتها  ب��ن��ت 
خمتلف  ب��ني  امل�ساركة  على  وم�سجعاً 
ال�سالم  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  احل�����س��ارات 
هذا  ويف  والنمو.  والتعاون  والتنمية 
2019 عاماً  عام  اإع��الن  ال�سياق، مت 
للت�سامح يف الإمارات العربية املتحدة. 
الزيارة  ه��ي  ال��ب��ارزة  عالمته  وك��ان��ت 
دولة  اإىل  فران�سي�س  للبابا  التاريخية 
امل��ت��ح��دة يف �سهر  الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ت��ي ج��اءت بهدف  املا�سي،  ف��راي��ر 
بناء ج�سور ال�سالم والت�سامح والأخوة 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��ني ال��ن��ا���س م��ن خمتلف 
ت��وق��ي��ع ميثاق  خ��الل��ه��ا  الأدي������ان ومت 
الأخوة الإن�سانية، وهو ميثاق مكر�س 
للم�ستقبل،  كونية  روؤي���ة  ب��ن��اء  لفكرة 
خمتلف  م��ن  ال��ن��ا���س  ي�ستطيع  ح��ي��ث 
يعي�سوا  اأن  واجل���ن�������س���ي���ات  الأدي���������ان 
ع��ل��ى اأ���س�����س الح������رتام امل���ت���ب���ادل من 
والعي�س  الت�سامح  قيم  تعزيز  خ��الل 
امل�سرتك...م�سرية ايل ان  هذا امليثاق 
ف��ري��د م���ن ن��وع��ه لأن����ه ج����اء بتوقيع 
البابا فران�سي�س، و�سيخ الأزهر اأحمد 
الطيب الذي ميثل اأعلى �سلطة دينية 
.. لف��ت��ه ايل  ال�����س��ن��ة.   امل�سلمني  ب��ني 
املبادئ يف وثيقة الأخوة  اأه��م  اأح��د  ان 
الن�سانية هذه هو اأنها تركز على فكرة 
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات وتدين 
القتل لأي �سبب كان عل قاعدة اأن كل 

الأديان حترم هذا الفعل.
اكدت  ال��وث��ي��ق��ة  ان  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
الوثيقة  ف��رك��زت  ال��دي��ن  ج��وه��ر  على 
ع��ل��ى م���ب���داأ الأع����م����ال اخل���ريي���ة من 
واملحتاجني  الفقراء  م�ساعدة  خ��الل 
الواجب  م��ن  اأن���ه  باعتبار  والأق��ل��ي��ات 
من  ي�ساعد  اأن  ق���ادر  ان�����س��ان  ك��ل  على 
رئي�سة  معايل  واأ�سارت  حظاً.  اأقل  هم 
كلمتها  الحت��ادي يف  الوطني  املجل�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  ان 
تدعم وت�ساعد الالجئني يف عدد من 
الالجئني  وخ�����س��و���س��اً  ال���ع���امل،  دول 
ال�سوريني، فقد اأنفقت اأكرث من ثالثة 
اإن�سانية،  كم�ساعدات  دولر  مليارات 
وبنت العديد من خميمات الالجئني 
املاأوى  لتوفر  ال��ي��ون��ان  ويف  الأردن  يف 
الالئق  والتعليم  الطبية  واخل��دم��ات 
وعلى  ال�����س��وري��ني،  ال��الج��ئ��ني  لآلف 
والأطفال،  الن�ساء  اخل�سو�س  وج��ه 
كما اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
األ����ف   250 م����ن  اأك������رث  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
حجم  بلغ  كما  اأرا���س��ي��ه��ا  على  ���س��وري 
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لليمن: 
اإىل   2015 اأبريل  خالل الفرتة من 
دي�سمر 2018، نحو 18.06 مليار 
اأمريكي(،  دولر  درهم )4.91 مليار 
ا�ستفاد منها ما يزيد على 17 مليون 
ميني، منهم 11 مليون طفل، و3.2 

ماليني من الن�ساء.
واأكدت معاليها على ان مد يد امل�ساعدة 
احلاجة  اأوق�������ات  يف  احل�����ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
نعتنقها يف  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  اإح�����دى  ه���ي 
املتحدة، وهي  العربية  الإم��ارات  دولة 
قيمة متجذرة يف ثقافتنا ودينن�ا. ول 

ولل�سنة اخلام�سة على  اأنن�ا،  عجب يف 
بامل�ساعدات  املترعني  اأك��ر  ال��ت��وايل، 
الإن�سانية يف العامل بالن�سبة لإجمايل 
ناجتنا املحلي. لقد قدمنا على مدى 
من  اأك���رث  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 
اإن�سانية  كم�ساعدات  دولر  مليار   32
يف  خ�سو�ساً  ال��ع��امل،  ح��ول  وتنموية 
املناطق التي تعاين احلروب والكوارث 
الدكتورة  معايل  وق��ال��ت  الطبيعية.  
اأن  عظيم  ل�سرف  اإن���ه  القبي�سي  اأم���ل 
الإم����ارات  دول���ة  ت��ت��م دع��وت��ي لتمثيل 
اأن�سم  واأن  و�سعبها،  املتحدة  العربية 
الثانية  الدائمة  اللجنة  اجتماع  اإىل 
البحر  ل�����دول  ال��رمل��ان��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
التعاون  ح�����ول  امل���ت���و����س���ط  الأب���ي�������س 
القت�سادي والجتماعي والبيئي. ... 
الوطني  املجل�س  ان دعوة  م�سرية ايل 
هذا  يف   اليكم  لالن�سمام  الحت����ادي 
اأم���ر يف غ��اي��ة الأهمية  الج��ت��م��اع ه��و 
بالن�سبة لنا يف دولة الإمارات العربية 
اأن دول حو�س  ي��وؤك��د  ف��ه��ذا  امل��ت��ح��دة، 
الإمارات  دول��ة  ت��رى  املتو�سط  البحر 
العربية املتحدة، �سريك ا�سرتاتيجي، 
وهي النظرة ذاتها التي تنظرها دولة 

الإمارات اإىل دول البحر املتو�سط .
كما عرت معاليها عن اعتزازها ب�سكل 
خا�س مبذكرة التفاهم والتعاون التي 
وقعناها مع اجلمعية الرملانية لدول 
البحر الأبي�س املتو�سط منذ اأ�سبوعني 
خ��الل زي���ارة م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة علياء 
بوران الناجحة اإىل الإمارات العربية 

بالتن�سيق  ���س��ع��داء  اأن��ن��ا  كما  امل��ت��ح��دة. 
يف  املحرتمة  برملاناتكم  مع  والتعاون 
الدولية،  الرملانية  املحافل  خمتلف 
مثل الحتاد الرملاين الدويل واحتاد 
الرملانيني العرب، وكذلك بالتفاقيات 
التفاهم،  ومذكرات  املتعددة  الثنائية 
ال�������س���داق���ة م���ع معظم  وجم���م���وع���ات 
برملاناتكم. ناأمل اأن نتمكن من تعزيز 
هذه العالقة وتو�سيعها لت�سمل جميع 
اأع�����س��اء اجل��م��ع��ي��ة ال��رمل��ان��ي��ة للبحر 

الأبي�س املتو�سط.
عن  اأع�����رب  اأن  اأود  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
ملوافقتكم  وتقديري  الكبري  امتناين 
على قبول املجل�س الوطني الحتادي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
كع�سو منت�سب يف اجلمعية الرملانية 
امل��ت��و���س��ط، مم��ا يدل  الأب��ي�����س  للبحر 
وتاريخنا  م�ساحلنا  ترابط  ق��وة  على 
هذه  ان   ايل  م�����س��رية  وم�ستقبلنا... 
كرملانات  لنا  ت�سمح  �سوف  الع�سوية 
ي����داً بيد  وك��رمل��ان��ي��ني اأن ن��ع��م��ل م��ع��اً 
لتن�سيق  م�����س��ى  وق����ت  اأي  م���ن  اأك����رث 
اجل���ه���ود وت����ب����ادل اخل�������رات، وزي�����ادة 
بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م�ستوى 
املتحدة ودول  العربية  الإم��ارات  دولة 
الأبي�س  للبحر  الرملانية  اجلمعية 
ب�سكل  بال�ستثمار  وك��ذل��ك  املتو�سط، 

اأف�سل يف الفر�س امل�ستقبلية .
بال�سكر  اأدي�����ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأو����س���ح���ت 
ال��ع��زي��زة و�سديقتي  اخل��ا���س لأخ��ت��ي 
رئي�سة  ب��وران  علياء  الدكتورة  معايل 

اجلمعية على دعمها امل�ستمر وتعاونها 
الطريق  ل��ن��ا  م���ّه���د  ال�����ذي  ال�������س���ادق 
اتفاقياتنا  ت���وق���ي���ع  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 
واإىل  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
ع�سويتنا يف اجلمعية يف زمن قيا�سي، 
التعاون  ب���اأن  ال�سلب  اإمي��ان��ه��ا  وع��ل��ى 
املتو�سط والإم��ارات العربية  بني دول 
الأهمية  غ��اي��ة  يف  اأم����ر  ه���و  امل��ت��ح��دة 
وم�ستقبلها.   ال������دول  ه����ذه  حل��ا���س��ر 
وقالت معايل الدكتورة امل القبي�سي 
ان العالقة ال�سرتاتيجية بني الدول 
العربية والأوروبية املطلة علي البحر 
امل��ت��و���س��ط غ��ن��ي��ة ع���ن ال�����س��رح، فنحن 
ن��ت�����س��ارك ب��ف��ه��م م�����س��رتك ع��ن كيفية 
جعل العامل اآمناً ومتكاماًل اقت�سادياً 
النظر  ب��غ�����س  اج��ت��م��اع��ي��اً  وم�����س��ت��ق��راً 
ع����ن الخ����ت����الف يف ال����دي����ن وال���ع���رق 
وال��ت��وج��ه��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ل��ق��د كانت 
الأبعاد  متعددة  ال���دوام  على  عالقتنا 
والتعاون  ال�������س���داق���ة  يف  وم���ت���ج���ذرة 
امل�سرتك.  والأم�����ن�����ي  الق����ت���������س����ادي 
باهتماماتنا  م���رت���ب���ط  ه������ذا  وك������ل 
هذه  يف  امل�سرتك  وم�سرينا  امل�سرتكة 
املنطقة... م�سرية ايل اأن هذا الرابط 
ال�سرتاتيجي ي�سكل جزءاً اأ�سا�سياً من 
بعد  م��ا  اقت�سادات  جن��اح  ب��اأن  اإمياننا 
اقت�سادات  دم���ج  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ن��ف��ط 
العاملي.  الق��ت�����س��اد  م��ع  املنطقة  ه��ذه 
هذا الندماج الذي ل ميكن حتقيقه 
املتبادل  العتماد  تبني  خالل  من  ال 
ال�ستقالل  لتحقيق  ال�سعي  من  ب��دًل 

الكامل وال�ستقالل املتكامل.
ب��اأن تتجاوز  اأم��ل  وقالت معاليها كلنا 
املا�سي  عالقات  امل�ستقبلية  العالقات 
وه��������ذا ل ي���ع���ت���م���د ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 
التاريخية وح�سن النوايا بني �سعوبنا 
فح�سب، ولكن على القيم القت�سادية 
اإىل  اأي�ساً،  التعاون  لهذا  وال�سيا�سية 
ال��ك��ب��ري يف احلفاظ  ج��ان��ب اله��ت��م��ام 
منطقتنا  واأم���ن  امل�سرتك  اأمنن�ا  على 
اإمكانات  ان  ايل  م�سرية  وال���ع���امل.... 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال���س��رتات��ي��ج��ي مع 
ومع  للغاية.  وا���س��ح��ة  املتو�سط  دول 
الإمكانات  ه����ذه  اإط������الق  ف�����اإن  ذل����ك 
دول  جعل  على  نعمل  اأن  اإىل  يحتاج 
اآمنة  اآمنة،  املتو�سط منطقة  احلو�س 
اإن  ومل�ستثمريها وجلريانها.  ل�سعوبها 
والإن�سان  التنمية،  اأ�سا�س  هو  الأم��ن 

هو اأ�سا�س الأمن .
الوطني  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س���ة  وق����ال����ت 
اأظهرت  ل��ق��د  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  الحت�������ادي 
�سبكة الإنرتنت لنا مقدار القوة التي 
اأ�سابعنا  اأن منتلكها يف متناول  ميكن 
العتماد  ت��ب��ن��ي  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  ع��ن��دم��ا 
اأن  م��ن  ب���دًل  للقوة  كم�سدر  امل��ت��ب��ادل 
نعتره �سبباً لل�سعف. وبينما تناق�س 
اجتماعاتكم مفهوم الأ�سواق البديلة، 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  ف���اإن���ن���ا 
القت�ساد  م��ف��ه��وم  يف  نبحث  امل��ت��ح��دة 
من  ال�ستفادة  خ��الل  فمن  املتكامل. 
�سني(  )ب��ل��وك  الكتل  �سل�سة  اإم��ك��ان��ات 
وات�سالت  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 

اجليل اخلام�س، تعمل دولة الإمارات 
ع��ل��ى ت��وح��ي��د الأ����س���واق وال�����س��م��اح لنا 
ولكنها  اأف�سل،  اندماج  اإىل  بالتو�سل 
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ت��ع��م��ل ع��ل��ى جمع 
مب�ستقبل  وال�سعور  والعقول  النا�س 
لكننا  ان  ايل   م�����س��رية  م�������س���رتك... 
ل ن�����س��ت��ط��ي��ع دم����ج م���ا ل ن��ع��رف��ه. اإن 
الأ�سواق،  لحتياجات  الأف�سل  الفهم 
الآلية  وم���اه���ي���ة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 
اأم���ور يف غاية  ال��الزم��ة لدجمها ه��ي 
تفهم  اإىل  نحتاج  اأن��ن��ا  كما  الأه��م��ي��ة. 
واحرتام الختالفات. ولذلك اختارت 
“الت�سامح”  م��ف��ه��وم  الإم�����ارات  دول���ة 
النا�س  املميزة جلهود  العالمة  ليكون 
الت�سامح  اإن  العام.  واحلكومة يف هذا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا ي��ع��ن��ي ب��ن��اء ع���امل قادر 
ع���ل���ى ت��ق��ب��ل واح��������رتام الخ���ت���الف���ات 
وال�ستفادة منها. واأ�سارت معاليها ايل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  وج��ود  ان 
باجلمعية  اخل����ا�����س  الج����ت����م����اع  يف 
املتو�سط  الأب��ي�����س  للبحر  ال��رمل��ان��ي��ة 
هو خري مثال على التزامنا، وتطّلعنا 
م�سرتك،  حلم  �سياغة  يف  ال��ب��دء  اإىل 
حلم ي�ستفيد من تنّوعنا يف اجلغرافيا 
تنّوع  جانب  اإىل  وامل���وارد،  والقت�ساد 
مناذجنا ال�سيا�سية.... م�سرية ايل ان 
والندماج  للت�سامح  الداعي  خطابنا 
البنى  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  الق���ت�������س���ادي 
الب�سرية،  امل����وارد  وت��ط��وي��ر  التحتية 
كلها  امل�ستقبل،  اإىل  نظرتنا  وك��ذل��ك 
ت�����س��ك��ل اأر���س��ي��ة ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا ب�سكل 
ج��م��اع��ي وم���ت���ب���ادل... لف��ت��ه ايل ان 
هنالك حتديات تواجهنا اليوم، مثل: 
التوازن  واختالل  القت�سادي،  التنوع 
والحتبا�س  وال���ت���ط���رف،  ال�����س��ك��اين، 
نتطلع  اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن��ن��ا  احل������راري. 
هذه  نعالج  نحن  فيما  امل�ستقبل  اىل 
معاليها  واأو�����س����ح����ت  ال����ت����ح����دي����ات. 
وظائف  خل��ل��ق  ب��ح��اج��ة  اأن��ن�����ا  �سحيح 
ج���دي���دة، ول��ك��ن��ن��ا ي��ج��ب اأن ن��ف��ك��ر يف 
هذه  فيه  توجد  ال��ذي  البيئي  النظام 
الوظائف، ويف الأفراد والعائالت، ويف 
باأكمله.  وال��ك��ون  وال����دول  املجتمعات 
يجب اأن نتعلم من ا�ستجابتنا املتاأخرة 
لالحتبا�س احلراري، ومن ا�ستجابتنا 
امل���ت���اأخ���رة ل��ل��ت��ط��رف.، اإن���ن���ا ي��ج��ب اأن 
�سديقة  ل���ت���ك���ون  ت��ق��ن��ي��ات��ن��ا  ن����ط����ور 
لها  اأذى  اأي  يف  تت�سبب  ف��ال  للبيئة، 
واأك��دت معايل  ب�سكل عام.  وللمجتمع 
كانت  لطاملا  القبي�سي  ام��ل  الدكتورة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة داعماً 
قوياً لالأمن وال�ستقرار لدول حو�س 
م�سرية  املتو�سط....  الأبي�س  البحر 
اإىل الأحداث  اإننا ننظر عن كثب  ايل 
تاأثرياتها  على  تركيزنا  م��ع  اجل��اري��ة 
امل�ستقبلية. اإن التحدي الرئي�سي الذي 
ب��ني من  ه��و ال�ستقطاب  ال��ي��وم  ن���راه 
كاحلجر  الوطنية  ب��ال��دول��ة  ي��وؤم��ن��ون 
ال��ع��امل��ي، وب��ني من  الأ���س��ا���س لنظامنا 
احلكومية  غ���ري  ب���ال���ق���وى  ي���وؤم���ن���ون 
العابرة للدول، ول يعرتفون مبفهوم 
ال�سيا�سية  وال��ن��ظ��م  احل�����دود  ���س��ي��ادة 

والت�سريعات.
غري  ال����ق����وى  ان  م���ع���ال���ي���ه���ا  وق����ال����ت 
ت�ستعمل  ل��ل��دول  ال��ع��اب��رة  احل��ك��وم��ي��ة 
الهوية الدينية اأو ال�سيا�سية لتتجاوز 
ح�������دود ال�����دول�����ة ع�����ر اجل���غ���راف���ي���ا. 

والإ�سالم ال�سيا�سي، �سواء اأكان �سيعياً 
اأو ���س��ن��ي��اً، ه��و اأح���د الأم��ث��ل��ة ع��ل هذه 
القوى غري احلكومية العابرة للدول. 
اإن اإدراكنا خلطر هذه القوى هو الذي 
املنطقة،  يف  مل�����س��ارك��ات��ن��ا  داف���ع���اً  ���س��ك��ل 
ووّج����ه ج��ه��ودن��ا ل��دع��م وب��ن��اء ق���درات 

موؤ�س�سات الدولة.
وقالت معايل رئي�سة املجل�س الوطني 
واأنا  ميالن  اإىل  جئت  لقد  الحت���ادي 
اأرى اجل�سور التي متتد اإىل اأبو ظبي 
ت�ساهم  اأن  التي ميكنها  ال�سراكة  اأرى 
يف �سياغة م�ستقبل اأف�سل يف التجارة 
الثقافة.  ويف  اخلارجية  ال�سيا�سة  ويف 
اأن جن��د يف  ب��اأن��ن��ا مي��ك��ن  الأم����ل  اأرى 
اخ��ت��الف��ن��ا، وه���ذا الخ��ت��الف موجود 
فيما  التكامل  لتحقيق  عوامل  فعاًل، 
بينن�ا. واأ�سارت معاليها ايل ان الثورة 
اأبوابنا، وهي  الرابعة تقرع  ال�سناعية 
���س��ت��ج��ل��ب اإم���ك���ان���ات ه��ائ��ل��ة، ول��ك��ن يف 
حتديات  معها  �ستحمل  ال��وق��ت  نف�س 
نعمل  اأن  م��ن��ا  يتطلب  وه���ذا  عظيمة 
القانون  م���ب���ادئ  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م���ع���اً 
الدويل واملحافظة عليها وعلى حماية 
املنظمات املتعددة الأطراف كمنظمتنا 
املجل�س  يف  اننا  معاليها  وقالت  ه��ذه. 
بالعمل  ن���وؤم���ن  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
م�ستقبلنا،  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 
وذل����ك ك���ان ج��وه��ر اإع����الن اأب����و ظبي 
الذي وقعه اأكرث من 34 برملاناً خالل 
الرملانات يف  العاملية لرئي�سات  القمة 
الرملانات  ج��م��ي��ع  وت��ب��ن��ت��ه  اأب��وظ��ب��ي، 
الأع�ساء يف الحتاد الرملاين الدويل. 
جاهدين  عملنا  لقد  ان  ايل  واأ���س��ارت 
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي على 
العربي،  الرملان  يف  م�ساهماتنا  زيادة 
الآ�سيوية،  ال���رمل���ان���ي���ة  واجل���م���ع���ي���ة 
ويف ال��رمل��ان الأف��ري��ق��ي ال���ذي �سوت 
الوطني  املجل�س  ق��ب��ول  على  م��وؤخ��راً 
الحتادي كع�سو مراقب، وكذلك على 
امل�سرتك  الرنامج  رئا�سة  م�سوؤولية 
العنيف  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  ملكافحة 
ال��ت��اب��ع ل���الحت���اد ال���رمل���اين ال����دويل، 
للمخدرات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ك��ت��ب 
املتحدة  الأمم  وم��ك��ت��ب  واجل����رمي����ة 
ملكافحة الإره�����اب.    واأك���دت معاليها 
ن��ح��ن ن��رغ��ب ب��ات��خ��اذ خ��ط��وة جديدة 
العمل  وتن�سيق  اجل��ه��ود  تكامل  نحو 
م�ساركاً،  ع�����س��واً  ك��ون��ن��ا  خ����الل  م���ن 
ومن خالل توقيع مذكرة تفاهم بني 
الأبي�س  للبحر  الرملانية  اجلمعية 
املتو�سط واملجل�س الوطني الحتادي، 
مع  اأف�سل  لتن�سيق  الفر�سة  لتوفري 
ملواجهة  ال�����س��ري��ك��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ج��ه��ود 

التحديات الإقليمية والدولية. 
نحن  كلمتها  ختام  يف  معاليها  وقالت 
العمل  اإم��ك��ان��ات  لختبار  متحم�سون 
يف  املت�سابهني  ال�سركاء  بني  التعاوين 
منكم  للتعلم  ومتحم�سون  التفكري، 
ومتحم�سون  بتجربتنا،  وم�ساركتكم 
جتمعنا  ج��دي��دة  اأح����الم  ل�ستك�ساف 
معاً، ومتحم�سون لإيجاد طرق جديدة 
يف  ومكاننا  عاملنا  معامل  ر�سم  لإع���ادة 

هذا العامل.
واأو�سحت معاليها قد نكون خمتلفني، 
ولكن حلماً ما ميكن اأن يجعلنا نعمل 
ون�ستفيد  واح��د،  رج��ل  قلب  على  معاً 

من القوة الكامنة يف الختالف.

• املبادرات الداعية اإىل احرتام االختالف بني االأديان وفهم الثقافات املختلفة 
يف املجتمع الواحد تر�صي اأ�ص�س التقليل من اال�صتقطاب الذي يوؤدي اإىل التطرف 
• مد يد امل�صاعدة يف اأوقات احلاجة هي اإحدى القيم التي نعتنقها 

يف االإمارات وهي قيمة متجذرة يف ثقافتنا وديننـا

• االمارات قدمت على مدى ال�صنوات اخلم�س املا�صية اأكرث من 32 مليار دوالر 
كم�صاعدات اإن�صانية وتنموية حول العامل

• العالقة اال�صرتاتيجية بني الدول العربية واالأوروبية املطلة علي البحر املتو�صط غنية عن ال�صرح، 
فنحن نت�صارك بفهم م�صرتك عن كيفية جعل العامل اآمنًا ومتكاماًل اقت�صاديًا وم�صتقرًا اجتماعيًا 

يف االجتماع الثاين للجنة الدائمة للجمعية الربملانية للبحر االأبي�س املتو�صط مبيالن –اإيطاليا

اأمل القبي�سي: الإمارات نوؤمن باأهمية مواجهة الإرهاب مبعاجلة اخلطاب املتطرف الذي يغذيه
االمارات منذ تاأ�صي�صها التزمت بالت�صامح والعي�س امل�صرتك فقد كانت على الدوام ترحب بجميع اجلن�صيات من كافة اأرجاء العامل

•• دبي-وام:

دبي  مب�ست�سفى  العيون  ق�سم  م��ع  بالتعاون  ال�سحة  هيئة  �سباب  جمل�س  نظم 
عمليات  خمتلف  على  ال�سباب  العيون  اأطباء  لتدريب  املبتكر  اجلراحة  خمتر 
احلاجة  ودون  امل�ست�سفيات  يف  الكرى  العمليات  غ��رف  حتاكي  بيئة  يف  العيون 

اىل مر�سى حقيقيني. ويعد هذا املختر - الذي جاء ثمرة �سراكة بني جمل�س 
م��ن حيث حداثة  ال��دول��ة  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول   -  «  Alcon و���س��رك��ة«  ال�سباب 
الأجهزة امل�ستخدمة والفئة امل�ستهدفة التي ت�سم اأطباء العيون ال�سباب بهدف 
تنمية مهاراتهم اجلراحية يف بيئة اآمنة خالية من امل�ساعفات اجلراحية ت�سهم 
اجلراحية  بالعمليات  ال��ب��دء  قبل  بنف�سهم  ثقتهم  وتعزيز  خراتهم  �سقل  يف 

الواقعية حيث �سيتم تنظيم هذا املختر ب�سكل دوري على مدار العام.
كما �سي�سم املختر يف دوراته املقبلة اأطباء العيون ال�سباب من خمتلف الإمارات 
واملنطقة و�سيكون هناك عدد كثري من الأجهزة لال�ستجابة للطلب الكبري على 
مثل هذه الور�س واملخترات، بالإ�سافة اىل دعوة مدربني عامليني لتنفيذ هذه 
بهيئة  ال�سباب  جمل�س  اأه���داف  م��ع  احل��دث  ه��ذا  ويتما�سى  التدريبية.  ال��ور���س 

ال�سحة بدبي يف دعم وتنمية مهارات ال�سباب يف املجالت الطبية وتوفري اأحدث 
ا�ساليب التدريب حيث يتطلع املجل�س اىل توفري خمترات م�سابهة للتخ�س�سات 
الطبية املختلفة يف امل�ستقبل. ومت اختيار مركز البتكار بهيئة ال�سحة الذي مت 
تد�سينه موؤخرا كموقع لهذا املختر كونه يتما�سى مع تطلعات وتوجهات هيئة 

ال�سحة لتكون حا�سنة لالأفكار البداعية واملبتكرة.

»�سحة دبي« تنظم خمتربا جراحيا مبتكرا لتدريب اأطباء العيون
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النتائج “ال�سرورية من اأجل اإعادة ثقة الراأي العام بالنظام الق�سائي”، 
يف  م�سوؤوًل   12 توقيف  عن  وكا�سفة  العام”  اجليد  “بالتقدم  م�سيدة 

�سباط فراير، حالياً اأو �سابقاً، ل�سبهات ف�ساد متعلقة ب�سفقات عامة.
لكن حتى الآن ل ترى روزي اإي�سو )62 عاماً( �سوى الأثر ال�سلبي لهذه 
الإجراءات والذي يتمثل ب�سلل العمل. وتطالب املحكمة العليا منذ عام 
2018 بنق�س قرار احتجاز منزلها ب�سبب ديون غري م�سددة، موؤكدة 

اأن هذا القرار جاء ا�ستناداً اإىل وثائق زورها كتاب عدل فا�سدون.
واأو�سحت “زوجي مري�س، وقد رمينا يف ال�سارع”، موؤكدة اأنها تعي�س يف 
مراآب مهجور. واأكدت اإيدا فوديكا “حالياً، يوجد 32 األف ملف عالق 

بانتظار درا�سته، ولي�س لدينا حتى مكان لو�سع امللفات«.
ومتتلئ قاعات الأر�سيف واملكاتب الفارغة وقاعات املحاكمة الغارقة يف 

الظلمة مبلفات على طاولت وكرا�س، تكد�س عليها الغبار.

اأع�ساء اللجنة مل يقنعهم كالمه،  اأم��واًل. لكن  اأقر�سه  يف اليونان قد 
فاأقيل من من�سبه.

برر  بعدما  نوفمر،  الثاين  ت�سرين  نف�سه يف  امل�سري  ع��ام  م��دع  وواج��ه 
اآلف اليورو من املداخيل باأرباح مراهنات ريا�سية.

وحاول قا�س اآخر يف املحكمة الد�ستورية دون جدوى اأن يو�سح للجنة 
اأنه ح�سل على 15 األف يورو هدايا مبنا�سبة زفاف ابنته.

اآخر  بح�سب  اللجنة،  لتقييم   140 البالد، خ�سع  قا�س يف   800 بني 
تقرير للمفو�سية الأوروبية يف اأيار/مايو. اأقيل 88 منهم، اأو بع�سهم 

ا�ستقال قبل اأن يخ�سع للتقييم.
ما م�سى  كان يف  ال��ذي  اأدرياتيك لل  ال�سابق  العام  املدعي  وي�ستهدف 
من اأكرث الرجال نفوذاً يف البالد، بتحقيق حول تبيي�س الأم��وال ومت 
هذه  على  م��اي��و  اأي���ار  يف  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  واأث��ن��ت  ممتلكاته.  حجز 

الحتاد  م��ن  وب�سغط  دول��ي��ني.  وخ���راء  األ��ب��ان  ق�ساة  ت�سم  ال��ق�����س��اة، 
عام  ت��ريان��ا منذ  ب���داأت  اإل��ي��ه،  الن�سمام  األبانيا  ت��ري��د  ال���ذي  الأوروب����ي 

2016باإجراء اإ�سالح معمق يف نظامها الق�سائي املري�س بالف�ساد.
وارتباطاتهم  العامني  وامل��دع��ني  الق�ساة  ومداخيل  م��وج��ودات  وب��ات��ت 
حتت  ال�سيوعية،  احلقبة  يف  وما�سيهم  املنظمة  باجلرمية  املفرت�سة 
املجهر يف ظل م�سعى اإ�سالح نظام ق�سائي اأ�سبحت فيه مهنة املحاماة 
اأ�سبه بعمل “ال�سما�سرة” الذين يفاو�سون على حجم الر�سى، بح�سب 
حمامني. يف 18 حزيران يونيو، مل ينجح القا�سي يف حمكمة ا�ستئناف 
اجلرائم اخلطرة يف تريانا يف اإخفاء توتره حينما فوجئ ثالثة اأع�ساء 
من اللجنة امل�ستقلة مبوجودات له غري مرتبطة مب�سادر دخله املالية 
الر�سمية. وقال اإنه “تفاجاأ” بتحليلهم، واأعرب عن “امتعا�سه”، وقدم 
اأوراقاً تظهر املوارد املالية اخلا�سة لزوجته، مو�سحاً اأن �سقيقه املهاجر 

•• تريانا-اأ.ف.ب:

األبانيا  العليا يف  املحكمة  اروقة  الده�سة يف  ب�سكل يثري  ال�سمت  يطغى 
الق�ساة يف  ف�سل معظم  بعدما  مايو،  اأي��ار  منذ  العمل  توقفها عن  اث��ر 

اختبار اإثبات النزاهة.
وتو�سح اإيدا فوديكا املتحدثة با�سم املحكمة العليا “يف عام 2014، كان 

هناك 17 قا�سياً، يف عام 2019 ل يوجد �سوى اثنان«.
والإداري���ة  املدنية  وال�����س��وؤون  ال�ستئناف  ق�سايا  املحكمة  ه��ذه  وت��ت��وىل 
وهو  العليا  املحكمة  يف  املتبقيان  القا�سيان  اأح��د  ويخ�سع  واجلنائية. 

رئي�سها حالياً لختبار اإثبات نزاهته.
اأما يف املحكمة الد�ستورية، اأعلى �سلطة ق�سائية يف البالد، مل يبق �سوى 
لختبار  خم�س�سة  جلنة  تقييم  يف  جنح  ت�سعة،  اأ�سل  من  واح��د  قا�س 

الق�ساء الألباين يبحث عن نزاهته املفقودة  

ينتقد  م�����ن  ك�����ل  ي���ن���ت���ظ���ر  ال��������ذي 
العدالة  احلاكم،  احل��زب  �سيا�سات 
وال��ت��ن��م��ي��ة، وه����و م���ا ج��ع��ل كثرياً 
م��ن جحيم  الأت����راك يهربون  م��ن 

الديكتاتور اإىل املوت.
املعي�سة  ت��ك��ال��ي��ف  ارت���ف���اع  واح���ت���ل 
بني  م��ن  الثانية  املرتبة  تركيا  يف 
ب��ع��دم��ا زادت  اأ����س���ب���اب الن���ت���ح���ار، 
امل����ح����اولت 5 اأ����س���ع���اف، وف���ق���اً ملا 
ت�ساغ”،  “يني  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه 
عدد  و���س��ل  حيث  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 
من حاولوا النتحار اإىل ما يقرب 
ال�سنوات اخلم�س  األًفا يف   61 من 

املا�سية.
�سبيغل”  “دير  جم��ل��ة  وط��ال��ب��ت 
الحتاد  املا�سي،  الأ�سبوع  الأملانية، 
الأوروب������ي، ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
تركيا ملنع الرئي�س اأردوغان من جر 

البالد اإىل مزيد من ال�ستبداد.
واجهت  “ل�سنوات،  املجلة:  وقالت 
�سيا�سات  الأمل�����ان�����ي�����ة  احل����ك����وم����ة 
ال�سروري  بالتاأكيد من  اأردوغ��ان، 
الإب���ق���اء ع��ل��ى ق��ن��وات احل����وار بني 
الراهن  ال��و���س��ع  ل��ك��ن  ال��ب��ل��دي��ن، 
يعد  احل���وار ل  اأن  ب��و���س��وح  يظهر 
التعامل  يف  ج��ي��دة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأملانية  امل��ج��ل��ة  وح�����ذرت  م���ع���ه«. 
من اأن اأردوغ��ان يجر بالده ب�سكل 
مطالبة  ال���س��ت��ب��داد،  نحو  ممنهج 
موقف  باتخاذ  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة 
“تقوي�س  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ����س���ري���ع، 
يبداأ  مل  للدميقراطية  اأردوغ�����ان 
فقط بقرار هيئة النتخابات اإعادة 
اإ�سطنبول،  يف  البلدية  النتخابات 
مبادئ  بانتهاكه  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  ب��ل 

دولة القانون وتاأميمه لالإعالم«.
ويبدو اأن امل�سكالت والأزمات التي 
اف��ت��ع��ال��ه��ا لإبعاد  اأردوغ������ان  ح����اول 
تركيا،  داخ��ل  الأن��ظ��ار عما يجري 
الختناق،  لدرجة  حتا�سره  ب��داأت 
ملواجهة  اأم���ام���ه  ي��ب��ق  مل  وق���ت  يف 
�سوى  وارت��دادات��ه��ا  اأع��م��ال��ه  نتائج 
اإلقاء اللوم وتوجيه اأ�سابع التهام 
اأعدائه،  دائ���رة  وزي����ادة  ل��الآخ��ري��ن 
اإىل  ال��ل��ج��وء  طلبات  ت��ت��زاي��د  فيما 
الحت��اد الأوروب���ي من تركيا هرباً 
اأردوغان و�سيا�ساته  من دكتاتورية 
اإدارة  يف  وال���ق���م���ع���ي���ة  اخل����اط����ئ����ة 

البالد.

•• عوا�سم-وكاالت:

الأتراك  جل��وء  طلبات  ع��دد  تزايد 
الأوروب������������ي،  الحت���������اد  دول  اإىل 
التي  ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة  م����ن  ه����رب����اً 
رجب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ميار�سها 
ط��ي��ب اأردوغ�����ان ع��ل��ى اأب��ن��اء �سعبه 
وم��ع��ار���س��ي��ه، وال���ذي ح��ول البالد 
الفقر  م���ن  م�����س��ت��ن��ق��ع  اإىل  اأي�������س���اً 
واجلوع، واألقى بع�سرات الآلف يف 
م�سرحية  منذ  ال�سجون،  غياهب 
ي����ول����ي����و )مت�������وز(  الن������ق������الب يف 
اأملانيا يف مقدمة  2016، وج��اءت 
للفارين  ا�ستقباًل  الأك���رث  ال���دول 

من جحيم اأردوغان.
ال��ل��ج��وء املقدمة  و���س��ه��دت ط��ل��ب��ات 
خالل  زي��ادة  اأملانيا  اإىل  تركيا  من 
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف 
وج����اءت   ،2018 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
ت��رك��ي��ا يف امل��رت��ب��ة اخل��ام�����س��ة بني 
طلبات  على  املقدمة  ال���دول  اأك��رث 
مواقع  اأوردت���ه  م��ا  ح�سب  اللجوء، 

تركية معار�سة.
مع  الطلبات  تلك  زي��ادة  وتزامنت 
القت�سادية،  ال�����س��غ��وط  ت�ساعد 
وتردي  ال�سيا�سية،  الأزم��ة  وتفاقم 
الإن�������س���ان، ب�سبب  اأو����س���اع ح��ق��وق 
التي  وال���س��ت��ب��داد  ال��ق��م��ع  �سيا�سة 
طيب  رج��ب  الرئي�س  نظام  يتبعها 

اأردوغان.

اللجوء اإىل اأملانيا 
الداخلية  وزارة  ب��ي��ان��ات  وك�سفت 
األفاً   72 تلقت  اأنها  عن  الأملانية، 
و953 طلب جلوء، خالل الفرتة 
من  يونيو  يناير-  �سهري  ب��ني  م��ا 
ال��ع��ام اجل�����اري، وج����اءت ت��رك��ي��ا يف 
امل��رت��ب��ة اخل��ام�����س��ة م���ن ب���ني اأكرث 
الدول املقدمة على طلبات اللجوء، 
ونيجرييا  وال���ع���راق  ���س��وري��ة  ب��ع��د 

واأفغان�ستان.
اآلف و969 تركي طلب   4 وقدم 
يناير  ب���ني  م���ا  اأمل���ان���ي���ا  اإىل  جل����وء 
اآلف   4 مقابل   ،2019 وي��ون��ي��و 
الفرتة  نف�س  و329 طلباً، خالل 
الزيادة  ف��رق  اأن  اأي   ،2018 م��ن 

بينهما ي�سل اإىل 15%.
فيله”  “دويت�س  ���س��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
“طلبات  اإن  الأمل��ان��ي��ة:  الإخ��ب��اري��ة 

احل��اك��م ل�سنوات ط��وي��ل��ة، وه��و ما 
“فاينن�سال تاميز”  جعل �سحيفة 
الريطانية توؤكد اأن هذه اخل�سارة 
“قد تكون بداية النهاية ل�سيطرة 

اأردوغان على تركيا«.
املا�سي،  )����س���ب���اط(  ف���راي���ر  ويف 
بيان  يف  الأوروب�����ي  الحت����اد  ف�سح 
بيان،  يف  اإردوغ���������ان  ���س��ي��ا���س��ة  ل����ه، 
ف�سادك  ن���راق���ب  :”نحن  ق���ائ���اًل 
نقبلك  اأن  ميكن  ول  وا�ستبدادك، 

يف ظل التجاوزات«.
املهني لإردوغان  التقرير  وت�سمن 
ر�سمياً  الحت����اد  بتعليق  م��ق��رتح��اً 
اأن��ق��رة، وجرى  ان�سمام  حم��ادث��ات 
كتبتها  التي  البيان  م�سودة  قبول 
املقررة اخلا�سة برتكيا يف الرملان 
بريي،  كاتي  الهولندية  الأوروب���ي 
مب���واف���ق���ة 47 ن���ائ���ب���اً ورف�������س 7 

وامتنع 10 عن الت�سويت.
تركيا  ال�سيا�سي يف  الو�سع  ويدفع 
اإىل  الأث���ري���اء  اأب��ن��ائ��ه��ا  الكثري م��ن 
البحث عن اأوطان بديلة عر �سراء 
اأو من خالل  جن�سيات دول اأخرى 
الذهبية  ال��ف��ي��زا  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
دول  اإح���دى  يف  ال�ستثمار  مقابل 

الحتاد الأوروبي، كاليونان مثاًل.
وياأتي نزوح اأثرياء تركيا يف م�سعى 
ل��ت��اأم��ني اأن��ف�����س��ه��م وث��روات��ه��م من 
التي  ال�سلبية  التطورات  تداعيات 
�سيا�سة  ب�سبب  ت��رك��ي��ا  ن��ح��و  تتجه 
ال����ن����ظ����ام ورئ���ي�������س���ه رج������ب طيب 

اأردوغان.
ل�سحيفة  م���و����س���ع  ت���ق���ري���ر  ويف 
بعنوان  تاميز”،  “نيويورك 
اخلارج”،  اإىل  الأت������راك  “هجرة 
النزوح  موجة  “اأ�سباب  اإن  ق��ال��ت، 
ترجع  الرتكية  للعقول  اجلماعي 
اإىل “انت�سار املح�سوبية وال�ستبداد 
املتزايد، اإذ يهاجر من يقفون �سد 
جمموعات،  يف  اإردوغ����������ان  روؤي�������ة 
مواهبهم  م���ع���ه���م  م�����س��ط��ح��ب��ني 

وممتلكاتهم«.

الهروب اإىل املوت
�سيا�سته  اأردوغ�����ان، يف ظ��ل  وجن��ح 
بالده  حت��وي��ل  اإىل  ال���س��ت��ب��دادي��ة، 
فيها،  ال��ع��ي�����س  ي���ط���اق  ل  جل��ح��ي��م 
والو�سع  املعي�سة  غ��الء  م��ن  ب���دءاً 
الق��ت�����س��ادي امل�����زري ال����ذي اأوق����ع 
وال�سجن  القمع  �سعبه فيه، وحتى 

اللجوء املقدمة من الأتراك لأملانيا 
املا�سي،  )ني�سان(  اأب��ري��ل  يف  بلغت 
729 طلباً، و989 يف مايو )اأيار(، 

و751 يف يونيو)حزيران(.
ت��رك��ي��ا ج����اءت يف  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
امل���رت���ب���ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن ب����ني اأك����رث 
يف  اللجوء  طلبات  املقدمة  ال��دول 

يونيو)حزيران( املا�سي.
اللجوء  اأن طلبات  ال�سبكة  وذك��رت 
�سهدت  لأملانيا  تركيا  من  املقدمة 
زي����������ادة ك����ب����رية ع����ق����ب امل����ح����اول����ة 
وقعت  ال��ت��ي  امل��زع��وم��ة  النقالبية 

�سيف العام 2016.
وح�����س��ب ب��ي��ان��ات امل��ك��ت��ب الحت���ادي 
الأملاين للهجرة والالجئني، ارتفع 
اآلف   5 اإىل  اللجوء  طلبات  ع��دد 
اآلف   8 ث���م   ،2016 يف  و742 
اآلف   10 ثم   ،2017 يف  و483 

و655 يف عام 2018.
واأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات الأمل���ان���ي���ة اأن 
بطلبات  ت��ق��دم��وا  ���س��خ�����س��اً   851
يف  ب��رل��ني  اإىل  تركيا  م��ن  للهجرة 
 ،2019 ي��ن��اي��ر )ك���ان���ون ال���ث���اين( 
ف���ي���م���ا و�����س����ل ع�����دد ال���ط���ل���ب���ات يف 

فراير )�سباط( 702.

وف�����ى م��ن��ت�����س��ف ي���ن���اي���ر )ك����ان����ون 
 50 نحو  2019، ح�سل  الثاين( 
ال��ل��ج��وء الأت���راك  م��ن طالبي   %
اللجوء،  حق  على  حديثاً  اأملانيا  يف 
الداخلية  وزارة  ب��ي��ان��ات  ب��ح�����س��ب 
الأملانية.  وذك��رت ال��وزارة يف ردها 
الكتلة  م����ن  اإح����اط����ة  ط���ل���ب  ع���ل���ى 
“الي�سار”  حل������زب  ال����رمل����ان����ي����ة 
الأمل���اين اأن اأك��رث م��ن 40 % من 
طالبي اللجوء الأتراك ح�سلوا يف 
�سبتمر )اأيلول( 2018 على حق 
نحو  الن�سبة  بلغت  بينما  اللجوء، 

%50 مع نهاية العام املا�سي.
 8483 ت���ق���دم   ،2017 يف  اأم�����ا 
تركيا بطلبات جلوء لأملانيا مبعدل 
بلغ  فيما  �سهرياً،  اأ�سخا�س   706
ع���دد ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء الأت�����راك يف 
مبعدل  �سخ�ساً   5742  ،2016

478 �سخ�ساً �سهرياً.
وبح�سب معطيات �سادرة عن وزارة 
املا�سي،  العام  الرتكية  اخلارجية 
ف����اإن ه��ن��اك اأك����رث م��ن 6 ماليني 
 5 ال���ب���الد،  خ����ارج  يعي�سون  ت��رك��ي 
اأوروب���ي���ة  دول  م��ن��ه��م يف  م���الي���ني 
اأمريكا  يف  وال���ب���اق���ون  خم��ت��ل��ف��ة، 

ال�سمالية، واآ�سيا، وال�سرق الأو�سط 
اأن  ال��وزارة  واأ�سرتاليا، فيما ذكرت 
مليونا و629 األفا و480 �سخ�ساً 

يعي�سون يف اأملانيا وحدها.

هروب روؤو�س االأموال 
اأو�����س����اع حقوق  ت���دف���ع  و����س���ن���وي���اً، 
الأت���راك،  اآلف  تركيا  الإن�����س��ان يف 
ب�سفة  الأعمال  رجال  بينهم  ومن 
خ���ا����س���ة، ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ال��ع��ي�����س يف 

بلدان اأخرى ل �سيما اأوروبا.
اأفرواآ�سيا  ل��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 
العاملية”  ال���رثوات  “انتقال  ح��ول 
لعام 2019، اأن 4 اآلف مليونري 
املا�سي  العام  تركيا خ��الل  غ��ادروا 
ف����ق����ط، يف دلل�������ة ع���ل���ى ال����ه����روب 
اجل��م��اع��ي ل���روؤو����س الأم������وال من 

تركيا.
ورغم رفع حالة الطوارئ ال�سيف 
الرئا�سية  النتخابات  بعد  املا�سي 
هروب  اأّن  اإل  املبكرة،  والرملانية 
وامل�ستثمرين من  الأم���وال  روؤو���س 

تركيا تزايد ب�سكل ملحوظ.
توتر  اإىل  ذل���ك  وي��رج��ع حم��ل��ل��ون 
ال����ع����الق����ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة لأن����ق����رة 

ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ج��ريان��ه��ا يف  م���ع 
املتحدة  ال���ولي���ات  الأو����س���ط وم���ع 
اإ�سافة  الأوروب������ي،  الحت����اد  ودول 
اخلانقة  القت�سادية  الأزم���ة  اإىل 
والركود القت�سادي الذي ت�سهده 
 10 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  ال���ب���الد 

�سنوات.
كما اأن الأزمة القت�سادية اخلانقة 
البالد  ت�����س��ه��ده  ال�����ذي  وال����رك����ود 
�سنوات،   10 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��ّرة 
وتقدمي  للهجرة  الكثريين  دف��ع��ا 

طلبات اللجوء.

الو�صع ال�صيا�صي
اأردوغان  وامل�سكالت التي يواجهها 
القت�ساد  �سعيد  على  تقت�سر  مل 
اأي�ساً،  ال�سيا�سة  طالت  بل  فح�سب 
�سفعة  املا�سي  ال�سهر  تلقى  حيث 
التي  الكبرية  الهزمية  بعد  قا�سية 
العدالة  ح��زب��ه  م��ر���س��ح  ب��ه��ا  م��ن��ي 
والتنمية اأمام مر�سح حزب ال�سعب 
اجل��م��ه��وري امل��ع��ار���س ب��ع��د اإع����ادة 
مدينة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
امل���دن الرتكية  ك���رى  ا���س��ط��ن��ب��ول 
احلزب  �سيطرة  حتت  بقيت  والتي 

% من طالبي اللجوء االأتراك يف اأملانيا ينالون حق اللجوء  50

هربًا من جحيم اأردوغان.. تزايد هجرة الأتراك نحو اأوروبا

قادة احلر�س اخلا�صعون للعقوبات

اأدلة قاطعة على فاعلية حملة ال�سغط على اإيران
ردًا على اأي هجوم �صدها

اإيران ت�ستعد لتفعيل �سبكة اإرهاب دولية 
•• وا�سنطن-وكاالت:

ثيودور  الدكتور  الأمريكي  ليك�سينغتون  معهد  يف  املقيم  غري  البارز  الباحث  اأك��د 
مع  املا�سي  الأ�سبوع  جديدة  مرحلة  دخلت  الأق�سى  ال�سغط  حملة  اأّن  ك��ارازي��ك 

تعزيز البيت الأبي�س ت�سعيده �سد اإيران يف اجتاهات عدة.
تتال�سى حرب الكلمات لأنها بب�ساطة اأ�سوات رعب تف�سل يف فهم اجلهود امل�ستمرة 
الأو�سط  ال�سرق  على  ت��وؤث��ر  اأ�سا�سية  اأمنية  م�سائل  يف  ت�ست�سلم  ك��ي  اإي���ران  لدفع 
العقوبات  اأّن  ال�سعودية  نيوز”  اراب  “ذي  �سحيفة  يف  ك��ارازي��ك  وكتب  وال��ع��امل. 
اأو  �سخ�س  و”اأي  ومكتبه  خامنئي  علي  الأعلى  املر�سد  موؤ�س�سات  على  الأمريكية 
تغطي العديد من املوؤ�س�سات الدينية الإيرانية  كيان معينني من مكتب املر�سد” 

مبا فيها تلك التي تدير الأ�سرحة يف م�سهد و�سرياز و�سهر ري.
اأ�سول  اأوام��ر الإم��ام اخلميني التي ت�سيطر على  اأبرز تلك املوؤ�س�سات هيئة تنفيذ 
من  �سنوياً  دولر  مليار  تربح  التي  م�سطزفان  وموؤ�س�سة  دولر  مليار   95 بقيمة 
�سركة  بعد  البالد  يف  جتارية  موؤ�س�سة  اأك��ر  ث��اين  تكون  وق��د  التجارية  العائدات 
اإيران  ميلي�سيات  متويل  يف  املوؤ�س�سات  ه��ذه  ت�ساعد  الوطنية.  الإي��ران��ي��ة  النفط 
ون�ساطات خبيثة اأخرى يف املنطقة والعامل. متلك هذه املوؤ�س�سات مروحة وا�سعة 
واأعمال  والت�سنيع  والتاأمني  وامل�سارف  ال��زراع��ة  يف  كال�ستثمارات  الأ���س��ول  من 
اأخرى. يقدر البع�س اأّن 20 اإىل %30 من القت�ساد الإيراين مرتبط بخزائنها. 

اأي فرد اأو كيان دويل يتعامل معها ف�سيكون معر�ساً للعقوبات.
نطاق العقوبات �سد املوؤ�س�سات مهم. يعنّي خامنئي رجال الدين يف جمل�س �سيانة 

الق�سائية  ال�سلطة  ورئ��ي�����س  ال��د���س��ت��ور 
ورئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ر���س��م��ي��ة ل����الإذاع����ة 
والإع��������الم وق������ادة ع�����س��ك��ري��ني ب���ارزي���ن. 
رئي�س مركز  اأي�ساً  النطاق  يخ�سع لهذا 
مايدا فايل الإ�سالمي يف لندن وملكيات 

اأخرى يف دول اأوروبية وعاملية خمتلفة. 
ع���نّي وزي���ر اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي �ستيفن 
ق������ادة احلر�س  م����ن  ث��م��ان��ي��ة  م��ن��و���س��ني 
الأم���ريال علي ر�سا  ال��ث��وري م��ن بينهم 
اجليوف�سائية  ال��ق��وة  قائد  تانغ�سريي، 
القوة  وق���ائ���د  زاده  ح���اج���ي  ع��ل��ي  اأم�����ري 
باكبور.  حم���م���د  احل����ر�����س  يف  ال����ري����ة 
القطاعات  ق���ادة  ال��ع��ق��وب��ات  وا�ستهدفت 
اخل��م�����س يف ب��ح��ري��ة احل���ر����س ال���ث���وري، 
ع��ب��ا���س غ���الم ���س��اه��ي ورم�����س��ان زيهاري 
وعلي  راون��ك��ار  ومن�سور  بادين  اهلل  وي��د 
العقوبات  ه�����ذه  وت���رت���ب���ط  ع���ظ���م���ائ���ي. 
مبا�سرة بن�ساطات احلر�س ووكالئه �سد 
النفط يف وحول م�سيق هرمز.  ناقالت 

اأي�ساً  �سيخ�سع  الإي��راين حممد جواد ظريف  وزير اخلارجية  اإّن  وقال منو�سني 
اإط��ار ت�سنيف  الأخ��رية يف  العقوبات  اأّن��ه يجب و�سع  كارازيك  للت�سنيف. ي�سيف 
�سربة  معاً  اخلطوتان  هاتان  ت�سكل  اأجنبية.  اإرهابية  كمنظمة  الثوري  للحر�س 
املبا�سر �سد �سبكات الوكالء  مزدوجة لإي��ران حيث ميكنها فتح احتمال التحرك 
اإغ��الق ه��ذه ال�سبكات  ال��ق��درة على  اإّن  الإي��ران��ي��ني على ام��ت��داد املنطقة وال��ع��امل. 

ت�ساعد يف خنق القيادة الإيرانية اأكرث. 
اإّن مر�سوم رئي�س  تظهر الأح��داث يف العراق كيف تعمل حملة ال�سغط الأق�سى. 
ال�سعبي  احل�سد  امليلي�سيات  ق��وى  بتقييد  امل��ه��دي  عبد  ع���ادل  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء 
واإجبارها على الندماج اأكرث مع القوى امل�سلحة الر�سمية ياأتي يف اإطار عزل اإيران 
ال�سيا�سات  يف  وا�سعاً  تاأثرياً  امليلي�سيات  امل�سرق. متلك هذه  اإىل  عر قطع طرقها 
ق��رار عبد  اأج��ر  ال��دع��م.  �سبكات  اإي���ران على م�ستوى  وه��ي قريبة من  االعراقية 
املهدي قوى احل�سد على الختيار بني الن�ساط ال�سيا�سي اأو �سبه الع�سكري. ونفد 
�سر العديد من القوى الأمنية حني دعمت ميلي�سيات احل�سد اقتحاماً لل�سفارة 
البحرينية يف بغداد لالعرتا�س على موؤمتر املنامة. الآن، متلك هذه امليلي�سيات 

حتى نهاية ال�سهر احلايل كي تخ�سع للتنظيمات اجلديدة.
اإخ�ساع احل�سد ل�سيا�سات احلكومة هي جوهرية لعزل هذه امليلي�سيات  اإّن خطوة 
اإرهابية  كمنظمة  احلر�س  ت�سنيف  لنطاق  وفقاً  للعقوبات  تخ�سع  اأن  يجب  التي 
اأجنبية، مبا فيها متويلها الذي ياأتي من املوؤ�س�سات الدينية يف اإيران. اإيقاف هذه 
امل�سرية  والطائرات  �ساروخية  مكونات  نقل  على  لقدرتها  نظراً  حيوي  ال�سبكات 

امل�سلحة.

احلر�س  اإن  قائاًل  هرت�سليا،  موؤمتر  يف  الثنني  األقاها  ت�سريحات  يف  هذه  الظل 
الثوري الإيراين ووزارة ال�ستخبارات الإيرانية م�سوؤولني عن العمليات الإرهابية 
يف اخلارج. واأو�سح لبني اأنه يف حني اأن وزارة ال�ستخبارات م�سوؤولة عن ت�سكيل 
فرق القتل التي ت�ستهدف �سخ�سيات املعار�سة الإيرانية يف اخلارج، ي�سعى احلر�س 
الثوري الإيراين، مع حزب اهلل، اإىل �سرب اأهداف اإ�سرائيلية ، ف�ساًل عن اأهداف 

يهودية خفيفة. 
والإعالن  لندن  يف  اهلل  حل��زب  القنابل  م�سنع  اكت�ساف  يف�سر  اأن  �ساأنه  من  ه��ذا 
الأخري عنه. يبدو من املحتمل جًدا اأن القنابل كانت م�سممة خلاليا حزب اهلل 

التي تنوي مهاجمة اأهداف اإ�سرائيلية يف بريطانيا.
اأوروبية  اإرهابية  �سبكة  بتن�سيط  الإيرانية  ال�ستخبارات  وزارة  قامت  ذل��ك،  اإىل 
فاأر�سلتها يف مهمة تفجريية �سد حدث  املا�سي،  العام  )ح��زي��ران( من  يونيو  يف 

معار�س اإيراين �سارك فيه عمدة نيويورك ال�سابق رودي جولياين.
واأوردت تقارير اأن اخللية كانت حتوز على ن�سف طن من املتفجرات. يف ال�سنوات 
الأخرية ، مت قتل �سخ�سيات معار�سة اإيرانية يف تركيا وهولندا، واأحبطت موؤامرة 

اغتيال اأخرى يف الدمنارك وال�سويد. 
وقال كوهني اأي�ساً اإن وحدة العمليات اخلارجية الإيرانية، فيلق القد�س، جندت 
300 مقاتل يف العراق و�سوريا ونقلتهم اإىل اأفريقيا لإن�ساء �سبكة اإرهابية قادرة 
على �سرب اأهداف غربية يف القارة الأفريقية. كذلك، حذر كوهني من اأن اإيران 
ميكن اأن تاأمر �سبكتها مبهاجمة اأهداف اأوروبية واإ�سرائيلية يف اأي وقت، م�سرًيا اإىل 
اأن طهران تتهم اإ�سرائيل بالوقوف وراء حملة ال�سغط القت�سادي لإدارة ترامب. 
وقال: “من اأ�سهل الطرق للقيام بذلك 
هو �سن هجمات على اأهداف اإ�سرائيلية 

يف اأوروبا وحول العامل«.
م��ن قبل.  ه��ذا  اأن فعلت  لإي���ران  و�سبق 
املثال،  �سبيل  ع��ل��ى   ،2012 ع���ام  ف��ف��ي 
اأم��������رت مب����وج����ة م����ن ال���ه���ج���م���ات على 
وقر�س  بلغاريا  يف  اإ�سرائيلية  اأه���داف 
والهند وكينيا، رداً على حملة تخريبية 
لرناجمها النووي ن�سبتها اإىل اإ�سرائيل. 
و�سمل ذلك هجوًما انتحارًيا على حافلة 
لل�سياح الإ�سرائيليني يف بورغا�س ، مما 

اأ�سفر عن مقتل �ستة اأ�سخا�س. 
عنا�سر  ق��ي��ام  ما�سية  ح���وادث  و�سهدت 
ح����زب اهلل ب��ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق الأه������داف 
الإ�سرائيلية يف دول بعيدة مثل البريو.

يف الآونة الأخرية، لحظت قوات الأمن 
يحتفظ  اهلل  ح��زب  اأن  الأمل��ان��ي��ة  املحلية 
1000 من  ب���وج���ود دائ����م لأك����رث م���ن 

النا�سطني على الأرا�سي الأملانية.

•• وا�سنطن-وكاالت:

كتب املرا�سل الع�سكري والأمني يعقوب لبني يف موقع “اإنفا�ستيغيتيف بروجكت” 
اأن �سبكة اإيراين من اخلاليا الإرهابية منت�سرة حول العامل وم�ستعدة للتحرك يف 
اأي وقت، يف خ�سم التوتر املرتفع يف اخلليج، حمذراً من اأن تهديدات اجلمهورية 
الإ�سالمية بت�سعيد املواجهة مع اأمريكا تعني اأن فر�س حترك الوكالء الإيرانيني 
م�سبوقة  غري  اأ�سراراً  القا�سية  الأمريكية  العقوبات  وتلحق  تتزايد.  الإرهابيني 
بالقت�ساد الإيراين. ورداً على ذلك، قدم النظام ال�سيعي الراديكايل للعامل عينة 

من قدراته على �سن هجمات تزعزع ا�ستقرار ال�سرق الأو�سط. 
اأط��ل��ق احل��وث��ي��ون امل��دع��وم��ون م��ن اإي����ران يف ال��ي��م��ن م���وؤخ���راً ط��ائ��رات ب��ال طيار 
و�سواريخ كروز، وا�ستهدفوا املن�ساآت واملطارات النفطية ال�سعودية. وي�ستبه يف اأن 
ميلي�سيا �سيعية مدعومة من اإيران يف العراق، كتائب حزب اهلل، اأطلقت �سواريخ 
على امل�سالح الأمريكية، و�سن احلر�س الثوري)IRGC( هجمات بالألغام على 

ناقالت نفط مدنية يف م�سيق هرمز وخليج عمان.
ومتثل هذه احلوادث عينة �سغرية من قدرات اإيران. فقد اأن�ساأ الإيرانيون �سبكة 
وا�سعة من الوكالء املتطرفني متتد اإىل ما وراء ال�سرق الأو�سط. ويرتاوح اأع�ساء 
هذه ال�سبكة بني جيو�س الإرهاب مثل حزب اهلل وامل�سلحني برت�سانات هائلة من 
املقذوفات، وبني اخلاليا الإرهابية النائمة النا�سطة يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 

واأمريكا الالتينية.
ملحة عن حرب  كوهني  “يو�سي  “املو�ساد  الإ�سرائيلية  ال�ستخبارات  رئي�س  وقدم 
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الطالب  اأن  اأم�س  الر�سمية  ال�سمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  ذك��رت 
“اعرتف باأنه كان  اأف��رج عنه  اأوق��ف يف البالد ثم  ال���س��رتايل ال��ذي 
يتج�س�س«. وكانت ال�سلطات الكورية ال�سمالية اأفرجت اخلمي�س عن 
األيك �سيغلي )29 عاما( اأحد الغربيني النادرين الذين يعي�سون يف 
بيونغ يانغ. وقد فقد حواىل الثالث والع�سرين من حزيران يونيو ما 
اأثار خماوف وقلقا على م�سريه. وقالت الوكالة الكورية ال�سمالية 
جمع  ع��ر  علينا  يتج�س�س  ك��ان  ب��اأن��ه  ب�سدق  “اعرتف  �سيغلي  اإن 
واأ�سافت اأن ال�سرتايل  معلوماتنا الداخلية وتقا�سمها مع اآخرين”. 
“طلب مرات عدة ال�سفح عنه لنتهاكه �سيادتنا«. وكان �سيغلي )29 
عاما(، من مدينة بريث، يقيم يف بيونغ يانع منذ نحو عام ويدر�س 
اأ�سهر موؤ�س�سة تعليمية يف  �سونغ،  اإيل  الكوري يف جامعة كيم  الأدب 
اإىل  اإدارة �سركة متخ�س�سة بالرحالت  ال�سمالية. كما يتوىل  كوريا 
كوريا ال�سمالية. وتزوج من يابانية العام املا�سي. وكتب ال�سرتايل 
يانغ خ�سو�سا حل�ساب موقع  بيونغ  اليومية يف  مقالت عن احلياة 
“اإن كاي نيوز” اللكرتوين الأمريكي الذي يتخذ من �سيول مقرا 
ويقدم معلومات وحتليالت عن كوريا ال�سمالية. لكن �سيغلي جتنب 
ات�سالت  وبعد فقدانه، جرت  �سيا�سية ح�سا�سة.  اخلو�س يف ق�سايا 
بني ال�سلطات الكورية ال�سمالية واملوفد ال�سويدي كينت هار�ستد، اإذ 
لي�ست هناك اي ممثلية ل�سرتاليا يف كوريا ال�سمالية ومتثل ال�سويد 

م�ساحلها يف هذا البلد.

 
اأظهرت نتائج ا�ستطالع راأي اأم�س اأن ائتالف رئي�س الوزراء �سينزو 
امل�ست�سارين  انتخابات جمل�س  باأغلبية قوية يف  اآبي يف �سبيله للفوز 
تعديل  اإىل  الرامية  اآب��ي  م�ساعي  واأن  مت��وز،  يوليو   21 يف  امل��ق��ررة 
اإذا حقق عدد كاف من حلفائه  الد�ستور ال�سلمي للبالد قد تنتع�س 
لالأنباء  كيودو  وكالة  اأجرته  ال��ذي  ال�ستطالع  واأف��اد  اأي�سا.  الفوز 
الدميقراطي  احل��زب  فوز  املتوقع  من  اأن  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 
احل���ر و���س��ري��ك��ه يف الئ���ت���الف ك��وم��ي��ت��و ب��اأك��رث م��ن 63 م��ق��ع��دا اأي 
واأ�سار   .124 وعددها  عليها  التناف�س  يجري  التي  املقاعد  غالبية 
ال�ستطالع اإىل احتمال فوزهما بعدد ي�سل اإىل 77 مقعدا. واأظهرت 
اأ�ساهي و�سانكي،  ا�ستطالعات اأخرى، منها اثنان اأجرتهما �سحيفتا 
اأن اأمام حزبي ائتالف اآبي فر�سة جيدة للفوز بغالبية املقاعد يف تلك 
اأعوام  النتخابات. وجترى انتخابات جمل�س امل�ست�سارين كل ثالثة 
اأع��وام. وفاز احلزب الدميقراطي  املنتخب �ستة  الع�سو  وتبلغ فرتة 
اأقل حظا  2013 لكنه كان  انتخابات عام  �ساحقة يف  بغالبية  احلر 
لتعديل  دعوته  على  ال�سوء  اآبي  وي�سلط   .2016 عام  انتخابات  يف 
اليابانية  الذاتي  الدفاع  �سرعية قوات  ليعزز  بعد احلرب  د�ستور ما 
باأن  اإعالمية  واأف��ادت تقارير  الذي يطلق على اجلي�س.  ال�سم  وهو 
القوى املوؤيدة لتعديل الد�ستور بحاجة للفوز بعدد 85 من املقاعد 

التي يجري التناف�س عليها حتى حت�سل على اأغلبية الثلثني.

 »USAID« ال���دول���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الأم���ري���ك���ي���ة  ال���وك���ال���ة  و���س��ع��ت 
اأوروب����ا، وخ��ا���س��ة يف  ال��رو���س��ي يف دول  ال��ن��ف��وذ  مل��واج��ه��ة  ا�سرتاتيجية 
الرو�سية،  تا�س”  “اإيتار  وكالة  اأف��ادت  ما  وف��ق  واأوك��ران��ي��ا،  مولدوفا 
اأم�س ال�سبت. وذكرت املنظمة الأمريكية، يف موقعها على الإنرتنت، 
قدم  غرين،  م��ارك  الدولية  للتنمية  املتحدة  ال��ولي��ات  وكالة  رئي�س 
وتت�سمن  اأوروب�����ا،  يف  الكرملني  ن��ف��وذ  مكافحة  ح��ول  ا�سرتاتيجية 
الوثيقة تدابري ملواجهة نفوذ رو�سيا يف اأوروب��ا، وخا�سة يف مولدوفا 
يف  املتمثلة  للتحديات  ا�ستجابة  ال�سرتاتيجية  وت��اأت��ي  واأوك��ران��ي��ا«. 
التاأثري ال�سلبي للكرملني، من خالل بناء وتعزيز املرونة القت�سادية 
والدميقراطية يف البلدان امل�ستهدفة، وفق الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية.  وتقول الوثيقة، التي ن�سرت على موقع املنظمة الأمريكية، 
اعتقدت  املتحدة  “الوليات  اإن  امل��ا���س��ي،  ي��ون��ي��و)ح��زي��ران(،   27 يف 
اأمر حيوي  اأوروب��ا قوية ومزدهرة وحرة  اأن وجود  منذ فرتة طويلة 
وعمالئها  الرو�سية  احلكومة  الأمريكية.  ال�سرتاتيجية  للم�سالح 
عن  وف�سلنا  ال��ع��امل  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  نفوذ  اإ���س��ع��اف  اإىل  تهدف 

بح�سب ما نقلت الوكالة الرو�سية. حلفائنا و�سركائنا”، 

عوا�سم

�سيول

طوكيو

وا�سنطن

�سبعة قتلى بهجوم لداع�س يف موزمبيق 
•• مابوتو-اأ.ف.ب:

قتل �سبعة اأ�سخا�س بينهم �سرطي يف �سمال موزمبيق يف هجوم تبناه تنظيم 
داع�س الإرهابي بح�سب ما اأكدت ال�سبت م�سادر حملية. وقتل �سرطي و�ستة 
مدنيني بينهم طفالن يف هذا الهجوم م�ساء الأربعاء يف قرية لودينغو يف 
مقاطعة نانغاد، كما اأكد لوكالة فران�س بر�س م�سوؤول حملي من حمافظة 
كابو ديالغو �سمال موزمبيق، دون تفا�سيل حول الأ�سلوب الذي ا�ستخدمه 
املهاجمون. ومنذ ت�سرين الأول اأكتوبر 2017، بداأ امل�سلحون املتطرفون 
بالغاز  غنية  حمافظة  وه��ي  دي��الغ��و،  كابو  يف  املعزولة  ال��ق��رى  ا�ستهداف 
250 �سخ�ساً يف  اأكرث من  الطبيعي وغالبية �سكانها من امل�سلمني. وقتل 
هذه الهجمات، واأجر الآلف على مغادرة منازلهم، رغم احل�سور القوي 
وبح�سب موقع  تنزانيا.  مع  احلدودية  املنطقة  هذه  واجلي�س يف  لل�سرطة 
جمموعة “�سايت” الذي ير�سد املواقع املتطرفة ن�سر تنظيم داع�س م�ساء 
اجلمعة بيانا يوؤكد م�سوؤوليته عن هجوم الأربعاء. وهي املرة الثانية التي 
يتبنى فيها التنظيم هجوماً يف �سمال موزمبيق. وبح�سب ترجمة “�سايت”، 
اأكد التنظيم اأن “جنود اخلالفة هاجموا ثكنات اجلي�س يف نانغاد يف �سمال 
الع�سكريني  م��ع  “ا�ستبك  اإن���ه  التنظيم  وق���ال  يومني”.  قبل  موزمبيق 
وتبنى  الفرار«.  على  الآخرين  واأج��ر  بجروح  منهم  ع��دداً  واأ�ساب  “وقتل 
يف  حزيران/يونيو   3 يف  موزمبيق  �سمال  يف  اآخ��ر  هجوماً  داع�����س  تنظيم 
ال�سرطة  وتتبع  نانغاد.  �سرق  كلًم   150 بعد  على  الواقعة  ميتوبي  قرية 
لو  املتمردين حتى  اأن�سطة  على  التعليق  قاعدة عدم  البالد  وال�سلطات يف 
النا�سطني يف  امل�سلحني  الهجمات. وتبقى هوية  �سكان حمليون وقوع  اأكد 
�سمال موزمبيق غري موؤكدة ودوافعهم غري معروفة. واأب��دى العديد من 
املحللني �سكوكاً ب�ساأن تبني تنظيم داع�س  للهجمات، معترين اأنه من غري 

املرجح اأن يكون للتنظيم توا�سل مبا�سر مع مقاتلني يف موزمبيق.

فل�سطينيون يبيعون مقتنياتهم ب�سبب الأزمة القت�سادية  

حتذير فل�سطيني من �سرعنة اإ�سرائيل األفي وحدة ا�ستيطانية 

املحتلة، اذا مل تتو�سل ال�سلطة وا�سرائيل اىل ت�سوية 
للخالف بينهما حول حتويل عائدات ال�سرائب.

قطاع  يف  البطالة  معدل  اأن  تقرير  يف  البنك  واف���اد 
الظروف  ت��ده��ور  اىل  ا�سافة   ،50% نحو  بلغ  غ��زة 

••رام اهلل-اأ ف ب:

اأن  ال�سبت،  الفل�سطينية  الثمينة  املعادن  دائرة  ذكرت 
الفل�سطينيني م�ساغهم  ارتفاعا طراأ على ن�سبة بيع 
اأن  املا�سي، مو�سحة  يونيو  ح��زي��ران  ال��ذه��ب يف  م��ن 
كمية الذهب املباعة تغطي جزءا كبريا من احتياجات 

ال�سوق املحلي.
حادة  اقت�سادية  اأزم��ة  الفل�سطينية  الرا�سي  وت�سهد 
م��ن��ذ ���س��ب��اط ف��راي��ر امل��ا���س��ي، م��ع ت�����س��دي��د ال�سلطة 
للعاملني  ال�سهرية  ال��روات��ب  من   60% نحو  فقط 
الف   135 ح��وايل  والبالغ عددهم  العام،  القطاع  يف 

موظف.
وق����ال ي��ع��ق��وب ���س��اه��ني م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة املعادن 
ملحوظاً  “ارتفاعاً  اإن  القت�ساد  وزارة  يف  الثمينة 
طراأ على بيع املواطنني للم�سوغات الذهبية يف ظل 

الزمة املالية الراهنة«.
املباعة تغطي جزءا كبريا من  الكميات  “ان  واأ�ساف 
 ،”2013 ع��ام  منذ  نالحظه  مل  م��ا  املحلي،  ال�سوق 
م�سريا اىل ان املديرية قامت ب�27 جولة “تفتي�سية 

�سملت 129 حمال وم�سنعا«.

بني  خ����الف  اث���ر  القت�سادي����ة  الزم����ة  ون�س�������اأت 
التي  املقا�س������ة  �سريب�����ة  ب�س�����اأن  وا�سرائيل  ال�س����لطة 
جتبيه�����ا ا�سرائيل ل�سال������ح ال�س�����لطة نتيج���ة عملي����ة 
التب������ادل التج������اري من واىل الرا�سي الفل�سطينية، 
دولر  ملي���ون   190 نح����و  قيمته�����ا  والبالغ�������ة 

�سهريا.
م��الي��ني دولر من   10 ب��خ�����س��م  ا���س��رائ��ي��ل  وق���ام���ت 
املبالغ  ه��ذه  تدفع  ال�سلطة  ان  بحجة  ال�سريبة  ه��ذه 
ال�سرائيلية  ال�سجون  للمعتقلني المنيني يف  رواتب 
اهداف  �سد  هجمات  خ��الل  قتلوا  ال��ذي��ن  وع��ائ��الت 

ا�سرائيلية.
مبالغ  ت�سلم  رف�س  عبا�س  حممود  الرئي�س  واأع��ل��ن 
“ال�سهداء  روات���ب  ت�سديد  اأن  م��وؤك��دا  “منقو�سة” 

وال�سرى واجلرحى هو اأمر مقد�س«.
فل�سطينيون  اع���م���ال  ورج�����ال  اق��ت�����س��ادي��ون  واأع���ل���ن 
لل�س�����لطة  ق��������������رو���س  ل��ت��ق��دي��������������������م  ا���س��������������ت��ع��داده��م 
املب������ادرة  ه�����ذه  الزم�������ة، لكن  لتف�������ادي  الفل�سطينية 

ل�������م تر النور.
كان البنك الدويل حذر يف ني�سان ابريل املا�سي من 
الفل�سطينية  الرا�سي  يف  القت�سادية  الزم��ة  تفاقم 

•• رام اهلل-وكاالت:

من   ، ام�����س  الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ح����ذرت 
ا�ستيطانية  وحدة  األفي  ل�”�سرعنة”  اإ�سرائيل  م�ساعي 
ال�سفة  يف  خ��ا���س��ة  فل�سطينية،  اأرا����س���ي  ع��ل��ى  م��ق��ام��ة 

الغربية.
ومقاومة  الأر����س  ع��ن  للدفاع  الوطني  “املكتب  وق��ال 
اإن  ل��ه،  بيان  يف  التحرير،  ملنظمة  التابع  ال�ستيطان” 
�سلطات اإ�سرائيل “توا�سل �سرقة اأرا�سي الفل�سطينيني 
اإ�سفاء  امل�سروعة  غري  ال�سبل  ب�ستى  وحت��اول  اخلا�سة 

�سرعية زائفة من خالل حماكمها على ذلك«.
املركزية  املحكمة  م��ن  ق��رار  ���س��دور  اإىل  البيان،  واأ���س��ار 
الإ�سرائيلية يف القد�س قبل اأيام على قرار، من �ساأنه اأن 
يقود اإىل اإ�سفاء ال�سرعية على األفي وحدة ا�ستيطانية، 
ُبنيت من دون تراخي�س يف م�ستوطنات اأو بوؤر ا�ستيطانية 
على اأرا�ٍس فل�سطينية خا�سة مّتت م�سادرتها يف اأنحاء 

ال�سفة الغربية.

وبح�سب البيان “ا�ستندت املحكمة يف قرارها اإىل البند 
رقم 5 من اآلية )تنظيم ال�سوق(، واإىل اأمر ع�سكري كان 
تتم  )اأي معاملة  اأن  على  ين�س   1967 ع��ام  قد �سدر 
بح�سن نية بني املفو�س واأي �سخ�س اآخر، يف ما يتعلق 
املعاملة  وق��ت  الأم���الك  حار�س  يعترها  ممتلكات  ب��اأي 
هي ملكية حكومية، يجب األ ُت�سطب ول ُتلغى حتى يف 
اأُثبت اأن العقار مل يكن يتبع مللكية احلكومة عند  حال 

ت�سييده(«.
وجاء يف البيان، اأن قرار املحكمة “يحمل خماطر اإ�سفاء 
ال�سرعية على اأكرث من األفي وحدة ا�ستيطانية يف نحو 
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تزيد على اآلف دومن«.
ا�ستخدام  خم��اط��ر  اإىل  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ي��ان  ون��ب��ه 
اإ�سرائيل هذه الآلية لرتتيب البناء غري القانوين على 
اأرا�سي  وتخ�سي�س  باأثر رجعي،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
وا�سعة للبناء وال�ستيطان، داعياً اإىل تدخل دويل لوقف 

ال�ستيطان الإ�سرائيلي وتقوي�س حل الدولتني. 

 7% بن�سبة  القت�سادية  الأن�سطة  وتقل�س  املعي�سية 
عام 2018.

م�ساعداتها   2018 عام  املتحدة  الوليات  وخف�ست 
املالية للفل�سطينيني مبئات ماليني الدولرات.

•• �سان بطر�سبورغ-اأ.ف.ب:

م�سددة  اأمنية  اإج���راءات  و�سط  بطر�سبورغ  �سان  يف  ام�س  ب��داأ 
غوا�سة  يف  حريق  يف  حتفهم  لقوا  رو�سياً  ب��ح��اراً   14 ت�سييع 
ن��ووي��ة ���س��غ��رية يف ب��ح��ر ب��ارن��ت�����س. وق�����س��ى ال��ب��ح��ارة الثنني 
التايل. وقال  اليوم  اإل يف  املا�سي، لكن مل يعلن عن احل��ادث 
تك�سف  لن  املاأ�ساة  ه��ذه  تفا�سيل  اإن  وق��ت لح��ق  الكرملني يف 

لأنها تندرج �سمن “اأ�سرار الدولة«.
للحادث  تعر�ست  التي  الغوا�سة  اأن  اجلمعة  مو�سكو  واأك��دت 

تعمل بالطاقة النووية.
واأُبعدت ال�سحافة عن مرا�سم الدفن يف مقرة �سريافيموف�سكي 
الع�سكرية حرا�سة  ال�سرطة  تكفلت  فيما  �سان بطر�سبورغ،  يف 

لوكالة  ال��دف��اع  وزارة  با�سم  متحدث  واأع��ل��ن  امل��ق��رة.  مداخل 
الأ�سخا�س  معظم  هوية  اأن  تفهموا  اأن  “يجب  بر�س  فران�س 

املجتمعني هنا �سرية ول يجب الك�سف عن وجوههم«.
نعو�سا  تنقل  �سيارة   14 ولحظ مرا�سل فران�س بر�س دخول 
اإىل امل���ق���رة. وق��ال��ت ام�����راأة ت��رت��دي ال��ل��ون الأ����س���ود وحتمل 
وزمالء  الأ�سدقاء  “تقدمة من  عليه  كتب  ال��ورد  اإكليال من 

الدرا�سة”اإنه “اأمر حمزن«.
وتوجه بع�س ال�سكان اإىل املقرة لتكرمي البحارة.

وقالت ناتاليا �ستيبانوفا )60 عاما( التي ت�سكن يف احلي “اأنا 
“اإنهم  م�سيفة  عائلتي”،  من  كانوا  لو  كما  لأجلهم  حزينة 
الغوا�سة  مب��اأ���س��اة  احل���ادث  ه��ذا  وي��ذك��ر  حقيقيون«.  اأب��ط��ال 
النووية كور�سك التي قتل فيها 118 بحاراً يف بحر بارنت�س 

يف 12 اآب اأغ�سط�س 2000 يف بداية عهد الرئي�س فالدميري 
بوتني. واأكدت و�سائل الإعالم الرو�سية اأن البحارة �سيدفنون 
اإىل جانب ن�سب تذكاري ل�سحايا حادثة غوا�سة كور�سك يف 

مقرة �سريافيموف�سكي.
وقال الرئي�س الرو�سي اإن بطلني “من رو�سيا” و�سبعة قباطنة 
من ال�سف الأول، علماً اأن رتبة قبطان هي الأعلى يف البحرية 

الرو�سية، بني القتلى.
واأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية الثالثاء اإنهم لقوا حتفهم بعد 
تن�سقهم غازات �سامة منبعثة من حريق متت ال�سيطرة عليه 

يف نهاية املطاف يف املياه الإقليمية الرو�سية.
اأن الغوا�سة كانت خم�س�سة لأبحاث حول  واأف��ادت ال�سلطات 

البيئة البحرية والأعماق.

•• الريا�س-وام: 

رحب الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
املجل�س  ب��ني  الأول  اأم�����س  ي��وم  ل��ه  التو�سل  مت  ال��ذي  بالتفاق  العربية،  اخلليج 
الع�سكري النتقايل وقوى احلرية والتغيري يف جمهورية ال�سودان ب�ساأن ترتيبات 
اأمام  الطريق  �ستفتح  ومهمة  اإيجابية  خطوة  باأنه  وو�سفه  النتقالية،  املرحلة 
جديدة  مرحلة  اإىل  والنطالق  احلالية  الظروف  لتجاوز  ال�سودان  يف  الأ�سقاء 
ي�سودها الأمن وال�ستقرار وال�سالم. واأعرب الأمني العام عن تطلعه باأن يتجاوز 
ال�سعب ال�سوداين هذه املرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه احلرية والعدالة 
والكرامة، والتاأ�سي�س لنه�سة اقت�سادية حتقق لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق اآماله 

يف النماء والتقدم والعي�س الكرمي.

رو�سيا ت�سيع �سحايا حريق الغوا�سة الأمني العام ملجل�س التعاون يرحب باتفاق ال�سودان

ماكايف املليونري الهارب مر�سح للبيت الأبي�س 

ترامب: حملت ترحيل املهاجرين تبداأ قريبا

غريب  ف��ي��دي��و  ت�����س��ج��ي��ل   2013
حت������دث ف���ي���ه ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ح���ذف 
ظهر  وق����د  “ماكايف”.  ب���رن���ام���ج 
خم���درات  م�����س��ح��وق  ي��غ��ط��ي  بينما 
ن�������س���اء �سبه  ب���ه���ا  اأن����ف����ه وحت����ي����ط 

عاريات.
وينتهي الت�سجيل ب�سورة له عاري 
وم�سد�سه  و���س��وم  تغطيه  ال�����س��در 
م�ساهدة  ومت���ت  ا����س���رت���ه...  ع��ل��ى 
ت�سعة  الن���رتن���ت  ع��ل��ى  الت�سجيل 

ماليني مرة.
يف العام 2015 اأوقف يف الوليات 
ال�سيارة  ق��ي��ادت��ه  ب�����س��ب��ب  امل��ت��ح��دة 
اختفت  ثم  امل��خ��درات،  تاأثري  حتت 
اأخ��ب��اره م��ن و�سائل الإع���الم حتى 
ق���راره م��ن ب��ل��ده يف ك��ان��ون الثاين 

يناير 2019.
اإىل  اأول  “ذهبت  م���اك���ايف  ي���ق���ول 
ال��ب��اه��ام��ا���س لأن��ن��ي ك��ن��ت مالحقا 
اأدف���ع  مل  ���س��ري��ب��ي،  ت��ه��رب  ب�سبب 
�سنوات”،  ث���م���اين  م��ن��ذ  ���س��رائ��ب 
مكتب  م���ن  ف��ري��ق��ا  اأن  م��و���س��ح��ا 
اىل  ت��وج��ه  ال��ف��درايل  التحقيقات 
القب�س عليه فا�سطر  هناك بغية 

لالنتقال اإىل كوبا.
ال��ت��ي حتكمها  واخ��ت��ي��ار اجل���زي���رة 
عاما  �ستني  منذ  �سيوعية  �سلطة 
قد يكون مفاجئا لهذا املدافع عن 

الراأ�سمالية.

•• هافانا,-اأ ف ب:

برامج  م����ن  ث������روة  ج���م���ع  ب���ع���دم���ا 
اللكرتونية  للفريو�سات  م�سادة 
قتل،  ق�سية  اث���ر  بيليز  م��ن  وف���ر 
جون  الأم��ريك��ي  املليونري  ي�سيف 
اإىل حياته  ج��دي��دة  م��اك��ايف ف�سال 
ال�ساخبة، باإعالنه من يخته الذي 
لرئا�سة  تر�سحه  هافانا  يف  ير�سو 

الوليات املتحدة.
وي��ق��ول م��اك��ايف وه��و يدخن لفافة 
ت���ل���و الأخ���������رى ع���ل���ى م����ن يخته 
رجال  �سبعة  م��ن  ب��ف��ري��ق  حم��اط��ا 
وكلبني كبريين “ل اأخو�س حملة 
عادية. حكومة البلد الذي اأتر�سح 
كل  كمجرم.  عني  يبحث  لرئا�سته 

هذا لي�س عاديا«.
ي��خ��ت��اره احلزب  اأن  وط��م��وح��ه ه��و 
ي����دع����و اإىل  ال�������ذي  ال����ل����ي����رت����اري 
�سلطة  وت��ق��ل��ي�����س  احل����ر  ال���ت���ب���ادل 
مر�سحا  ح����د،  اأب���ع���د  اإىل  ال���دول���ة 
با�سمه لالنتخابات. وقد حاول يف 
لكن احلزب  ذل��ك  2016 حتقيق 
اخ��ت��ار ب���دل م��ن��ه غ���اري جون�سون 
الذي ح�سل على 3،27 باملئة من 

الأ�سوات.
وق��ال ج��ون م��اك��ايف “يف ال��واق��ع ل 
بالتاأكيد  رئي�سا،  اأ���س��ب��ح  اأن  اأري���د 
القيام  ميكنني  ل  اأ�سا�سا  اأري���د.  ل 

قتيل ب�سقوط قذائف على �سوق يف اأفغان�ستان    14
 •• كابول-اأ ف ب:

الع�سرات يف �سقوط قذائف ه��اون على  14 �سخ�سا على الأق��ل وج��رح  قتل 
�سوق مزدحم يف �سمال اأفغان�ستان، بح�سب م�سوؤولني . و�سقطت عدة قذائف 
بولية  بو�س  �سبز  خ��واج��ه  يف  ال��واق��ع  ال�سوق  على  طالبان  حركة  اأطلقتها 
ر�سائي  وقال  ر�سائي.  حنيف  الأفغاين  الع�سكري  املتحدث  بح�سب  فارياب، 
واأطفال«.  ن�ساء  بينهم   40 وج��رح  مدنيا   14 “قتل  بر�س  فران�س  لوكالة 
واأ�ساف اأن طالبان كانت حتاول ا�ستهداف نقطة تفتي�س للجي�س قرب ال�سوق. 
ومل ي�سدر اأي بيان عن احلركة. وقال مدير ال�سحة العامة يف فارياب، نعيم 
م�سمم، اإن امل�ست�سفيات املحلية ت�سلمت جثث 14 �سخ�سا و39 جريحا بينهم 
اأربعة اأطفال. ومت نقل عدد من امل�سابني بجروح بالغة جوا اإىل م�ست�سفيات 
ذل��ك، انفجرت قنبلة اجلمعة يف  ال�سريف بولية بلخ. ع��الوة على  يف م��زار 
�سخ�سني،  مقتل  اإىل  اأدت  ال��ب��الد،  بو�سط  غزنة  مدينة  يف  لل�سيعة  م�سجد 
14 طفال اآخرين و�ستة اكر �سناً. ونفت طالبان عر  بينهما طفل، وجرح 
عن  اأفغان�ستان  يف  احلديث  ويتكاثر  الهجوم.  خلف  تكون  اأن  توتري  موقع 
املجموعة املحلية املوالية لتنظيم الدولة الإ�سالمية التي �سبق اأن ا�ستهدفت 
عدداً من امل�ساجد ال�سيعية املنتمني بغالبيتهم لتنية الهزارة. وياأتي الق�سف 
فيما تتوا�سل املعارك بني طالبان وقوات الأمن الأفغانية، ورغم حمادثات 

بني م�سوؤولني طالبان ومفاو�سني اأمريكيني �سعيا لإنهاء النزاع.

اأن  ميكنني  ل  اإيل،  ان��ظ��ر  ب��ذل��ك: 
اأ�سبح رئي�سا«.

انتقل  ال�������ذي  ال����رج����ل  واأ������س�����اف 
ال����ع����م����الت  اإىل  ن���������س����اط����ات����ه  يف 
اللكرتونية واقرتح على احلكومة 
الكوبية م�ساعدتها يف هذا املجال 
و�ساأقوم  وا�سع  “لكن لدي جمهور 

بالتاأثري على هذه النتخابات«.
ويوؤكد ماكايف اأن لديه نحو مليون 
للر�سائل  تويرت  متابع على موقع 
اآخرين  األ��ف��ني  ويك�سب  الق�سرية 

يوميا.
وي��ح��م��ل ي��خ��ت��ه ال����ذي ي��ر���س��و منذ 
اأ�سابيع يف مرفاأ الرتفيه يف هافانا 
“اللغز  ا�سم  همنغواي”،  “مارينا 
مي�ستريي(  غريت  )ذي  الكبري” 
�سورة  وا�����س����ح  ب�����س��ك��ل  وي���ع���ك�������س 
الرجل الغام�س البالغ من العمر 

73 عاما.
وكالة  م��اك��ايف عمله يف  ج���ون  ب���داأ 
الف�ساء الأمريكية )نا�سا( قبل اأن 
�سركات  ع��دد من  للعمل يف  ينتقل 
فريو�سا  اكت�سف  حيث  املعلوماتية 

عمل بجد للق�ساء عليه.
التي  “ماكايف”  ول������دت  ب���ذل���ك 
اأ���س��ب��ح��ت جم��م��وع��ة ع��م��الق��ة يف 
الفريو�سات  مكافحة  برامج  اإنتاج 
�سركة  اإىل   2010 يف  وب���اع���ه���ا 
تقدر  ث����روة  ج��م��ع  وق���د  “انتل”. 

•• وا�سنطن-رويرتز:

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
اإن حمالت العتقال بهدف الرتحيل 
“قريبا  �ستبداأ  للمهاجرين  اجلماعي 
جدا” وذلك يف الوقت الذي تعهد فيه 
املهاجرين  ع��ن  اأمريكيون  م��داف��ع��ون 
“م�ستعدة”  �ستكون  جمتمعاتهم  ب��اأن 

عندما ياأتي �سباط الهجرة.
ات����خ����اذ موقف  ت����رام����ب م����ن  وج���ع���ل 
ق�سية  ال����ه����ج����رة  ب���������س����اأن  م���ت�������س���دد 
م�ساعيه  ويف  رئ���ا����س���ت���ه  يف  رئ��ي�����س��ي��ة 

كان   .2020 يف  ثانية  ب��ولي��ة  للفوز 
العملية  اأج��ل  قد  الأمريكي  الرئي�س 
موعدها  ت�سرب  بعد  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الثنني  يوم  قال  اأن��ه  لل�سحافة، غري 
�ستبداأ بعد عطلة عيد  اإن العتقالت 
ال�ستقالل يف الرابع من يوليو متوز.

وق�����ال ي����وم اجل��م��ع��ة ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني يف 
جدا،  قريبا  “�ستبداأ  الأبي�س  البيت 
لكني ل اأ�سميها مداهمات، اإننا �سنبعد 
ك���ل م���ن ج�����اءوا ب�����س��ك��ل غ���ري قانوين 
اإنفاذ  اإدارة  كانت  �سنني«.  م��دى  على 
قوانني الهجرة واجلمارك الأمريكية 

القب�س  خ�سية  املدر�سة  اإىل  ال��ذه��اب 
النا�سطة  لوبيز  اإل�سا  وقالت  عليهم. 
التي تعمل ل�سالح منظمة )�سومو�س 
اأون بويبلو اأونيدو( املدافعة عن حقوق 
امل��ه��اج��ري��ن وال���ع���م���ال يف ولي�����ة نيو 
م�ستعدين،  نكون  اأن  “يجب  مك�سيكو 
لي�س فقط عندما يعلن ترامب الأمر، 
لأن هناك اعتقالت تتم كل يوم وهي 

يف ازدياد«.
وتتدفق اأعداد متزايدة من املهاجرين 
الو�سطى،  اأم��ري��ك��ا  خ���ارج  مناطق  م��ن 

من بينها الهند وكوبا واأفريقيا.

مبئة مليون دولر.
ل��ك��ن ق�����س��ة جن��اح��ه ال��ت��ي جت�سد 
م�سرية  وت�سبه  الأم��ريك��ي  احل��ل��م 
اتخذت  غيت�س  وبيل  جوبز  �ستيف 
منحى مل يكن متوقعا. فقد حتول 
وا���س��ت��ق��ر يف  امل��غ��ام��ر  ي�سبه  م��ا  اإىل 
ال�سحف  ع��ن��اوي��ن  ب��ي��ل��ي��ز، واح��ت��ل 
له  2012 عندما تعر�س جار  يف 
تك�سف  وه��ذه اجلرمية مل  للقتل. 

مالب�ساتها حتى الآن.
مع  يعي�س  اأن��ه  ال�سرطة  واكت�سفت 
العمر  من  ع�سرة  ال�سابعة  يف  فتاة 
وعرثت يف منزله على قطع اأ�سلحة 
مطاردة  ع��م��ل��ي��ة  ل���ت���ب���داأ  ع����دي����دة، 
ح��ب�����س��ت اأن��ف��ا���س و���س��ائ��ل الإع����الم 

ل�سهر كامل.
العام  ن�سر  ال���س��ت��ف��زازي،  وبطبعه 

املداهمات  اإن  املا�سي  ال�سهر  قد قالت 
���س��ت�����س��ت��ه��دف امل���ه���اج���ري���ن ال����ذي����ن ل 
مي��ل��ك��ون وث���ائ���ق وال���ذي���ن و���س��ل��وا يف 
الآون��ة الأخ��رية اإىل الوليات املتحدة 
م����وج����ة تدفق  ك���ب���ح  ب����ه����دف  وذل�������ك 
اجلنوبية  احل���دود  عند  للمهاجرين 
املدافعة  اجلماعات  وت��ق��ول  الغربية. 
التهديد  اإن  امل��ه��اج��ري��ن  ح��ق��وق  ع���ن 
الو�سيك للمهاجرين الذين ل ميلكون 
وثائق ي�سر مبجتمعاتهم وبالقت�ساد 
الأمريكي، اإذ اأنه يجر البالغني على 
التغيب عن العمل والأطفال على عدم 
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“منا�سر  باأنه  نف�سه  يعّرف   ، ان 
وفعالة،  خمت�سرة  ل��دول��ة  ق���وي 
ومكافحة   ، ال��ت��ع��ل��ي��م  ولإ����س���الح 
ال���ب���ريوق���راط���ي���ة، وامل���م���ار����س���ات 
النمو،  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  الح��ت��ك��اري��ة 
وم��ك��اف��ح��������������������ة امل���ح�������س���وب���ي���ة يف 

احلكومة “.
بني  الإداري  الإ�����س����الح  وزي�����ر   
2012 و 2014 ، قام بتطبيق 
ه��ذه امل��ب��ادئ ح��رف��ّي��ا، وط���رد 15 

األف موظف مدين.
م�����ن ملل  ي�������س���ت���ف���ي���د  وال�������ي�������وم، 
تاأخر  من  و�سجرهم  اليونانيني 
روؤية الآثار امللمو�سة لعودة النمو 
الإجمايل  املحلي  الناجت  )ارت��ف��ع 
بن�سبة 1.9 باملائة عام 2018(، 
نتيجة  اأح��زم��ت��ه��م  ���س��دوا  اأن  بعد 
ملخططات التق�سف املفرو�سة من 
قبل الحت��اد الأوروب���ي ، وخا�سة 

اأجنيال مريكل.
ميت�سوتاكي�س،  وري����ث  ان  غ���ري 
ا نقاًطا باإطالق وعود  يحرز اأي�سً
ال�سرائب  ب��ت��خ��ف��ي�����س  ت��ق�����س��ي 
الدخل،  ل�سريبة  الأدن���ى  )احل��د 
و�سريبة   ، الأم������الك  و���س��ري��ب��ة 
ال�������س���رك���ات(، وال����رف����ع يف اأج����ور 
الفئات املتو�سطة. وكا�سرتاتيجي 
اأ�سوات  خ�سارة  يتجّنب   ، متمّيز 
بري�سبا  ات��ف��اق  ب��ان��ت��ق��اده  اليمني 
ح��������ول ج����م����ه����وري����ة م���ق���دون���ي���ا 
ال�سمالية، والتي ميكن اأن تن�سم 

اإىل الناتو.
كريياكو�س  ي�سطاد   ، باخت�سار 
م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س الأ�����س����وات على 
الو�سط...  م���ن  وك���ذل���ك  مي��ي��ن��ه 
توّقع  للوزراء”،  رئي�سا  “والآن، 

والده.

ال�����س��ي��ف، يبدو  ه���ذا  ويف م��ط��ل��ع 
اأن  املحبطني، بعد  اليونانيني  ان 
ع��اق��ب��وا ب�����س��دة ح���زب ���س��ريي��زا يف 
واملحلية،  الأوروب��ي��ة  النتخابات 
انتخابات  اإج������راء  ب����ررت  وال���ت���ي 
ي�ستمعون،   ، الأح��د  اليوم  مبكرة 
وعود  اإىل   ، وا���س��ح  ح��م��ا���س  دون 
احلزب   ، اجلديدة  الدميقراطية 
���س��ي��ف��وز زعيمه  ال����ذي  ال��ي��م��ي��ن��ي 
ميت�سوتاكي�س  ك����ريي����اك����و�����س 
نبذ  ب�سبب  ب��الن��ت��خ��اب��ات،  حتما 
عن  تعبري  م��ن  اأك���رث  ت�سيرا�س 
ت��اأي��ي��د وح���ّب وح��م��ا���س حل��زب مل 
اإدارت���ه لالأزمة  يلمع من قبل يف 

عندما كان يف ال�سلطة.

حلم اأب يتحقق
الوزراء”..  رئ��ا���س��ة  اإىل  »والآن، 
كريياكو�س  جنله  بتويل  احتفال 
اجلديدة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  رئ��ا���س��ة 
ي����ن����اي����ر  يف  )امل��������ح��������اف��������ظ��������ون( 
كون�ستانتينو�س  ب��ذل   ،  2016
اليمني  بطريرك  ميت�سوتاكي�س، 
 95 العمر  م��ن  البالغ  اليوناين 
عاًما، جهدا لتهنئته وتقبيله رغم 
اأنه بات يجد �سعوبة يف الوقوف. 
ت�سجيع رمزي من واحد من اأقدم 
اليونانية،  ال�سيا�سة  يف  ال��ذئ��اب 
انُتخب نائبا و�سّنه 28 �سنة فقط 
عام 1946، ورئي�سا للوزراء من 

1990 اإىل 1993.
ابنه  ون�سف،  �سنوات  ث��الث  بعد 
على  الثابتة  البت�سامة  �ساحب 
الذي  وال���ده،  حلم  حتقيق  و�سك 
فح�سب   .2017 ع�������ام  ت�������ويف 
ا�ستطالعات الراأي، �سيفوز حزب 
اليوم  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 

الت�سريعية،  بالنتخابات  الأح��د 
حيث يتفوق حزب الدميقراطية 
اجلديدة بحوايل 10 نقاط على 
�سرييزا حزب الك�سي�س ت�سيرا�س. 
ميت�سوتاكي�س  اب����ن  اأم�����ام  اإذن، 
القادم  الرئي�س  لي�سبح  فر�سة 
اليونانية،  التنفيذية  لل�سلطة 
وي�����س��ع ح����داً لأرب����ع ���س��ن��وات من 

حكم ت�سيرا�س.
يف الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة نهاية 
الدميقراطية  حلزب  �سبق  مايو، 
اجلديدة اأن فاز بن�سبة 33 باملائة 
يف  الأول  وباملركز  الأ���س��وات  م��ن 
القرتاع. ويف النتخابات املحلية 
، فاز يف مدينتي اأثينا و�سالونيكي 

لندن، ثم يف اليونان يف بنك األفا 
يف اإدارة الأ�سول، والبنك الوطني 
اأك��ر مركز جت��اري يف  اليوناين، 

البالد.
مبواكبة  الأم����ر  يتعلق  وع��ن��دم��ا 
حتّولت املجتمع ، فاإن كريياكو�س 
جبانا.  ي��ب��دو  ل  ميت�سوتاكي�س 
على   ،  2015 دي�����س��م��ر  ف��ف��ي 
�سبيل املثال ، �سّوت ل�سالح الزواج 
املدين للمثليني ، مما اأثار غ�سب 
الدميقراطية  ن������واب  غ���ال���ب���ي���ة 

اجلديدة.

يف مواجهة املاموث
لينكد  ع��ل��ى  ال�سخ�سي  ملفه  يف 

وعلى غراره ، تخلى عن ال�سرتة 
ورب����ط����ة ال���ع���ن���ق خ������الل الأي�������ام 
النتخابية  احلملة  من  الأخ��رية 
باأكمام  اأبي�س  قمي�س  يف  ليظهر 
خطبه  ي���ل���ق���ي  وه�������و  م����ط����وي����ة، 
اأم�����ام ان�����س��اره امل��ت��واف��دي��ن على 

اجتماعاته.
ت����خ����ّرج م����ن ج���ام���ع���ة ه����ارف����ارد 
الأع���م���ال  اإدارة  يف  )م��اج�����س��ت��ري 
و�ستانفورد   ، الأع���م���ال(  كلية  يف 
)ماج�ستري يف العالقات الدولية( 
الفرن�سي،  ال��رئ��ي�����س  م��ث��ل  وه���و   ،
املايل:  القطاع  يف  اأ�سلحته  �سنع 
م����ان����ه����ات����ن،  ت�������س���ي�������س  ب����ن����ك  يف 
وك��م�����س��ت�����س��ار ع��ن��د م��اك��ي��ن��زي يف 

، اأهّم مدينتني يف البالد. واأكدت 
التفوق،  القليمية  الن��ت��خ��اب��ات 
اأ�سل  م����ن  م��ن��ط��ق��ة   12 ب���غ���زو 
الهيلينية.  اجل��م��ه��وري��ة  يف   13
ت�سونامي مييني، كان كريياكو�س 
ع����اًم����ا،   51 م���ي���ت�������س���وت���اك���ي�������س، 
اأط���ف���ال )���س��وف��ي��ا ،  واأب ل��ث��الث��ة 
كون�ستانتينو�س ودافني(، �سانعه 

الرئي�سي.

ال�صالالت والع�صائر
بني امليت�سوتاكي�س، هناك عدد ل 
يح�سى ممن حتملوا م�سوؤوليات 
�سيا�سية عليا. هناك الأب، بالطبع 
ابنته  وه��ن��اك  كون�ستانتينو�س،   ،

درة باكوياني�س، اأخت كريياكو�س 
ال����ت����ي ����س���غ���ل���ب م���ن�������س���ب وزي������رة 
اأثينا  بلدية  رئي�سة  ثم   ، للثقافة 
�سيما  ل   ،  )2006-2003(
 2004 الأوملبية  الألعاب  خالل 
، ثم وزيرة للخارجية )2006-

ا كو�ستا�س  2009(. وهناك اأي�سً
وبالتايل  درة،  )اب��ن  باكوياني�س، 
تتابع؟(:  هل  كريياكو�س،  حفيد 
مت ان��ت��خ��اب��ه يف الآون�����ة الأخ����رية 
 41 يتجاوز  وهو مل  اأثينا  عمدة 

عاًما.
النتماء  ك�����ان  ط���وي���ل���ة،  ل���ف���رتة 
ميت�سوتاكي�س،  ع�������س���رية  اإىل 
باباندريو،  اأو  وك���رام���ان���ل���ي�������س، 

ال�������س���اللت ال���ك���رى ال���ث���الث يف 
طريقا  الهيلينية،  اجل��م��ه��وري��ة 
ملكيا اإىل ال�سلطة يف بلد مرتبط 

تقليدًيا بقيم الأ�سرة.
 ولكن، يف راأي املراقبني، حتولت 
ال���ري���اح. وال���ي���وم ، هناك  وج��ه��ة 
املنحدرين  م���ن  ب��ال��ق��ل��ق  ���س��ع��ور 
األ��ق��اب��ه��م، يف نظر  ال���ذي���ن ت��ث��ري 
الإدارة  �سوء  ��ا،  اأي�����سً اليونانيني، 
ك�������ان على  ل����ذل����ك  وال����ف���������س����اد، 
ك��ريي��اك��و���س م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س اأن 
يتعلم حمو لقبه العائلي لي�سنع 

ا�سًما.
م��ث��ل اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون، فهو 
واجتماعًيا.  اقت�سادًيا  ليرايل، 

ي�صتفيد اليوم من ملل اليونانيني من تاأخر روؤية االآثار امللمو�صة لعودة النمو كان على كريياكو�س ميت�صوتاكي�س اأن يتعلم حمو لقبه العائلي لي�صنع ا�صًما

ي�صطاد من اليمني والو�صط: 

»ماكرون اليوناين« الذي يريد اإ�سقاط ت�سيربا�س...
•• الفجر - خرية ال�سيباين

�صناديق  اإىل  اليونانيون  يتجه  االأحـــد،  الــيــوم 
يعّد  للكثريين  بالن�صبة  والت�صويت  االقــــرتاع، 
الوزراء  رئي�س  ومعاقبة  نبذ،  اأوىل:  بدرجة  �صلبيا 

اليوناين األيك�صي�س ت�صيربا�س .

هذه  خ�صارته  يف  احلــايل  الــوزراء  رئي�س  ي�صك  ال 
االنتخابات، بل اأي�صا يف انها �صتكتب نهاية حقبة: 
�صرييزا،   ،2015 عام  يناير  يف  فتحها،  التي  تلك 
الوحيد   ، ت�صيربا�س  بزعامة  الي�صاري  ــزب  احل
اأوروبـــا.  يف  العام  ذلــك  يف  انتخابات  ك�صب  الــذي 
من  �صنوات  خم�س  دمرتهم  الذين  فاليونانيون، 

اأربع  وبعد  بحما�س.  اأ�صواتهم  منحوه  التق�صف، 
كانت  التي  التغيري اجلذري  �صنوات، تبخرت وعود 

زبدا فذهبت جفاء.
لقد ا�صت�صلم الزعيم املتمرد ب�صرعة ليج�ّصد عك�س 
احتلت  فقد   ، معروفة  الق�صة  ووعـــد.  اأعــلــن  مــا 
انتخابه،  مت  اإن  ما   :2015 عام  ال�صحف  عناوين 

على قاعدة و�صع حد للتق�صف القاتل الذي فر�صه 
دائنو اليونان، بداأ ت�صيربا�س مواجهة غري م�صبوقة 
تاأييد  ورغـــم  اأ�ــصــهــر،  �صتة  وبــعــد   . بروك�صل  مــع 
ا�صتفتاء بن�صبة 61 باملائة ملوا�صلة قتاله، ا�صت�صلم 
اأ�صد   ، جديدة  م�صاعدات  بخطة  وقبل  ت�صيربا�س، 

ق�صوة بكثري من تلك التي فر�صت على اأ�صالفه.

بعد  ع��ل��ى 
من  خ��ط��وة 
حت���ق���ي���ق

والده  توّقع 
ب�����ت�����ويل 
رئا�سة وزراء 
ال���ي���ون���ان

ل����ي����ربايل 
اق��ت�����س��ادي 
واجتماعي، 
ي����رتدد  ل 
م��واكبة  يف 
حت��������ّولت 
امل��ج��ت��م��ع

ت�سيرا�س.. نهاية حقبة

كريياكو�س ميت�سوتاكي�س.. رجل املرحلة

هل يحكم ال�سندوق برحيل �سرييزا؟

حزب الدميقراطية اجلديدة.. حزب زاحف

يف الطريق اىل رئا�سة الوزراء

يتفوق حزب الدميقراطية اجلديدة بحوايل 10 نقاط على �صرييزا حزب الك�صي�س ت�صيربا�س
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املال والأعمال

بلومربغ: تباطوؤ البناء يف قطر 
يك�سف ه�سا�ستها القت�سادية 

•• عوا�سم-وكاالت:

تباطوؤ  ب�سبب  اقت�سادية  ه�سا�سة  ت�سهد  قطر  اإن  “بلومرغ”  موقع  ق��ال 
�ستنظمها  التى  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  لبطولة  التحتية  البنية  م�ساريع 

الإمارة ال�سغرية، والتى ينتظر اأن ت�سل كلفتها اإىل 200 مليار دولر. 
الأ�سهر  يف   2018 مع  مقارنًة   %1.2 ب�  قطر  يف  البناء  اأعمال  وتقل�ست 
عر  البيانات،  ن�سر  بدء  منذ  تراجع  اأول  يف   ،2019 من  الأوىل  الثالثة 
 18% ب�  �سنوياً  ينمو  كان  اأن  بعد  القطرية،  والإح�ساء  التخطيط  هيئة 
ف�سلياً، منذ نهاية عام 2012.واأظهرت الأرقام ال�سادرة اليوم اخلمي�س اأن 
الركود يهيمن على القت�ساد بوترية متنامية، مع ارتفاع الإنتاج، با�ستثناء 

ا�ستخراج النفط والغاز، باأقل من 2% يف الأ�سهر ال�ستة املا�سية. 
 192 10 اأ�سعاف منذ 2000 اإىل  وقفز الناجت املحلي الإجمايل لقطر 

مليار دولر يف العام املا�سي، وفقاً للبنك الدويل.
�سبه  ف��ازت  عندما   ،2010 منذ  �سريعة  ب��وت��رية  البناء  اأع��م��ال  وتقدمت 
اجلزيرة ال�سغرية ب�سكل مفاجئ بحق ا�ست�سافة احلدث الريا�سي الأكرث 
بنيتها  لتطوير  الفر�سة  اخلليجية  الدولة  وانتهزت  العامل.  يف  م�ساهدة 
التحتية، وبناء الطرق، وخطوط املرتو واآلف غرف الفنادق. ومنا البناء 

باأكرث من 30 % يف بداية 2015.
عالمات  ُتظهر  ب���داأت  عقد،  م��ن  اأك��رث  ا�ستمرت  التي  البناء  طفرة  ولكن 
الرتاجع منذ اأواخر العام املا�سي، ما اأدى اإىل تباطوؤ عقاري حاد يف الوقت 
املونديال.  ا�ست�سافة  التي ت�سبق  النهائية  الذي تدخل فيه البالد املرحلة 
اجلمود،  من  الأخ���رى  القت�سادية  القطاعات  تقرتب  نف�سه،  الوقت  ويف 
وتقل�ست اأعمال التعدين، وا�ستغالل املحاجر، مثاًل يف معظم الف�سول يف 

الأعوام الأخرية.
ال�سركة   ،MENA Advisors الإداري يف  املدير  فايف،  رزري  وقال 
مثل  الكرى  امل�ساريع  اكتمال  “مع  الإقليمية:  القت�سادية  ال�ست�سارية 

ا ملدة عامني«. املرتو واملالعب، �س�سهد منواً منخف�سً

املركز املايل للمغرب يغري نظام ال�سرائب 
•• الدار البي�ساء-رويرتز:

املال والأعمال  املالية، مركز  البي�ساء  الدار  التنفيذي ملدينة  الرئي�س  قال 
الت�سدير  اأن�سطة  2020 �سرائب على  بدءا من  �سيفر�س  اإنه  املغرب،  يف 
لل�سركات مماثلة لتلك املفرو�سة على اأن�سطتها املحلية وذلك بعد �سغوط 

من الحتاد الأوروبي لتعديل احلوافز ال�سريبية.
ويريد الحتاد الأوروبي من املغرب اأن يجري اإ�سالحات للحوافز ال�سريبية 
الأخ��رى. ويف مار�س  التجارة احلرة  املالية ومناطق  البي�ساء  الدار  ملدينة 
اأبقى التكتل الدولة الواقعة يف �سمال اأفريقيا �سمن ما يطلق عليها  اآذار، 
اأن  بعد  املتعاونة  غري  ال�سريبية  ال�سلطات  ت�سم  التي  الرمادية  القائمة 

األغى املغرب اإعفاءات �سريبية لبنوك و�سركات الأف�سور.
وقال �سعيد الإبراهيمي لرويرتز اإن نظام ال�سرائب اخلا�س مبركز الدار 
البي�ساء املايل �سيجري تعديله بحيث ل يفرق بني الأن�سطة التي يجري 
تلك  ت��اأث��ري  م��ن  وق��ل��ل  الت�سدير،  ت�ستهدف  ال��ت��ي  وت��ل��ك  حمليا  تنفيذها 

اخلطوة على امليزة التناف�سية للمركز.
 2010 وب��داأت احلكومة املغربية تطوير القطب املايل للدار البي�ساء يف 
ليكون مركزا للقطاع امل�سريف يف اأفريقيا. ومتكن القطب املايل من اإزاحة 
جوهان�سرج من قمة املراكز املالية الأكرث جاذبية يف اأفريقيا يف ت�سنيف 
املوؤ�سر العاملي للمراكز املالية لعام 2019. ويطمح الآن يف اأن ي�سبح مركزا 

ماليا يلبي حاجات ال�سركات التي تريد القيام باأن�سطة اأعمال يف اأفريقيا.
ملواءمة نظمه  املغرب  الأوروب���ي على  اإن �سغط الحت��اد  الإبراهيمي  وق��ال 
مناف�سة  و�سط  ياأتي  الأوروب��ي  الحت��اد  التف�سيلية مع معايري  ال�سريبية 

�سر�سة على ال�سوق الأفريقية مع مراكز اأخرى يف اأوروبا.
اأن ال�سركات التي ح�سلت على امتيازات القطب املايل حتى الآن،  واأ�ساف 
180 �سركة، ل تعمل يف املغرب ب�سبب احلوافز ال�سريبية واإمنا  وعددها 
التنظيمي وخطوط  التحتية والإط��ار  ال�سيا�سي والبنية  ب�سبب ال�ستقرار 

الت�سال باأفريقيا.
وتابع قائال “ميكن للم�ستثمرين الو�سول اإىل 32 مدينة يف اأفريقيا من 

الدار البي�ساء عر رحالت طريان مبا�سرة«.

مبنا�صبة مرور 100 يوم على تاأ�صي�صه 

جمل�س �سركة الإمارات للت�سالت املتكاملة للمراأة ينظم فعالية »Jump« مب�ساركة 100 موظف وموظفة  

•• دبي-الفجر: 

ع��ق��د جم��ل�����س ���س��رك��ة الإم������ارات 
للمراأة،  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��الت�����س��الت 
موؤخراً، ور�سة عمل �سمت 100 
من موظفيها من الذكور والإناث 
من  خمتلفة  وظيفية  مبنا�سب 
ال�����س��رك��ة بهدف  اأق�������س���ام  ج��م��ي��ع 
تواجه  التي  التحديات  مناق�سة 
امل�������راأة يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل واإي���ج���اد 
وتاأتي  ملعاجلتها.  ال�ُسُبل  اأف�سل 
ا�سم  حملت  ال��ت��ي  الفعالية  ه��ذه 
فندق  يف  وع���ق���دت   ،»Jump«
نخلة  يف  دب����ي  ب����امل  ري���رتي���ت  ذا 
جمريا، احتفاًء مبرور 100 يوم 
على تاأ�سي�س جمل�س دو لل�سيدات. 
الإم���ارات  �سركة  جمل�س  تاأ�س�س 
للمراأة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��الت�����س��الت 
كواحدة   2019 ع���ام  ب��داي��ة  يف 
الهادفة  ال�����س��رك��ة  م���ب���ادرات  م��ن 
مبا  والتناغم  التنوع  تعزيز  اإىل 
�سمان  نحو  روؤيتها  م��ع  ين�سجم 
ت��وازن��اً. ويهدف  اأك��رث  بيئة عمل 

للمرحلة القادمة و�ُسُبل موا�سلة 
حتفيز املوظفني على امل�ساركة يف 

خمتلف الأن�سطة واملبادرات.«
مناق�سة  العمل  ور���س��ة  خ��الل  مت 
امل��و���س��وع��ات حول  م��ن  جمموعة 
حتقيقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال���ف���وائ���د 
نتيجة امل�ساركة الفعالة لل�سيدات 
بالن�سبة  ����س���واًء  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 
اأنف�سهم.  للموظفني  اأو  لل�سركة 
ومت��خ�����س��ت ور�����س����ة ال���ع���م���ل عن 
اأهمها  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ن  جم��م��وع��ة 
التاأكيد على اأهمية تعزيز التوازن 
منظومة  داخ����ل  اجل��ن�����س��ني  ب���ني 
لالت�سالت  الإم����������ارات  ����س���رك���ة 
امل����ت����ك����ام����ل����ة وحت����ق����ي����ق ج����ائ����زة 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  “منظمة 
والتنمية للتوازن بني اجلن�سني” 
ال��ع��ام القادم،  يف دول���ة الإم�����ارات 
امل�����راأة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  اإ����س���اف���ة 
مب��ا ين�سجم م��ع روؤي���ة الإم����ارات 
�سركة  جم��ل�����س  وروؤي������ة   2021
املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم�����ارات 

للمراأة.  

املجل�س اإىل تعزيز الوعي باأهمية 
احلوارات  وت�سهيل  امل���راأة  متكني 
اإىل جانب  ال��ب��ن��اءة،  وال��ن��ق��ا���س��ات 
ت�ساهم  وفعاليات  اأن�سطة  تنظيم 
باملعرفة  امل���وظ���ف���ات  ت����زوي����د  يف 
وت�سجيعهن  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات 
ع��ل��ى امل�������س���ارك���ة والن�����خ�����راط يف 
خمتلف الأن�سطة واملبادرات التي 
عثمان  وق���ال  ال�����س��رك��ة.  تطلقها 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ����س���ل���ط���ان، 
لالت�سالت  الإم��������ارات  ل�����س��رك��ة 
املتكاملة: “متكنت �سركتنا خالل 
ا�ستقطاب  م���ن  امل���ا����س���ي  ال��ع��ق��د 
املواهب  م��ن  متنوعة  جمموعة  

واأ���س��ح��اب امل���ه���ارات م��ن خمتلف 
واجلن�سيات  والأجنا�س  الأج��ي��ال 
معاً  يعملون  وال��ذي��ن  والثقافات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف م�����س��رتك وهو 
كرائدة  ال�����س��رك��ة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ 
املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف 
والت�������������س������الت. ون���ت���ي���ج���ة ه���ذا 
اأ�س�سنا  العاملة،  القوى  التنوع يف 
يف ب��داي��ة ه���ذا ال��ع��ام جم��ل�����س دو 
من�سة  مبثابة  ليكون  لل�سيدات 
التعبري  ملوظفاتنا  تتيح  متقدمة 
ال��الم��ع��ة وتعزيز  اأف��ك��اره��ن  ع��ن 
تت�سم  عمل  بيئة  يف  م�ساركتهن 
ونحن  والإي���ج���اب���ي���ة.  ب��ال��ت��ن��اغ��م 

فخورون بكوننا واحدة من اأكرث 
ال�����س��رك��ات ت��ف�����س��ي��اًل م���ن جانب 
الباحثني عن عمل من ال�سيدات، 
 29% ن�سبة  امل���راأة  ت�سكل  حيث 
م�����ن امل����وظ����ف����ني احل����ال����ي����ني يف 
املوظفني  م��ن  و40%  ال�سركة 
اجلدد. ونوؤكد التزامنا مبوا�سلة 
اإمكانيات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
الدعم  وت��ق��دمي  لدينا  املوظفات 
لهن يف م�ساراتهن املهنية.« ومن 
جهتها، قالت حنان اأحمد، رئي�س 
ل�سركة  ال���ت���اب���ع  امل�������راأة  جم��ل�����س 
املتكاملة:  لالت�سالت  الإم���ارات 
القائمة  ال��ع��م��ل  ف����رق  “تتميز 

اإبداعاً  اأك��رث  بكونها  التنوع  على 
وف��ع��ال��ي��ة يف ح���ل امل�����س��ك��الت من 
الفرق التقليدية. ويكمن الهدف 
للمراأة  جمل�سنا  م��ن  ال��رئ��ي�����س��ي 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
متعددة  و���س��ي��ا���س��ات  مم���ار����س���ات 
والتناغم  التنوع  واإدارة  لتعزيز 
متجان�سة  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  وب����ن����اء 
اجلميع.  ف��ي��ه��ا  وُي���ب���دع  ي�����س��ارك 
وميثل هذا احلدث من�سة مميزة 
بالن�سبة لنا لت�سليط ال�سوء على 
التحديات احلالية وقيا�س تاأثري 
التنوع على اأهدافنا املوؤ�س�سية اإىل 
املجل�س  اأه�����داف  ج��ان��ب حت��دي��د 

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة 
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ن ج��ان��ب ال�����وزارة ���س��ع��ادة ي��ون�����س حاجي 
اخلوري، وكيل وزارة املالية، وعن جانب هيئة املنطقة احلرة 
الدويل  ال�سارقة  مبطار  احل��رة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 
احلرة  املنطقة  هيئة  م��دي��ر  امل��زروع��ي  ���س��امل  �سعود  ���س��ع��ادة 

باحلمرية وهيئة املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل. 
وتعليقاً على ذلك، اأكد يون�س اخلوري اأهمية هذه التفاقية 
امل�سرتك  التعاون  اأ�س�س  حت��دد  وا�سحة  اآل��ي��ات  و�سع  جلهة 
يف جم���ال ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ل��الأغ��را���س ال�����س��ري��ب��ي��ة، ومبا 
يدعم موقع دولة الإم��ارات بو�سفها رائ��دة عاملياً يف جمال 
اخل���وري:  ي��ون�����س  وق���ال  ال�سريبية.  ب��الت��ف��اق��ات  الل���ت���زام 
“تعزز مثل هذه التفاقيات من موقع الدولة على خمتلف 

•• دبي-الفجر: 

ك��اف��ة اجلهات  ال���ت���زام  ل�����س��م��ان  امل��ت��وا���س��ل  �سعيها  اإط����ار  يف 
التي  ال�سريبية  بالتفاقات  واملحلية  الحتادية  احلكومية 
اأبرمتها دولة الإمارات العربية املتحدة، وقعت وزارة املالية 
وهيئة  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل ب�ساأن تبادل املعلومات 
ال�سريبية  الت��ف��اق��ي��ات  مب��وج��ب  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ل��الأغ��را���س 
اأ�س�س  اإر���س��اء  بهدف  وذل��ك  ال��دول��ة،  اأبرمتها  التي  الدولية 
التعاون امل�سرتك فيما يتعلق يف تبادل املعلومات لالأغرا�س 

ال�سريبية.

لل�سفافية  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  و�سعها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 
وتبادل املعلومات لالأغرا�س ال�سريبية، الأمر الذي يحقق 
ال�سفافية والعدالة ال�سريبية ويعزز موقع الدولة الريادي 

على امل�ستوى العاملي.«
امل��ع��ل��وم��ات ال�سريبية  ���س��ي��زود م��رك��ز  ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة 
التفاقيات  مع  يتما�سى  مبا  والبيانات،  باملعلومات  ال��وزارة 
الأخرى،  ال��دول  مع  الإم���ارات  دول��ة  وقعتها  التي  الثنائية 
والتي ت�سمل اتفاقيات جتنب الزدواج ال�سريبي والتفاقية 
بالإ�سافة  املعلومات،  وت��ب��ادل  ال�سفافية  ب�ساأن  النموذجية 
اإىل اأي اتفاقية اأخرى تلتزم باملعايري التي يحددها املنتدى 

العاملي لل�سفافية وتبادل املعلومات. 

موؤ�سرات التناف�سية العاملية وت�ساهم يف ا�ستقطاب املزيد من 
امل�ستثمرون  يبحث  حيث  للدولة،  اخلارجية  ال�ستثمارات 
لدافعي  وال��ع��دال��ة  بال�سفافية  يتمتع  ا�ستثماري  مناخ  ع��ن 

ال�سرائب.«
واأ�ساف يون�س اخلوري: “تعمل وزارة املالية ب�سكل م�ستمر 
الدولة،  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  م���ع 
والتفاقيات  للمعاير  المتثال  ت�سمن  فعالة  اآليات  لو�سع 
ال�سريبية.  لالأغرا�س  املعلومات  تبادل  جمال  يف  الدولية 
ول ب��د يف ه���ذا الإط����ار م��ن الإ����س���ادة ب��ت��ع��اون ه���ذه اجلهات 
ال��وزارة بت�سكيل فرق عمل م�سرتكة  والتزامها، حيث تقوم 
ال��دول��ة وفق  ال��ت��زام��ات  ملتابعة وتطبيق  اجل��ه��ات  ه��ذه  م��ع 

اأكد اأن الدولة تقود التوجه العاملي نحو �صياغة ا�صرتاتيجية م�صتقبل قطاع ال�صناعة

�ست موقعها عا�سمة للثورة ال�سناعية الرابعة على امل�ستوى العاملي اأبدر العلماء: الإمارات كرَّ
االإمارات متكنت من بناء اأ�ص�س قوية لل�صناعات االإماراتية املتقدمة حتى اأ�صبحت م�صاهما اأ�صا�صيا يف �صال�صل القيمة العاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأكد بدر �سليم �سلطان العلماء رئي�س 
العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة 
لل�سناعة والت�سنيع اأن دولة الإمارات 
كعا�سمة  موقعها  تكري�س  يف  جنحت 
ل���ل���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة على 
التوجه  تقود  كونها  العاملي  امل�ستوى 
ا�سرتاتيجية  ���س��ي��اغ��ة  يف  ال���ع���امل���ي 
وت�سجيع  ال�سناعة  ق��ط��اع  م�ستقبل 

اجلهود العاملية يف تبنى نهج حتويل يف القطاع يلبي احتياجات القت�ساد 
العاملي واأجيال امل�ستقبل على مدى العقود املقبلة مما جعلها اخليار املف�سل 

لدى امل�سنعني العامليني بف�سل موقعها ال�سرتاتيجي.
مركز  يف  العاملية  ال�سناعة  موقع  تكري�س  ا�ستطاعت  القمة  اأن  واأ���س��اف 
التحول القت�سادي و�سنع ال�سيا�سات وتعزيز دوره الأ�سا�س يف دفع عجلة 
التعاون الدويل بهدف حتقيق الزدهار امل�ستقبلي لقطاع ال�سناعة العاملي 
لبناء  وذل���ك  املتحدة  ل���الأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  م��ع  يتوافق  مب��ا 

�سراكات �سناعية وجمتمعات اأكرث ازدهارا وا�ستدامة.
وقال بدر العلماء �� يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” مبنا�سبة انطالق 
الدورة الثانية من القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع يف الفرتة من 9 اإىل 
11 يوليو يف مدينة اإيكاترينبريغ الرو�سية مب�ساركة اأكرث من 2000 من 
قادة القطاع ال�سناعي العاملي يف 40 جل�سة نقا�س خالل ثالثة اأيام وذلك 
بدعم مبا�سر من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �� اإن القمة جتمع للمرة 
الأوىل على م�ستوى العامل املبتكرين من خمتلف اأنحاء العامل ويف جميع 
واإنتاج  والتكنولوجيا  وال�سيارات  الطريان  ال�سناعة مثل �سناعة  قطاعات 
الأغذية والرعاية ال�سحية وبني كبار قادة القطاع العام وممثلي املجتمع 

املدين ملعاجلة الق�سايا امل�سرتكة واإيجاد فر�س جديدة.
لت�سمن  تاأ�س�ست  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  اأن  العلماء  واأو���س��ح 
�ساملة  تنمية  حتقيق  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م�ساهمة 
مكانا  العامل  جلعل  اإمكانياتها  ت�سخري  على  وللعمل  للجميع  وم�ستدامة 
“ا�ستطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية  اأف�سل ..وقال 
ال�سناعية بو�سفهما رئي�سي القمة حتقيق تقدم كبري باجتاه هذه الغاية ما 
زاد الهتمام العاملي بالقمة من جميع اجلهات ذات العالقة التي ت�سرتك 
مع دولة الإمارات بالتزامها جتاه القطاع ال�سناعي على امل�ستوى العاملي«.

العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات 
والطاقة  ال����ط����ريان  ���س��ن��اع��ة  م��ث��ل 
املتجددة واأ�سباه املو�سالت والتعدين 
وال�����ب�����رتوك�����ي�����م�����اوي�����ات والأدوي�������������ة 

وال�سناعات الع�سكرية.
التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع اأن 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تطبيقات 
ت��ت��ي��ح ل��ل��دول��ة ف��ر���س��ة الن��ت��ق��ال من 
ا�سترياد احللول التقنية اإىل ت�سدير 
املعرفة مما �سيمكن قطاع ال�سناعة القائم على املعرفة من حتقيق طفرة 
نوعية هائلة تكر�س موقع الدولة كوجهة عاملية للثورة ال�سناعية الرابعة 
وتطبيقاتها ..م�سريا اإىل اأن اإطالق اأول “جمل�س وزاري للثورة ال�سناعية 
الرابعة” ي�سكل رافدا مهما من روافد تكري�س موقع دولة الإمارات كوجهة 
اأول  للثورة ال�سناعية الرابعة على امل�ستوى العاملي لتكون الإمارات بذلك 
يقوم  ال�سناعة  مل�ستقبل  وزارًي���ا  جمل�ًسا  حكومتها  تطلق  ال��ع��امل  يف  دول��ة 
برتجمة توجهات الثورة ال�سناعية الرابعة اإىل حراك عاملي تقوده الدولة. 
القت�سادي  النمو  حتقيق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  دور  وح��ول 
يف  اأ�سا�سي  بدور  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  “ت�سطلع  العلماء:  ..قال 
دورها مركزيا  العامل ويعتر  اأنحاء  القت�سادي يف خمتلف  النمو  حتقيق 
يتعلق  فيما  خ�سو�سا  القطاعات  جميع  يف  والتطوير  الب��ت��ك��ار  ري���ادة  يف 
نحو  الإم���ارات  توجه  اأن  اإىل  ..م�سريا  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  بتقنيات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  توظيف 
اخلا�سة  التوريد  �سال�سل  يف  بقوة  للدخول  كبرية  فر�سة  يوفر  املحلية 
باأهم القطاعات ال�سناعية العاملية من خالل تعاونها مع كريات ال�سركات 
ت�ستطيع  متخ�س�سة  حملية  توريد  �سال�سل  بناء  يف  الإماراتية  ال�سناعية 

املناف�سة على امل�ستوى العاملي.
الإم��ارات والتي تركز على  املعتمدة يف  وفيما يتعلق بدور ال�سرتاتيجيات 
اللجنة  .. قال رئي�س  اقت�ساد م�ستدام ومتنوع  بناء  دفع عجلة البتكار يف 
ال�سرتاتيجيات  ه��ذه  اإن  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  للقمة  التنظيمية 
القطاع  يف  واملحلية  العاملية  لل�سركات  الفر�س  من  املزيد  اإتاحة  يف  ت�سهم 
ال�سناعي الإماراتي يف ظل ما متتلكه الإمارات من �سبكة لوج�ستية وقدرات 
نقل جوية وبحرية واأر�سية متميزة وموقع ا�سرتاتيجي بني اأوروبا واأفريقيا 

واآ�سيا ميكنها من ا�ستقطاب نخبة ال�سركات ال�سناعية العاملية.

وو�سف رئي�س اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�سناعة 
ا�ستطاع  لل�سناعة  �سامل  منر  باأنها  القمة  والت�سنيع 
خالل  م��ن  امللمو�سة  النتائج  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  ال��و���س��ول 
القطاع  اأطياف  كافة  وجمع  العاملية  وال�سراكات  التعاون 
املعتمدة  ال�سناعات  ذل��ك  يف  مبا  مظلته  حتت  ال�سناعي 
بكثافة على التقنيات احلديثة اأو التي تعتمد على عمليات 
الت�سنيع التقليدية بالإ�سافة اإىل ال�سركات ال�سناعية يف 

الدول املتقدمة والدول النامية والدول النا�سئة.
ونوه العلماء باأن القمة جنحت يف تو�سيع ال�سراكات التي 
والوطنية  العاملية  ال�سناعية  ال�سركات  بكريات  تربطها 
حيث ترتبط ب�سراكات مع 33 �سركة مبا يف ذلك كل من 
اإلكرتيك  وج���رال  و�سيمن�س  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة 
اإم �سركة توازن القاب�سة و�سركة هانيويل  و�سركة اآي بي 

بالإ�سافة اإىل  “بي دبليو �سي”  العاملية و�سركة براي�س ووترهاو�س كوبرز 
ال�سناعي  املتخ�س�سة بالقطاع  املنظمات  �سراكات القمة مع جمموعة من 

على امل�ستوى العاملي يبلغ عددها 22 منظمة.
اإىل  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  للقمة  الأوىل  ال��دورة  جناح  “اأدى  وتابع 
ومبادرات  فعاليات  با�ست�سافة  ال��ع��امل  ح��ول  ال���دول  م��ن  العديد  اهتمام 
الرو�سي مذكرة تفاهم يف نوفمر من  القمة ونتيجة لذلك وقع الحت��اد 
الثانية  ال��دورة  ل�ست�سافة  الرو�سي  الر�سمي  الطلب  لدعم   2017 العام 
حيث جاء اإعالن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني عن ا�ست�سافة الدورة 
الثانية للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع«. واأكد رئي�س اللجنة التنظيمية 
ي�سهم يف   2019 والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  للقمة  رو�سيا  ا�ست�سافة  اأن 
تعظيم اأثر البتكار وتقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة على قطاع ال�سناعة 

ن�����س��ر اخل����رات واأف�����س��ل املمار�سات  ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل 
واملعايري ال�سناعية  على اأو�سع نطاق عاملي ..لفتا اإىل اأن 
القمة التي تقام بالتزامن مع معر�س اإنوبروم ال�سناعي 
الدويل العا�سر �ستعمل على تطوير نهج حتويل ل�سياغة 
التنمية  اإىل حتقيق  م�ستقبل قطاع ال�سناعة مبا يهدف 
الدورة  تركز  حيث  ال�ساملة  والجتماعية  القت�سادية 
“تقنيات  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  منها  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�سناعة  ق��ط��اع  ا���س��ت��ل��ه��ام  وكيفية  الطبيعة”  حم��اك��اة 
الثورة  وتاأثري  البتكار  اأجل حتفيز  الطبيعة من  لآليات 

ال�سناعية الرابعة على القت�سادات العاملية.
يف  الإماراتي  ال�سناعة  قطاع  وم�ساهمة  م�ستقبل  وحول 
بناء اقت�ساد متنوع وم�ستدام اأكد العلماء اأن روؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
دافعا  ت�سكل  النفط  بعد  ما  ملرحلة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
امل�ستوى  التناف�سية على  املتطورة وتعزيز  ال�سناعية  القدرات  لبناء  اأ�سا�سا 
العاملي وذلك يف اإطار روؤية اأبوظبي القت�سادية 2030 الهادفة اإىل بناء 

اقت�ساد متنوع وم�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.
وقال العلماء اإن دولة لإمارات تقود التوجه العاملي لإعادة �سياغة م�ستقبل 
متنوع  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  الناجحة  جهودها  م��ن  منطلقة  ال�سناعة  ق��ط��اع 
وم�ستدام قائم على املعرفة والبتكار لت�ساهم عر �سيا�ستها اخلارجية يف 
دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق ال�سالم والزدهار القت�سادي يف خمتلف 
اأنحاء العامل حيث متكنت الإمارات خالل وقت قيا�سي وبف�سل توجيهات 
الإماراتية  ال�سناعات  من  للعديد  قوية  اأ�س�س  بناء  من  الر�سيدة  القيادة 
لأهم  العاملية  القيمة  �سال�سل  يف  اأ�سا�سيا  م�ساهما  اأ�سبحت  التي  املتقدمة 
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للعوملة،  وداع��م و�سامن مهم  القت�ساد  تغذي  التي  الدماء 
من هذا التيار املعاك�س«.

اأدت  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  جتارية  حربا  ال�سني  وتخو�س 
املليارات  مب��ئ��ات  �سلع  على  ر���س��وم  ف��ر���س  البلدين  ل��ت��ب��ادل 
ال��دولرات. كما �سددت الإدارة الأمريكية الرقابة على  من 
هواوي  الت�سالت  عمالق  ذلك  يف  مبا  ال�سينية  ال�سركات 
ال��ت��ي منعت م��ن دخ���ول ال�����س��وق الأم��ري��ك��ي��ة وق��ي��دت فعليا 

قدرتها على �سراء التكنولوجيا الأمريكية.
وقالت هو اإن تغري بيئة التجارة وال�ستثمار ي�سري اإىل حاجة 

البالد للتخطيط اأف�سل ملواجهة اأي م�ساكل حمتملة.

واأ�ساف “اعتقد اأن خطى حتويل اليوان لعملة عاملية ينبغي 
اأن تتحرك بوترية اأ�سرع«.

عاملية  لعملة  ال�سينية  العملة  حت��وي��ل  عملية  وت��ع��ر���س��ت 
اأكرث �سرامة  قيود حكومية  ب�سبب   2016 منذ  لنتكا�سة 

للحد من نزوح را�س املال للخارج يف ظل �سعف اليوان.
واأكدت هو على احلاجة لتعزيز قدرة القطاع املايل ال�سيني 
ككل على املناف�سة ك�سرط م�سبق كي ت�سبح العملة ال�سينية 
عاملية مبا يف ذلك جهود حتديث املوؤ�س�سات املالية والتو�سع 
ت�سعري  يف  الت�سوهات  واإزال���ة  امل��ايل  والتحديث  النفتاح  يف 

القرو�س.

•• بكني-رويرتز:

وال�سترياد  ال��ت�����س��دي��ر  ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  دع���ت 
اإ�سالحات  ال�سبت لالإ�سراع بخطى  ال�سيني هو �سياو ليان 
وح��ذرت من  عاملية  لعملة  ال�سينية  العملة  لتحويل  تهدف 
اأن خماطر خارجية مرتبطة باحلماية التجارية العاملية قد 

ت�سر بالقطاع املايل.
“اأقيمت حواجز فيما يخ�س التجارة وال�ستثمار  واأ�سافت 
ذلك  اإىل  وما  التكنولوجيا  وتبادل  ال�سركات  بني  والتعاون 
وهو  امل��ايل،  القطاع  يت�سرر  اأن  نخ�سى  فعليا  يجعلنا  وه��ذا 

رئي�سة بنك �سيني تدعو للإ�سراع بخطى حتويل اليوان لعملة عاملية 

وزارة القت�ساد تبحث مع »بروج« اآفاق التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

و�سركة  الق���ت�������س���اد  وزارة  ب���ح���ث���ت 
البال�ستيكية  ل����ل����دائ����ن  اأب����وظ����ب����ي 
تو�سيع  ���س��ب��ل  “بروج”،  امل����ح����دودة 
املجالت  امل�����س��رتك يف  ال��ت��ع��اون  اآف����اق 
والبتكار،  وال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
وتنمية  البتكار  منظومة  يدعم  مب��ا 
ري���ادة الأع��م��ال يف ال��دول��ة وي�سهم يف 
الوطنية  ال�������س���ادرات  ت��ن��اف�����س��ي��ة  رف���ع 
اأم����ام املنتجات  اأ����س���واق ج��دي��دة  وف��ت��ح 
وتعزيز  الإم�����ارات�����ي�����ة  وال�������س���ن���اع���ات 

م�ساحلها التجارية اإقليمياً وعاملياً.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال����زي����ارة ال��ت��ي قام 
برئا�سة  القت�ساد  وزارة  من  وفد  بها 
���س��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن اأح��م��د اآل �سالح، 
وك����ي����ل ال�����������وزارة ل���������س����وؤون ال���ت���ج���ارة 
اخل��ارج��ي��ة مل��رك��ز الب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل� 
“بروج” يف اأبوظبي، حيث �سم الوفد 
كال من �سعادة عبد اهلل �سلطان الفن 
ال�����س��ام�����س��ي، ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع 
امل��ع��اجل��ات ال��ت��ج��اري��ة، و���س��ع��ادة جمعة 
حممد الكيت، الوكيل امل�ساعد لقطاع 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، وال��دك��ت��ور اأديب 
الوطني  ال��رن��ام��ج  م��دي��ر  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
ال�سغرية  وامل����ن���������س����اآت  ل���ل���م�������س���اري���ع 
مدير  ال�سويدي  وخلفان  واملتو�سطة، 
امل����رك����ز ال�������دويل ل��ت�����س��ج��ي��ل ب������راءات 
ن��ا���س��ر حمدان  الخ�������رتاع، وحم���م���د 
الزعابي مدير اإدارة الرتويج التجاري، 
اإدارة  م��دي��ر  دروي�����س  اأح��م��د  و�سلطان 
املفاو�سات التجارية ومنظمة التجارة 
كان  فيما  القت�ساد،  وزارة  يف  العاملية 
عبد  ع��م��ر  اأح��م��د  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف 
بروج  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اهلل، 
ال��ع��ل��ي��ا يف  الإدارة  م��ن مم��ث��ل��ي  وع����دد 
ال�����س��رك��ة. واط��ل��ع ال��وف��د ع��ل��ى اأحدث 
توفري  يف  وامل���م���ار����س���ات  امل�����س��ت��ج��دات 
يف  القيمة  والعالية  املبتكرة  احل��ل��ول 
واللدائن  البوليمرات  �سناعة  جمال 
البال�ستيكية والتي تخدم عدداً كبرياً 
القطاع  مثل  احليوية  القطاعات  من 
وال�سيارات  الآلت  و���س��ن��اع��ة  ال��ط��ب��ي 
والإلكرتونية  الكهربائية  والإمدادات 
وغ��ريه��ا، وذل���ك وف��ق اأف�����س��ل معايري 
يف  املتقدمة  ال�سناعية  التكنولوجيا 
هذا املجال احليوي .. كما اطلع وفد 
العاملية  الإم���داد  �سل�سلة  على  ال���وزارة 

احلرة للدولة يف اإطار جمل�س التعاون 
العامل،  دول  م��ن  ع���دد  م��ع  اخلليجي 
وما تتيحه هذه التفاقيات من فر�س 
للنفاذ اإىل الأ�سواق اخلارجية وتعزيز 
الإماراتية  واملنتجات  ال�سلع  تناف�سية 
ا�ستعرا�س  م���ع  الأ������س�����واق،  ت��ل��ك  يف 
بتجارة  اخل��ا���س��ة  الإح�������س���اءات  اأب����رز 
البوليمرات  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  ال���دول���ة 
جهته،  م����ن  امل���خ���ت���ل���ف���ة.  ب����اأن����واع����ه����ا 
النائب  العتيق،  عبدالرحمن  حت��دث 
لل�سوؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للرئي�س  الأول 
املوؤ�س�سية يف بروج حول اأهمية احللول 
توفرها  ال��ت��ي  املبتكرة  البال�ستيكية 
اأهمية  اإ�سافة  على  وقدرتها  ال�سركة 
كبرية على الأعمال واملجتمع، موؤكداً 
�سل�سلة  تقف  األ  على  ال�سركة  حر�س 
النهائي  املنتج  عند  حللولها  القيمة 
تعزيز  يف  ت�ساهم  بل  امل�ستهلكني،  بيد 
املنتجات  تلك  ت��دوي��ر  اإع���ادة  اإمكانية 
البال�ستيكية من خالل تبني ال�سركة 
ملنح  الدائري”  “القت�ساد  ل��ف��ك��رة 
املواد البال�ستيكية التي مت ا�ستهالكها 
ا�ستخدامها  لإع�����ادة  ج��دي��دة  ف��ر���س��ة 
مرة اأخرى .. كما اأ�سار اإىل اأن ال�سركة 
امللكية  بحماية  ك��ب��رياً  اهتماماً  ت��ويل 
ال��ف��ك��ري��ة ح��ي��ث ت��ف��خ��ر ب���وج���ود اأول 
درا�ساتها  ت��ت��اب��ع  اإم���ارات���ي���ة  م��واط��ن��ة 

العليا يف هذا املجال.
واأك����د اأح��م��د ع��م��ر ع��ب��داهلل اأن عجلة 
ال��ن��م��و ل ت��ق��ف ف�����س��رك��ة ب�����روج منذ 
ا�ستمرت   1998 يف  ت���اأ����س���ي�������س���ه���ا 
ب���ف�������س���ل ال���دع���م  ًق�����دم�����اً  يف امل�������س���ي 
الالحمدود من �سركائها وهما �سركة 
ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة /اأدن����وك/ 
يف  عاملياً  ال��رائ��دة  بوريالي�س  و�سركة 
والعمل  اأول��ي��ف��ي��ن��ات،  ال��ب��ويل  تقنيات 
يف  جهودها  تكر�س  اأن  على  املتوا�سل 
بعد  ع��ام��اً  النمو  الب��ت��ك��ار وم��وا���س��ل��ة 
450،000 طن يف عام  .. فمن  ع��ام 
اإنتاجها  ب���روج  �سركة  رف��ع��ت   2001
ال�سنوات  خ��الل  اأ�سعاف   10 مبعدل 
ال��ع�����س��ري��ن امل��ا���س��ي��ة ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
اإنتاجها  مل�ساعفة  امل�ستقبلية  خططها 
احلايل بحلول 2030، وذلك يف ظل 
العاملية  الأ���س��واق  يف  امل��ط��رد  الحتياج 
مما  للدول  احل�ساري  التطور  لدعم 
يعزز دور �سركة بروج الفعال يف خدمة 

الإن�سان.

ب����روج ل��الب��ت��ك��ار، الأم�����ر ال����ذي مكن 
 600 اأك��رث من  ال�سركة من ت�سجيل 
ب��راءة اخ��رتاع حتى اليوم، ف�ساًل عن 
ت�سجيع البتكار كمحرك للنمو وفتح 
ا�سرتاتيجية  لتحقيق  ج��دي��دة  اآف���اق 
تطلعات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  “اأدنوك” 
قيادتنا الر�سيدة ويدعم ا�سرتاتيجيات 
الدولة يف جمالت البتكار وال�سناعة 
 2021 الإم���ارات  وين�سجم مع روؤي��ة 
اإمارة  وروؤي��ة   2071 الدولة  ومئوية 

يف  ال��ري��ادي  دوره���ا  وتعزيز  التنموية 
التقدم املتوا�سل الذي ت�سهده �سناعة 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف دول���ة الإم����ارات 

والعامل.
التنفيذي  الرئي�س  اأو���س��ح  ذل��ك،  اإىل 
ال������وزارة  اه���ت���م���ام  اأن  ب�����روج  ل�����س��رك��ة 
ب��ارز يف  مبركز ب��روج لالبتكار له دور 
املتطورة  الب���ت���ك���ارات  وت�سجيع  دع���م 
البوليمرات  وت�سنيع  اإنتاج  جم��ال  يف 
مركز  يف  الفكرية  امللكية  دور  وتنمية 

امل�ساريع  قطاع  ح��ول  تقدميياً  عر�ساً 
الأعمال  وري��ادة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
تنميته  يف  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ودور 
واخلدمات التي يقدمها لدعمه ورفع 
قدراته التجارية، م�سرياً اإىل اأن هناك 
بني  للتعاون  ممكنة  ع��دي��دة  م�سارات 
الرنامج و�سركة بروج يف هذا اجلانب، 
والتعاون  امل�سرتيات  عقود  ي�سمل  مبا 
والبتكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت  يف 
وال�ست�سارات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات 
واملتو�سطة  ال�������س���غ���رية  ل���ل�������س���رك���ات 
ورعاية  ال��رن��ام��ج  يف  الع�سوية  ذات 
امل�ساريع ذات القيمة امل�سافة وغريها. 
املركز  مدير  ال�سويدي،  خلفان  وق��دم 
الدويل لت�سجيل ب��راءات الخ��رتاع يف 
الفكرية  امللكية  حول  عر�ساً  ال���وزارة، 
ذات  والت�سريعات  الخ���رتاع  وب���راءات 
ال�سلة، واخلدمات التي يقدمها املركز 
لت�سجيع البتكار واملخرتعني، وكذلك 
وفح�س  ل�ستقبال  املتبعة  الإج��راءات 
ومنح براءات الخرتاع وتوثيقها وفق 
ف�ساًل  والتقنيات،  املمار�سات  اأح���دث 
امل���ب���ادرات ال��وط��ن��ي��ة البارزة  اأه���م  ع��ن 
والتكنولوجيا  البتكار  قطاع  لتنمية 
الفكرية  امللكية  تطبيقات  خ��الل  من 

وت�سجيع املخرتعني واملبدعني.
اإدارة  األقى �سلطان دروي�س مدير  كما 
املفاو�سات التجارية ومنظمة التجارة 
عر�ساً  الق��ت�����س��اد  وزارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
التجارة  ات��ف��اق��ي��ات  ح����ول  ت��ق��دمي��ي��اً 

ل�����س��رك��ة ب���روج وح�����س��وره��ا ال��ق��وي يف 
اآ�سيا  ال�����س��ني وال��ه��ن��د وج��ن��وب ���س��رق 
واأوروبا، ف�ساًل عن جهودها امل�ستمرة 
وامللكية  الب���ت���ك���ار  ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ال��ف��ك��ري��ة. واأك�����د ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل اآل 
ل�سوؤون  القت�ساد  وزارة  وكيل  �سالح، 
ال�سناعة  اأهمية  اخلارجية،  التجارة 
والبتكار  التكنولوجيا  على  القائمة 
مل��واك��ب��ة م��ع��اي��ري الق��ت�����س��اد اجلديد 
ملنتجات  التناف�سية  ال���ق���درات  ورف����ع 
الأ�����س����واق  اإىل  و����س���ادرات���ه���ا  ال����دول����ة 
النفاذ  على  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  العاملية 
اإىل اأ�سواق جديدة وواعدة يف خمتلف 
�سركة  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ع��امل،  ب��ل��دان 
لل�سركات  رائ���داً  ب��روج متثل من��وذج��اً 
الإمارات  دولة  الوطنية يف  ال�سناعية 
امل�ستجدات  توظيف  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
والبتكار  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
والبحث والتطوير يف توفري منتجات 
�سناعية عالية اجلودة وحلول مبتكرة 
يف جمال �سناعة اللدائن البال�ستيكية 
واأ�سار  العاملية.  املعايري  اأف�سل  وف��ق 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س يف دع���م م�سرية 
الإمارات،  لدولة  القت�سادية  التنمية 
بني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأن  مو�سحاً 
وزارة القت�ساد و�سركة بروج يكت�سب 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ح��ي��ث ي�����س��ه��م يف دعم 
وتعزيز  لل�سركة  الت�سديرية  اجلهود 
ق��درات��ه��ا ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��راك��ات جتارية 

يف  ت�سب  وم�ستدامة  مثمرة  خارجية 
اإىل  للدولة،  التجارية  التبادلت  دعم 
جانب متابعة التعاون لتعزيز ا�ستفادة 
التجارية  الت��ف��اق��ي��ات  م���ن  ال�����س��رك��ة 
ل����ل����دول����ة م�����ع ال����ع����دي����د م�����ن ال������دول 
من  وكذلك  ال��ع��امل،  ح��ول  واملنظمات 
الآل���ي���ات ال��ت��ي ت�����س��رف عليها ال����وزارة 
الوطنية  امل��ن��ت��ج��ات  و���س��ول  لت�سهيل 
اإىل الأ�سواق اخلارجية وحمايتها من 
الدولية،  بالتجارة  ال�سارة  املمار�سات 

ف�������س���اًل ع����ن ال����ت����ع����اون يف 
وامللكية  البتكار  جم��الت 
الأعمال  وري���ادة  الفكرية 

الوطنية.
اأحمد  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
اأهمية  اهلل  ع���ب���د  ع���م���ر 
اأوا�سر  تعميق  ال��زي��ارة يف 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
و�سركة  الق��ت�����س��اد  وزارة 
اإىل  م�������������س������رياً  ب��������������روج، 
العمل  ع��ل��ى  رك�����زت  اأن���ه���ا 
وتنمية  حلماية  امل�سرتك 
الوطنية  ال���������س����ن����اع����ات 
الروؤية  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
واأن  للدولة،  القت�سادية 
ت�سهم  املطروحة  النقاط 
“بروج”  م�سرية  دع��م  يف 

اجلانبان  وناق�س   .2030 اأب��وظ��ب��ي 
خ��الل ال��زي��ارة �سبل ال��ت��ع��اون يف عدد 
والتجارية  القت�سادية  املجالت  من 
عبد  �سعادة  ق��دم  ال�سياق،  ه��ذا  ويف   ..
الوكيل  ال�سام�سي،  الفن  �سلطان  اهلل 
التجارية  امل��ع��اجل��ات  لقطاع  امل�ساعد 
وتدابري  اآليات  ح��ول  تقدميياً  عر�ساً 
املعاجلات التجارية يف وزارة القت�ساد، 
ومكافحة  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  ي�سمل  مب��ا 
الدولية  بالتجارة  ال�سارة  املمار�سات 
وزيادة  والدعم  ك��الإغ��راق 
ال���واردات، واأط��ر التعاون 
بني الوزارة و�سركة بروج 
يف ه���ذا اجل���ان���ب، وال���ذي 
ي�����س��م��ل ت�����س��ه��ي��ل اآل����ي����ات 
املن�ساأ  �سهادات  ا�ستخراج 
التف�سيلية ل�سركة بروج، 
توا�سل  ق�����ن�����وات  وف����ت����ح 
لتعزيز التعاون والتن�سيق 
مكافحة  جم���������الت  يف 
امل�����م�����ار������س�����ات ال���������س����ارة 
ب��ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة. اإىل 
اأديب  الدكتور  ذل��ك، قدم 
العفيفي، مدير الرنامج 
للم�ساريع  ال�����وط�����ن�����ي 
وامل�����ن�����������س�����اآت ال�������س���غ���رية 
ال������وزارة  وامل��ت��و���س��ط��ة يف 

�صمن ن�صاط »مراكز حا�صنات وم�صرعات االأعمال«

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تفتتح ر�سميًا حا�سنة الأعمال »ا�سرتولبز« يف جمال التكنولوجيا الرقمية
•• دبي-الفجر: 

اف��ت��ت��ح��ت م��وؤ���س�����س��ة حم���م���د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
موؤ�س�سات  اإح�����دى  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
الأعمال  حا�سنة  دبي،  اقت�سادية 
اأ�سحاب  ل��دع��م  “ا�سرتولبز” 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
الرقمية،  التكنولوجيا  جمال  يف 
اإحدى حا�سنات الأعمال املعتمدة 
احلا�سنة  وت��ع��د  امل��وؤ���س�����س��ة،  م���ن 
وحا�سنة  رق��م��ي  ت���دري���ب  م��رك��ز 
التكنولوجيا  ل�����س��رك��ات  اأع���م���ال 
ال��رق��م��ي��ة يف دب����ي، ال��ه��ادف��ة اإىل 
تقدمي الدعم والتوجيه واملتابعة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
مراكز  “ن�ساط  �سمن  النا�سئة 
الأعمال”،  وم�سرعات  حا�سنات 
دع����م  الإ������س�����ه�����ام يف  وب�����ال�����ت�����ايل 
وحتقيق  ال��ت��ن��م��وي��ة،  م�����س��ريت��ه��م 
املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  ي�ساف  ع��ائ��د 
لق���ت�������س���اد اإم���������ارة دب������ي ودول������ة 

المارات ب�سكل عام.
تقع  التي  بافتتاح احلا�سنة  وقام 
ي����ارد ���س��م��ن منطقة  ال���ك���ورت  يف 
ال����ق����وز ب�����اإم�����ارة دب������ي، ك����ل من: 
ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط اجل��ن��اح��ي، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
واملتو�سطة، يرافقه رولن �ساهر 
يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
ح�سور  ج��ان��ب  اإىل  اأ���س��رتولب��ز، 
عدد من امل�سوؤولني وممثلني من 

املوؤ�س�سة وا�سرتولبز.
اأ�سرتولبز  ح��ا���س��ن��ة  وت��خ��ت�����س 
موؤ�س�سة  ق���ب���ل  م����ن  امل���رخ�������س���ة 
لتنمية  را��������س�������د  ب�������ن  حم�����م�����د 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
العمل  ور���س  م��ن  حزمة  بتقدمي 

مطارات اأبوظبي وموانئ اأبوظبي تتبادلن 
اأف�سل التجارب واملمار�سات واخلربات

•• اأبوظبي-الفجر: 

وفداً  اأبوظبي،  مطارات  يف  املخاطر  واإدارة  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  فريق  ا�ستقبل 
ر�سمياً من موانئ اأبوظبي، وذلك لبحث عدد من املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك 
الت�سغيلية،  العمليات  يف  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق  امل�ستمرة  جهودهما  اإط��ار  يف 

و�سمان ا�ستمرارية العمل عر تعزيز التوا�سل مع ال�سركاء والأطراف املعنية. 
اإدارة الأزم��ات وعملية  وتطّرق الطرفان لعدد من املو�سوعات املهمة، من بينها 
اإىل  املوازنة،  و�سع  واآليات  العمل  ل�ستمرارية  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  حتديد 
الأعمال،  التاأثري على  تقارير حتليل  باإعداد  املرتبطة  الإج��راءات  اأف�سل  جانب 
املوردين  اأب���رز  اإدارة  واآل��ي��ات  والأزم�����ات،  ال��ط��وارئ  ال�ستجابة حل���الت  وخ��ط��ط 
وامل��ق��اول��ني، وات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م��ع الأط�����راف ال��ف��رع��ي��ة، واحلفاظ 
الرئي�س  توم�سون  برايان  قال  ال�سدد،  وبهذا  املوؤ�س�سية.  للمخاطر  �سجل  على 
التنفيذي ملطارات اأبوظبي: “ي�ُسرنا تبادل اأف�سل املمار�سات مع خمتلف ال�سركاء 
ر�سالتنا  مع  اأبوظبي  موانئ  من  الزيارة  هذه  تن�سجم  حيث  املعنية،  والأط���راف 
املعنية،  الأط���راف  احتياجات  ت��درك  فاعلة  كموؤ�س�سة  مكانتنا  تعزيز  يف  املتمثلة 
وتزودهم مب�ستوى عاملي من خدمات املطارات. ونتطلع اإىل الجتماع مع العديد 
من ال�سركاء واجلهات املعنية الأخرى، فيما نوا�سل م�ساعينا الرامية لتح�سني 
العمليات الت�سغيلية، والرتقاء مب�ستوى اخلدمات والبنية التحتية لتعزيز املكانة 
اأن  بالذكر  واجلدير  العامل«.  حول  املطارات  �سركات  بني  من  بو�سفها  ال�سركة 
مطارات اأبوظبي ح�سلت على ن�سبة %90 يف نتائج التقييم الأخري الذي اأجراه 
مكتب ا�ستمرارية الأعمال لدى املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، بال�سراكة مع 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يعك�س جناحها بتطبيق 
قطاع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در  الأع��م��ال.   ا�ستمرارية  ل�سمان  املمار�سات  اأف�سل 
وق��د جنحت  ال��ع��امل،  املعايري �سرامة يف  اأك��رث  م��ن  ال��ط��ريان حتكمه جمموعة 
اأبوظبي يف تنفيذ عمليات وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات واإجراءات �سديدة  مطارات 
اإدارة فاعلة ملراقبة الأداء لعبت دوراً يف تعزيز مكانة  الفاعلية، ف�ساًل عن نظم 
املعايري  ه��ذه  تنفيذ  يف  اخل��رات  مب�ساركة  اأبوظبي  مطارات  تلتزم  اإذ  ال�سركة. 
واملحافظة عليها مع الأطراف املعنية واجلهات احلكومية الأخرى، وتاأتي زيارة 
وفد موانئ اأبوظبي يف اإطار جهودها امل�ستمرة لدعم انتقال الدولة نحو اقت�ساد 
قائم على املعرفة عر التعاون مع الأطراف املعنية، ودفع جناح الأعمال، وو�سع 

معايري جديدة للتميز.

والرامج  التدريبية  وال�����دورات 
الإر����س���ادي���ة ل��دع��م امل��ب��ت��دئ��ني يف 
جمال الأعمال الرقمية املبتكرة، 
اأ�سرتولبز  اأك��ادمي��ي��ة  ت��ق��دم  كما 
للمهارات  املتخ�س�س  ال��ت��دري��ب 
ال�سناعة  جم�����ال  يف  الأ�����س����ا�����س 
الرقمي،  ك��ال��ت�����س��وي��ق  ال��رق��م��ي��ة 
البيانات  وع����ل����وم  وال�����رجم�����ة، 
وت�سميم   ،)Big Data(
الأع��م��ال. كما  ال��رام��ج وتطوير 
تنظم الأكادميية دورات مفتوحة 
برامج  اإىل  بالإ�سافة  للجمهور 
ل�سركائها من  م�سممة خ�سي�ساً 
وم�سرعات  ال��ك��ب��رية  ال�����س��رك��ات 
يف  الأخ����رى  الأع��م��ال  وحا�سنات 

دبي واملنطقة.  
ويهدف ن�ساط “مراكز حا�سنات 
وم�سرعات الأعمال املرخ�س من 
عمل  تنظيم  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��ب��ل 
وامل�سرعات  الأع���م���ال  ح��ا���س��ن��ات 
اجليل  ت��ق��ن��ي��ات  يف  امل�����س��ت��ث��م��رة 

اإىل جانب  دب���ي،  ب���اإم���ارة  ال���راب���ع 
لأ�سحاب  املثالية  البيئة  توفري 
امل�������س���اري���ع ال��ن��ا���س��ئ��ة الإب���داع���ي���ة 
ملزاولة اأعمالهم. وبهذه املنا�سبة، 
اجلناحي:  ال��ب��ا���س��ط  ع��ب��د  ق����ال 
تقدمي  على  املوؤ�س�سة  “حتر�س 
الالزمة  ال���دع���م  اأ����س���ك���ال  ك���اف���ة 
ريادة  قطاع  وا�ستدامة  لتطوير 
اإم����ارة دب���ي، وتعزيز  الأع��م��ال يف 
لبناء  والبتكار  الإب���داع  مفاهيم 
املعرفة  ع���ل���ى  ق����ائ����م  اق���ت�������س���اد 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اأه�����داف وروؤي����ة 
تعمل  ال����ر�����س����ي����دة.  احل����ك����وم����ة 
املوؤ�س�سة من خالل هذه احلا�سنة 
ع���ل���ى حت���ف���ي���ز م�����زاول�����ة اأع����م����ال 
ال��ق��ط��اع��ات ال��رق��م��ي��ة، ل��ت��ك��ون يف 
وابتكاراً  ت��ق��دم��اً  الأك���رث  ���س��دارة 
وا�ستدامة  احل��ك��وم��ي،  العمل  يف 
لل�سركات  وتناف�سيتها  الأع��م��ال 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
متا�سياً مع اخلطة ال�سرتاتيجية 

للموؤ�س�سة ووثيقة اخلم�سني التي 
د�ستنها قيادتنا احلكيمة يف العام 
اجلناحي:  واأ����س���اف   .»2019
“توفر حا�سنات الأعمال، البيئة 
الأعمال  ل����رواد  خ��ا���س��ة  امل��ث��ال��ي��ة 
توفري  ح���ي���ث  م�����ن  امل����ب����ت����دئ����ني، 
والتوجيه  الإر�������س������اد  خ����دم����ات 
امل�ست�سارين  م��ن  ع���دد  ق��ب��ل  م��ن 
املجالت  خمتلف  يف  وامل��وج��ه��ني 
فهم  على  الأع��م��ال  رواد  مل�ساعدة 
جمال  يف  وتخطيها  ال��ت��ح��دي��ات 
دائما  ن�����س��ع��ى  ال���ي���وم���ي.  ع��م��ل��ه��م 
اأع�سائنا  التاأكد من ح�سول  اإىل 
التدريب  من  ال��الزم  القدر  على 
ال�سرورية  والأدوات  امل��ن��ا���س��ب 
لإن�ساء اأعمال ناجحة والنطالق 
لبدء  من�سة  باعتبارها  دب��ي  من 
ري�����ادة امل�����س��اري��ع والن���ت���ق���ال اإىل 

العاملية«. 
وت�������س���ع���ى م���وؤ����س�������س���ة حم���م���د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 

ن�ساط  خ����الل  م���ن  وامل��ت��و���س��ط��ة 
وم�سرعات  ح��ا���س��ن��ات  “مراكز 
الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  الأعمال” 
قطاع  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  لتو�سيع 
م��ن�����س��ات ري������ادي الأع����م����ال على 
اخ�����ت�����الف ق���ط���اع���ات���ه���ا وال����ت����ي 
ت�������س���م���ل ك������ل م��������ن: ح���ا����س���ن���ات 
وم�ساحات  امل�����س��رع��ات،  الأع��م��ال، 
املبادرة  وت��اأت��ي  امل�سرتكة.  العمل 
ك��خ��ط��وة ل��ت��اأ���س��ي�����س ���س��ب��ك��ة دبي 
 Dubai الأع���م���ال  حل��ا���س��ن��ات 
 Business Incubator
 ،Network DBIN
اإر�سادية  ك��ج��ه��ة  �ستعمل  وال��ت��ي 
مل�������س���اع���دة وت�������س���ج���ي���ع وت���ق���دمي 
لرامج  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل 
الدولة.  يف  الأع���م���ال  ح��ا���س��ن��ات 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ودع���م  وتفعيل 
حا�سنات  جم���ال  يف  لال�ستثمار 
الأع��م��ال وامل�����س��رع��ات وع��ل��ى نحو 
مت�سل، قال رولن �ساهر: “نحن 

بانطالق  وم��ت��ح��م�����س��ون  ���س��ع��داء 
ن�سكر  ك��م��ا  الأع�����م�����ال،  ح��ا���س��ن��ة 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع 
ع���ل���ى ه�����ذه ال���ث���ق���ة امل���م���ن���وح���ة يف 
وت���ط���وي���ر قطاع  ت���ع���زي���ز  ���س��ب��ي��ل 
نحن  دب��ي.  يف  النا�سئة  ال�سركات 
ف���خ���ورون ب��ه��ذا الإجن�����از وال���ذي 
التو�سع  الأهم �سمن خطط  يعد 
ا�سرتولبز،  اإل��ي��ه��ا  ت�سعى  ال��ت��ي 
مظلة  احلا�سنة  ه��ذه  تعد  حيث 
النا�سئة  امل�ساريع  لرعاية  مثالية 
خ����دم����ات  ج����ان����ب  اإىل  دب�������ي  يف 
ا����س���رتولب���ز يف امل��ن��اط��ق احل����رة، 
ال�سركات  ب���ج���ذب  ���س��ن��ق��وم  ك��م��ا 
الرقمية يف املنطقة بالإ�سافة اىل 
الت�سال  عمليات  من  ال�ستفادة 
الأعمال يف اخلليج من  بني رواد 
دبي  يف  الأع���م���ال  حا�سنة  خ���الل 
العربية  اململكة  يف  وا���س��رتولب��ز 

ال�سعودية«. 
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املال والأعمال

 ”1.1%“ وب��ن�����س��ب��ة  دره������م  م���ل���ي���ار 
الفنية  املخ�س�سات  اإج��م��ايل  ..ومت��ث��ل 
اإجمايل  ن�سبة من  اأعلى   2018 لعام 
جملة  يليها   ”75.5%“ املطلوبات 
الدائنة  التاأمني  واإع��ادة  التاأمني  ذمم 
امل�ساريف  ي��ل��ي��ه��ا   ”12%“ بن�سبة 
بن�سبة  الأخ��رى  واملطلوبات  امل�ستحقة 

.»9.1%“
لكافة  امللكية  حقوق  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 
القطاع  يف  العاملة  ال��ت��اأم��ني  ���س��رك��ات 
اإىل  ل��ي�����س��ل   2018 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
ح�سة  بلغت  دره���م،  مليار   ”24.5“
 ”20.5“ منها  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
مليار درهم وبن�سبة “%84” مقارنة 
 2017 ع��ام  امللكية  ح��ق��وق  ب��اإج��م��ايل 
وبزيادة  دره����م،  م��ل��ي��ار   ”24“ بلغت 
مقدارها  بلغ  امللكية  ح��ق��وق  قيمة  يف 
“0.5” مليار درهم وبن�سبة “2%«.

وت��ت��م��ث��ل ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع عن 
روؤو�س  يف  رئي�س  ب�سكل   2018 ع��ام 
الوطنية والتي بلغت  ال�سركات  اأم��وال 
واحتياطيات  دره����م  م��ل��ي��ار   ”7.6“
 ”8.7“ ال��وط��ن��ي��ة مب��ب��ل��غ  ال�����س��رك��ات 
مليار درهم والأرباح املدورة لل�سركات 

الوطنية مببلغ “3.4” مليار درهم.
لقطاع  الإجمايل  الدخل  بيان  واأظهر 
التاأمني يف الدولة اأن �سركات التاأمني 
العاملة يف الدولة حققت نتائج �سافية 
بلغ جمموع  اإذ   ،2018 لعام  اإيجابية 
التاأمني  ���س��رك��ات  جميع  اأرب����اح  ���س��ايف 
2018 ما  ل��ع��ام  ال��دول��ة  ال��ع��ام��ل��ة يف 
م��ل��ي��ار دره����م، بلغت   ”2“ جم��م��وع��ه 
ح�����س��ة ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة م���ن هذه 
وح�سة   ”80%“ ن�سبته  م��ا  الأرب���اح 
وعلى   .»20%“ الأجنبية  ال�سركات 
الأرباح  قيمة  ..بلغت  الفني  ال�سعيد 

التاأمينية  الع����م����ال  ع����ن  ال���ن���اجت���ة 
جمموعه  م����ا  ال���وط���ن���ي���ة  ل���ل�������س���رك���ات 
“1.1” مليار درهم، فيما بلغت قيمة 
الأرباح الناجتة عن العمال التاأمينية 
مليار   ”2.9“ الأج��ن��ب��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
درهم، وبلغت �سايف العمولت املدفوعة 
مليار   ”0.8“ ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
ال�سركات  ل��ف��روع  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دره����م، 
الأجنبية “1.5” مليار درهم و بلغت 
امل�ساريف العمومية لل�سركات الوطنية 
“2.1”مليار درهم، ولفروع ال�سركات 

الأجنبية “1.1” مليار درهم.
هيئة  اأن  ال�سنوي  التقرير  اأظهر  كما 
التي  الإجن���ازات  من  العديد  التاأمني 
التاأمني  بقطاع  الرت��ق��اء  �ساأنها  م��ن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة  يف 
يعتر  اإذ  اجل����وان����ب،  خم��ت��ل��ف  وع���ل���ى 
تلك  اأب��رز  تعد  الت�سريعية  التطورات 
هيئة  ح���ر����س���ت  وال����ت����ي  الإجن������������ازات 
ا�ستكمال  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ني م��ن خ��الل��ه��ا 
امل��ن��ظ��م��ة لقطاع  اإ����س���دار ال��ت�����س��ري��ع��ات 
التاأمني مبا يكفل توفري املناخ املالئم 
لتطويره ولتعزيز دور �سناعة التاأمني 
واملمتلكات  الأ����س���خ���ا����س  ����س���م���ان  يف 
امل��خ��اط��ر حلماية  وامل�����س��وؤول��ي��ات ���س��د 

القت�ساد الوطني.
اأن���ه يف اإط����ار قيامها  اأو���س��ح ال��ت��ق��ري��ر 
ب���دوره���ا ال���رق���اب���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي على 
املرتبطة،  وامل���ه���ن  ال���ت���اأم���ني  ���س��رك��ات 
مطالبات  مبتابعة  ت��ق��وم  الهيئة  ف���اإن 
تنفيذ  يف  التنفيذية  وال�سعب  املحاكم 
الق�سايا وخماطبة ال�سركات والبنوك 
ال�ساأن. كما تقوم مبتابعة تنفيذ  بهذا 
بتوقيع  امل��خ��ت�����س��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ق������رارات 
اجلزاءات على �سركات التامني واملهن 
املرتبطة املخالفة والتي ت�سمل عملية 

..فيما و�سل ترتيب الدولة من حيث 
انت�سار التاأمني اإىل املرتبة “42” عام 
عام   ”64“ باملرتبة  مقارنة   2017
دور قطاع  تنامي  اإىل  ولفت   .2013
بالدولة  التاأمني  �سناعة  يف  التكافل 
من  املكتتبة  الأق�ساط  اجمايل  بلغ  اإذ 
التكافلي  التامني  �سركات  جميع  قبل 
مليار   ”4.4“ ال���دول���ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ن�سبتها  ب���زي���ادة   2018 ع����ام  دره����م 
“%4” عن عام 2017، فيما بلغت 
ن�سبة الأق�ساط املكتتبة من قبل جميع 
 ”16%“ التكافلي  التامني  �سركات 
اىل اجمايل الأق�ساط املكتتبة من قبل 
الوطنية  التقليدي  ال��ت��اأم��ني  �سركات 

عام2018.
وير�سد التقرير ال�سنوي لن�ساط قطاع 
التاأمني يف دولة الإمارات عام 2018 
يف  ال��ت��اأم��ني  ب�سوق  املتعلقة  اجل��وان��ب 
الدولة مبزيد من الإف�ساح وال�سفافية 
وي�سلط ال�سوء على اأهم اجنازات هذا 
ال��ق��ط��اع ال��ه��ام وال��ت��ط��ور ال���ذي حققه 
مرجعاً  ي��ج��ع��ل��ه  مم���ا   2018 خ����الل 
ب�سوؤون  وامل��ه��ت��م��ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ه���ام���اً 

التاأمني داخل الدولة وخارجها.
الأن�سطة  قطاع  اأن  البيانات  واأظهرت 
ن�سبة  معاً  حققا  ق��د  وال��ت��اأم��ني  املالية 
الناجت  يف   9.2% ب��ل��غ��ت  م�����س��اه��م��ة 
اجلارية  ب��الأ���س��ع��ار  الإج��م��ايل  املحلي 
 4.5% بلغ  2018 مبعدل منو  عام 

عن عام 2017.
اأق�ساط  م����ن  ال����ف����رد  ن�����س��ي��ب  وب����ل����غ 
ما   2018 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ت���اأم���ني 
ب�”  مقارنة  دره��م   ”4570“ قيمته 
ومبا   ،2017 ع��ام  دره��م��اً   ”4753
قيمته /2346 / درهماً عام 2007 
املكتتبة  الأق�������س���اط  اإج���م���ايل  وب���ل���غ   .

ق��ان��ون��ي��ة وف��ن��ي��ة ومالية  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
على  ال��ق��ط��اع  تناف�سية  وزي����ادة  متينة 
امل�����س��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل وفقا 
لأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات ال�������س���ائ���دة على 

م�ستوى العامل.
عبيد  اإبراهيم  �سعادة  ق��ال  جانبه  من 
التاأمني  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر  ال���زع���اب���ي 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  اإن 
هيئة التاأمني تدعم فر�س منو قطاع 
ب�سكل  ب���ال���دول���ة وحت��ف��زه��ا  ال���ت���اأم���ني 
ا�ستكمال  ا�ستمرار  ..موؤكدا على  كبري 
القاعدة  تعزز  التي  ال��ق��وان��ني  ا���س��دار 
التاأمني  ق��ط��اع  لتنظيم  الت�سريعية 
املحلية  ال��ت��اأم��ني  ���س��وق  اأداء  وت��ط��وي��ر 
اأ�س�س  ع��ل��ى  فيها  ال��ع��ام��ل��ة  وال��ك��ي��ان��ات 

قانونية وفنية ومالية متينة.
على  حالياً  تعمل  الهيئة  اأن  واأ���س��اف 
ع���دة م�����س��اري��ع ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز دور 
اآليات  وف���ق  وتنميته  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع 
م�سروع  منها  الرقابية  التكنولوجيا 
النتقال اىل اجليل القادم من الرقابة 
اإعداد  خ��الل  من  التاأمني  قطاع  على 
والربط  ال��رق��م��ي��ة  الإ����س���راف  من�سة 
التاأمني  ����س���رك���ات  م����ع  الل�����ك�����رتوين 

واملهن املرتبطة به.
يت�سدر  الم������ارات  ���س��وق  اأن  واأو����س���ح 
و�سمال  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  اأ�������س������واق 
حيث  م���ن   »MENA«  - اأف��ري��ق��ي��ا 
ال�”10”  خ���الل  امل��ك��ت��ت��ب��ة  الأق�����س��اط 
التقارير  اإىل  ..منوها  ال�سابقة  اأع��وام 
التح�سن  اإىل  ت�����س��ري  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
عاملياً  ال����دول����ة  ت��رت��ي��ب  يف  امل���ل���ح���وظ 
الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  م��دار  على 
التاأمني  اأق�����س��اط  اإج���م���ايل  م��ن ح��ي��ث 
املكتتبة لي�سل اإىل املرتبة “36” عام 
 2013 عام   ”44“ مقارنة   2017

املمتلكات  ت��اأم��ي��ن��ات  ف����روع  ج��م��ي��ع  يف 
درهم  مليار   ”15.1“ وامل�سوؤوليات 
منها  الوطنية  ال�سركات  ح�سة  كانت 
وبن�سبة  دره�������م  م���ل���ي���ار   ”11.3“
ال�سركات  وح�������س���ة   ”%  74.6“
درهم  مليار   ”3.8“ منها  الأجنبية 

وبن�سبة “25.4%«.
املكتتبة  الأق�����س��اط  اج��م��ايل  بلغ  فيما 
الأ�سخا�س  ت���اأم���ني  ف�����روع  ج��م��ي��ع  يف 
 ”9.5“ الأم������وال  ت��ك��وي��ن  وع��م��ل��ي��ات 
ال�سركات  ح�����س��ة  ك��ان��ت  دره����م  م��ل��ي��ار 
درهم  مليار   ”2.2“ منها  الوطنية 
وح�سة   ”23.2%“ وب���ن�������س���ب���ة 
 ”7.3“ م��ن��ه��ا  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
مليار درهم وبن�سبة “%76.8” ..يف 
حني بلغ اجمايل الأق�ساط املكتتبة يف 
مليار   ”9.1“ ال�سحي  التاأمني  فرع 
الوطنية  ال�سركات  ح�سة  كانت  دره��م 
وبن�سبة  دره��م  مليار   ”14.2“ منها 
ال�سركات  وح�������س���ة   ،”74.4%“
الأجنبية “4.9” مليار درهم وبن�سبة 

.»25.6%“
لالحتفاظ  ال��ع��ام��ة  ال��ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
الدولة  يف  التاأمني  لقطاع  بالأق�ساط 
 ”62.8%“ ن�سبته  م��ا   2018 ع��ام 

مقارنة ب�”%62.1” عام 2017.
خا�ساً  اهتماماً  التاأمني  هيئة  وت��وىل 
خالل  م��ن  التكافلي  ال��ت��اأم��ني  بقطاع 
احليوي  دوره  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
واملمتلكات  الأ����س���خ���ا����س  ����س���م���ان  يف 
اإىل ج��ن��ب قطاع  وامل�����س��وؤول��ي��ات ج��ن��ب��اً 
ال��ت��اأم��ني ال��ت��ق��ل��ي��دي، ب��اع��ت��ب��ار اأن هذا 
التي  اأب��رز اخلدمات  اأحد  القطاع يعد 
تتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية والتي 
عمالء  م��ن  معينة  ���س��رائ��ح  ت�ستهدف 
تنامي  اإىل  املوؤ�سرات  وت�سري  التاأمني. 

دور قطاع التكافل يف �سناعة التاأمني 
الأق�ساط  اج���م���ايل  ب��ل��غ  اإذ  ب���ال���دول���ة، 
�سركات  ج��م��ي��ع  ق���ب���ل  م����ن  امل��ك��ت��ت��ب��ة 
الدولة  يف  العاملة  التكافلي  التامني 
 ”4.4“ جم��م��وع��ه  م���ا   2018 ع����ام 
مليار   ”4.2 “ مقارنة  دره���م  مليار 
وب��زي��ادة مقدارها   2017 لعام  دره��م 
وبن�سبة  دره�������م  م���ل���ي���ون   ”170“

.»4%“
يف  امل�ستثمرة  الأم�����وال  ح��ج��م  وو���س��ل 
جمموعه  م���ا   2018 ل��ع��ام  ال��ق��ط��اع 
م��ق��ارن��ة مبا  م��ل��ي��ار دره���م   ”63.6“
عام  دره����م  م��ل��ي��ار   ”60.7“ ق��ي��م��ت��ه 
 ”2.9“ ق��ي��م��ت��ه��ا  وب����زي����ادة   2017

مليار درهم وبن�سبة “5%«.
�سركات  ع������دد  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وب������ني 
ال��ت��اأم��ني ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول���ة ق��د بلغ 
�سركة   ”35“ م��ن��ه��ا  ���س��رك��ة   ”62“
تاأمني  �سركة   ”27”، وطنية  ت��اأم��ني 
اأجنبية.. فيما بلغ عدد ال�سركات التي 
“تاأمني  ال��ت��اأم��ني  ف��روع  ت���زاول جميع 
الأموال،  تكوين  وعمليات  الأ�سخا�س 
امل�سوؤوليات  وتاأمني  املمتلكات  وتاأمني 
�سركة   ”15“ جم����م����وع����ه  م�����ا   “
وعدد  اأجنبية،  �سركة  و”2”  وطنية، 
ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت����زاول ف����روع تاأمني 
فقط  امل�����س��وؤول��ي��ات  وت��اأم��ني  املمتلكات 
“15” �سركة وطنية و”17” �سركة 
التي  التاأمني  �سركات  وع��دد  اأجنبية، 
وعمليات  الأ���س��خ��ا���س  ت��اأم��ني  ت����زاول 
�سركات   ”3“ فقط  الأم����وال  تكوين 
اأج��ن��ب��ي��ة، يف  ���س��رك��ات  وط��ن��ي��ة و”9” 
ح��ني بلغ ع��دد ال�����س��رك��ات ال��ت��ي تزاول 
تاأمني ائتمان ال�سادرات �سركة وطنية 
واحدة وعدد �سركات التاأمني التكافلي 
والتي جميعها �سركات وطنية “12” 

ال���ت���ق���ري���ر حجم  �����س����رك����ة. واأو�������س������ح 
التاأمني  ل�سركات  الفنية  املخ�س�سات 
الفنية  املخ�س�سات  اإجمايل  بلغ  حيث 
جمموعه  ما   2018 لعام  القطاع  يف 
ب�  م���ق���ارن���ة  دره�����م  م��ل��ي��ار   ”61.1“
 ..2017 مليار درهم عام   ”62.6“
اأعلى  احل�����س��اب��ي  امل��خ�����س�����س  و���س��ك��ل 
جاء  ث���م   ”45.6%“ ب��ل��غ��ت  ن�����س��ب��ة 
الت�سوية  حت��ت  امل��ط��ال��ب��ات  خم�س�س 
 ”23%“ بن�سبة  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
املكت�سبة  غري  الأق�ساط  خم�س�س  ثم 

بن�سبة “22.3%«.
كافة  م�����وج�����ودات  اإج����م����ايل  وارت����ف����ع 
القطاع  يف  العاملة  ال��ت��اأم��ني  ���س��رك��ات 
اإىل  ل��ي�����س��ل   2018 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
“105.3” مليار درهم، بلغت ح�سة 
 ”61%“ منها  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
مقارنة ب�”103.9” مليار درهم عام 
املوجودات  قيمة  يف  وب��زي��ادة   ،2017
درهم  م��ل��ي��ار   ”1.4“ م��ق��داره��ا  ب��ل��غ 

وبن�سبة “1.3%«.
امل�ستثمرة  امل��وج��ودات  اإج��م��ايل  ومتثل 
اإجمايل  من  ن�سبة  اأعلى   2018 ع��ام 
 ”60.4%“ ب��ل��غ��ت  اإذ  امل�����وج�����ودات، 
بن�سبة  التاأمني  اإع��ادة  يليها م�سرتدات 
ذمم  ج���م���ل���ة  ي���ل���ي���ه���ا   ”17.2%“
التاأمني واإعادة التاأمني املدينة بن�سبة 
املطلوبات  �سعيد  ع��ل��ى   .»9.3%“
ف��ق��د ارت��ف��ع اج��م��ايل م��ط��ل��وب��ات كافة 
القطاع  يف  العاملة  ال��ت��اأم��ني  ���س��رك��ات 
اإىل  ل��ي�����س��ل   2018 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
ح�سة  بلغت  دره���م،  مليار   ”80.8“
 ”54%“ منها  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
دره���م يف  م��ل��ي��ار  ب�”79.9”  م��ق��ارن��ة 
قيمة  وب��زي��ادة يف   ،2017 ع��ام  نهاية 
 ”0.9“ م���ق���داره���ا  ب���ل���غ  امل���ط���ل���وب���ات 

واجلزاءات  الإج����راءات  اتخاذ  املتابعة 
الإدارية �سد ال�سركات واملهن املرتبطة 
التاأمني  ل��ق��ان��ون  امل��خ��ال��ف��ة  ب��ال��ت��اأم��ني 
القرارات  اأو  التعليمات  اأو  الأنظمة  اأو 

ال�سادرة مبقت�ساه.
 2018 ع��ام  الهيئة خ��الل  واأ���س��درت 
للم�ساهمة  قانونية  وم�سة   46 نحو 
بحيث  ال����ت����ام����ني،  ق���ط���اع  ت���وع���ي���ة  يف 
كافة  اىل  الوم�سات  تلك  ار���س��ال  يتم 
امل��رت��ب��ط��ة ويطلب  ال�����س��رك��ات وامل���ه���ن 

منهم توزيعها على موظفيهم.
ك��م��ا ���س��اه��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ع��م��ل على 
خالل  م��ن  التاأمينية،  امل��ب��ادئ  توحيد 
والتي  ا����س���ت�������س���ارات،  م����ن  ي���ق���دم  م����ا 
التاأميني  ال��ف��ك��ر  ت��وح��ي��د  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
وال����ق����ان����وين وك���ي���ف���ي���ة ال���ت���ع���ام���ل مع 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال�����س��ك��اوى،  الق�سايا 
القانوين  الفهم  تعميق  يف  م�ساهمتها 
الن�سح  تقدمي  خ��الل  م��ن  والتاأميني 
واملوؤ�س�سات  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  وال���س��ت�����س��ارات 
وال��دوائ��ر يف ال��دول��ة مم��ا يعزز مكانة 
تاأمينية  ا���س��ت�����س��اري��ة  ك��ج��ه��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
يف  وم�ساهمتها  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
ب�ساأن  والتو�سيحات  الف���ادات  تقدمي 
التي  الت�سريعات  ح��ول  ال�ستف�سارات 
ت�����س��در ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
معاجلة  و�سهدت  ال��دول��ة.  يف  التاأمني 
الهيئة  يف  ح��ل��ه��ا  وط������رق  ال�������س���ك���اوى 
النتقال  خ����الل  م���ن  ك���ب���ريا،  ت���ط���ورا 
من  التاأمينية  ال�سكاوى  ت�سجيل  من 
الهاتف  اأو  ال�سخ�سي،  خالل احل�سور 
منوذج  يف  ال�سكوى  وكتابة  الفاك�س  او 
برنامج  ا�ستخدام  او  لل�سكاوى  خا�س 
وذلك  اللكرتوين  التحول  اىل  اك�سل 
برنامج  طريق  ع��ن  ال�سكوى  بتقدمي 

الكرتوين خا�س بال�سكاوى.

هيئة التاأمني ت�سدر التقرير ال�سنوي لن�ساط قطاع التاأمني بالدولة لعام 2018 

فرن�سا: ينبغي اأن جتد اأوروبا مر�سحا لرئا�سة �سندوق النقد  

ترامب يكرر دعوته ملجل�س الحتياطي خلف�س اأ�سعار الفائدة 
•• وا�سنطن-رويرتز:

 ج���دد ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب دعوته 
ملجل�س الحتياطي الحتادي خلف�س اأ�سعار الفائدة، 
قائال اإن مثل هذه اخلطوة �ستعطي املزيد من الدعم 

لالقت�ساد.
البيت  خ����ارج  لل�سحفيني  ب��ه��ا  اأدىل  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ويف 
الأب���ي�������س، اأ����س���اد ت���رام���ب اأي�����س��ا ب��ان��خ��ف��ا���س معدل 
وخلق  باملئة   3.7 اإىل  املتحدة  الوليات  يف  البطالة 
224 األف وظيفة جديدة ال�سهر املا�سي، وهى اأرقام 

ن�سرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم.

وانتق�����د ترام�������ب مرارا البن������ك املرك�����زي الأمريكي 
لزيادت����ه اأ�سعار الفائ�����دة، ووجه معظم انتقاداته اإىل 
ال��������ذي  ب��اول  جي������روم  الحتي���اط�ي  جمل�س  رئي�س 

ك�����ان ق����د ر�س�������حه للمن�سب.
باأن  الحتياطي  جمل�س  م�سوؤولو  ج��ادل  وب��دوره��م 
زي����ادات اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ال��ع��ام امل��ا���س��ي ك��ان��ت اإجراء 

احرتازيا منا�سبا.
ل��ك��ن م��وق��ف م�����س��وؤويل ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ب���داأ يتغري 
ترامب  �سيا�سة  اأن  و�سط خم��اوف من  اأي��ار  مايو  يف 
القت�سادية  امل��ع��ن��وي��ات  بتقوي�س  ت��ه��دد  ال��ت��ج��اري��ة 

وا�ستثمارات ال�سركات والنمو.

•• دبي-الفجر: 

العقارية  ت���اي���ج���ر  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
- م���ق���ره���ا دب�����ي يف دول������ة الم�������ارات 
من  النتهاء  – عن  املتحدة  العربية 
لل�سقق  �سمايا  ب��رج  م�����س��روع   تنفيذ 
وادي  منطقة  يف  ال���واق���ع  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
والبدء  ال�سهر اجلاري  ال�سفا مطلع 
يف  ال�سركة  وذك��رت  وحداته.  بت�سليم 
امل�سروع  ه��ذا  اأن  اأم�����س  �سحفي  بيان 
م��ن امل�����س��اري��ع ال��رائ��دة ال��ت��ي تنفذها 
اإم�����ارة دب���ي ، ح��ي��ث ي��ت��ك��ون الرج  يف 
من 15 طابقاً ، وي�سم 250 وحدة 
تتكون من وحدات �ستيديو و وحدات 
امل�سروع  �ستتوفر يف  و  و�سالة،  غرفة 
ال���ع���دي���د م����ن امل�����راف�����ق واخل����دم����ات 
املتنوعة التي تلبي طموحات ال�سكان 
يف اإقامة مثالية ، حيث يحتوي على 
م��ط��اع��م و���س��ال��ة األ���ع���اب ري��ا���س��ي��ة و 
م�سبح، ويقع بالقرب من معامل دبي 
م�ساحات  توفر  جانب  اىل  الرئي�سة 

ومتطلبات  معايري  وتطبيق  خ�سراء 
ال�ستدامة يف هذا امل�سروع احليوي ». 
واأو�سحت ال�سركة اأنها جنحت يف بيع 
امل�سروع  يف  ال�سكنية  الوحدات  جميع 
خا�سة  قيا�سية،  زمنية  ف��رتة  خ��الل 
الكبري على  الطلب  يلبي  امل�سروع  اأن 
مما   ، ال�سغرية  ال�سكنية  ال��وح��دات 

�ساعد يف بيع جميع وحدات امل�سروع.
الزعبي  ول��ي��د  ع��ام��ر  املهند�س  وق���ال 
العقارية  لتايجر  التنفيذي  امل��دي��ر 
املنا�سبة:”  بهذه  �سحفي  ت�سريح  يف 
لل�سقق  ���س��م��اي��ا  ب����رج  م�������س���روع  ي���ع���دُّ 
التي  الرائدة  امل�ساريع  من  الفندقية 
انتهت جمموعة تايجر العقارية من 
تنفيذها وت�سليمها يف اإمارة دبي، اإىل 
لل�سقق  �سمايا  برج  اأن م�سروع  جانب 
نوعية  اإ���س��اف��ة  �سي�سكل  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
دبي،  اإم����ارة  يف  الفندقية  للم�ساريع 
 ، حيث يتميز مبوقعه ال�سرتاتيجي 
ويعزز من تواجد املجموعة يف اإمارة 

دبي«.

ق��ررت فرن�سا  اإذا ما  اأن��ه  لكارين يكت�سب زخما م�سيفا 
م�ساندته فان ذلك �سيكون عاجال ولي�س اآجال. وعادة 
بينما  اأوروب��ي��ا،  ال��دويل  النقد  يكون مدير �سندوق  ما 
الدويل  البنك  ال�سقيقة  الدولية  املوؤ�س�سة  مدير  يكون 
اأمريكيا ويف بع�س الأوق��ات، �سعت اأ�سواق نا�سئة كبرية 

لك�سر هذا الحتكار الثنائي والتقدم مبر�سحيها.

••اك�س-اون بروفون�س-رويرتز:

قال وزير املالية الفرن�سي برونو لو مري اإنه يتعني على 
ايجاد مر�سح حمل توافق ليخلف  اأوروب��ا  وزراء مالية 

كري�ستني لجارد يف رئا�سة �سندوق النقد الدويل.
ور�سح زعماء الحتاد الأوروبي لجارد الأ�سبوع املا�سي 
البنك  رئ��ي�����س  من�سب  يف  دراج����ي  م��اري��و  حم��ل  لتحل 
املركزي الأوروبي مما اأثار ت�ساوؤلت عمن �سيحل حملها 
الفرن�سي على هام�س  الوزير  النقد. وقال  يف �سندوق 
موؤمتر القت�ساد والأعمال الذي يعقد يف جنوب فرن�سا 
اأوروب��ا �سيناق�سون الأم��ر يف اجتماع يف  اإن وزراء مالية 
اأن  “ينبغي  بروك�سل يوم الثالثاء. و�سرح لل�سحفيني 
نتو�سل حلل و�سط على امل�ستوى الأوروب��ي.. يحدوين 
مر�سح  اأف�سل  مر�سح،  اأف�سل  على  التوافق  يف  الأم���ل 
اأوروب��ي ل�سندوق النقد ال��دويل«. وردا على �سوؤال عما 
اجن��ل��رتا مارك  ب��ن��ك  تر�سيح حم��اف��ظ  ك���ان مي��ك��ن  اإذا 
كارين، وهو يحمل جوازات �سفر كل من بريطانيا وكندا 
لدينا مر�سح  كان  “اإذا  قال  اأوروب��ي  وايرلندا، كمر�سح 
اأوروبي على م�ستوى جيد فقد يكون لدينا مر�سح جيد 
املقرر  اإن من  فرن�سي  م�سوؤول  وقال  النقد«.  ل�سندوق 
اأن يناق�س لو مري الأمر مع الرئي�س اميانويل ماكرون 
اأن يتحدث م��ع كارين  امل��رج��ح  واإن م��ن  الأ���س��ب��وع  ه��ذا 
قبل ذلك. واأ�ساف امل�سوؤول اأن فرن�سا تدرك اأن الدعم 

انتهت من تنفيذه مطلع ال�صهر اجلاري

تايجر العقارية تبداأ ت�سليم وحدات م�سروع برج �سمايا يف دبي

•• اأبو ظبي - وام:

رئي�س  االقت�صاد  وزيــر  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  معايل  اأكــد 
اإن فر�س منو حجم قطاع التاأمني يف  اإدارة هيئة التاأمني  جمل�س 
دولة االإمارات العربية املتحدة كبرية.. م�صريا اإىل اأنه ُينتظر اأن 
املقبلة  ال�صنوات  يف  كبرية  زيادة  االإماراتية  التاأمني  �صوق  ت�صهد 

نتيجة التنمية االقت�صادية امل�صتدامة.
لن�صاط  ال�صنوي  التقرير  وقال معاليه - خالل كلمته يف مقدمة 

 2018 لعام  املتحدة  العربية  ــارات  االإم دولة  يف  التاأمني  قطاع 
وال�صادر عن هيئة التاأمني - اإن االإمكانات الكبرية التي تزخر بها 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
املنطقة  التاأمني دورًا كبريًا ورياديًا يف  تاأدية قطاع  ت�صاعد على 
فروع  جلميع  املكتتبة  االأق�صاط  حجم  اأن  اإىل  ..الفتا  العربية 

التاأمني خالل عام 2018 قد بلغ “43.7” مليار درهم.
بالن�صبة  احليوي  ودوره  القطاع  هذا  اأهمية  يوؤكد  ما  اأن  واأ�صاف 
لالقت�صاد الوطني هو حجم االأموال امل�صتثمرة فيه التي بلغت يف 

نهاية عام 2018 ما قيمته “63.6” مليـار درهم ترتكز “38%” 
“%28” يف الودائع .. فيما  منها يف االأ�صهم وال�صندات وبن�صبة 
 ”20.5“ الوطنيـة  التاأمني  �صركات  يف  امل�صاهمني  حقوق  بلغت 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزيــر  معايل  وقــال  درهــم.  مليار 
ا�صتكمال  على   2018 عام  خالل  عملت  الهيئة  اإن  التاأمني  هيئة 
ا�صدار الت�صريعات املنظمة للقطاع وذلك �صمن جهودها وحر�صها 
على تعزيز القاعدة الت�صريعية لتنظيم قطاع التاأمني االإماراتي 

وتطوير اأداء �صوق التاأمني املحلية والكيانات العاملة فيها

الوليات املتحدة وال�سني تخططان لإجراء حمادثات جتارية خلل اأيام
••  وا�سنطن-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤولون اأمريكيون اأن العمل جار لتحديد موعد لإجراء حمادثات جتارية رفيعة امل�ستوى مع 
ال�سني خالل ايام عر الهاتف، لكن حتى الآن مل تتم جدولة اأي لقاء مل�سوؤولني اأمريكيني و�سينيني 

وجها لوجه.
وتاأتي اجلهود الرامية لالإعداد جلولة جديدة من املحادثات، بعد اأ�سبوع من اجتماع الرئي�س دونالد 

ترامب ونظريه ال�سيني �سي جينبينغ يف اليابان واتفاقهما على ا�ستئناف مفاو�ساتهما املتعرثة.
لكن بكني هذا الأ�سبوع مل تظهر اأي اإ�سارة على تليني موقفها، حيث اأعلنت وزارة التجارة اخلمي�س اأن 

اأي قرار يتطلب من وا�سنطن رفع الر�سوم التي فر�ستها على الواردات ال�سينية العام املا�سي.
بزن�س  “فوك�س  ل�سبكة  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف  الق��ت�����س��ادي��ني  امل�ست�سارين  ك��ب��ري  ك��ودل��و  لري  وق���ال 
نتوورك” اجلمعة “اأعرف اأنهم يعملون على حتديد موعد ملا ي�سمى بالجتماعات وجها لوجه. هذا 

�سيحدث«.

»اقت�سادية اأبوظبي« تنفذ مبادرات نوعية لتمكني القطاع اخلا�س
م����ن����ظ����وم����ة  يف 
الق�������ت���������������س�������اد 
امل��ح��ل��ي لإم�����ارة 
وجعله  ابوظبي 
رئي�سا  حم���رك���ا 
لتحقيق التنمية 
الق����ت���������س����ادي����ة 
امل�����������س�����ت�����دام�����ة 
..م���������������������س����������ريا 
ه����ذه  اأن  اإىل 
تاأتي  امل����ب����ادرات 
يف اإط��ار اخلطة 

ترجمة  ل��ل��دائ��رة  ال�سرتاتيجية 
اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  لأه���داف 

على  ي�����س��رف  ال���ت���ي   “ “�سراكة 
وان�سمامها  امل��ج��ل�����س  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
املتكاملة  اخلدمات  منظومة  اإىل 
لتوحيد  خ����ط����وة  ي����ع����د  “مت” 
ابوظبي  ام������ارة  ح��ك��وم��ة  ج���ه���ود 
م��ب��ا���س��ر وموثوق  ت��وا���س��ل  خل��ل��ق 
والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني 
من�سة  اأن  واأو������س�����ح  اخل����ا�����س. 
اآليات  بناء  اإىل  تهدف  “�سراكة” 
ت���وا����س���ل اآم���ن���ة ل��ت��ع��زي��ز احل����وار 
القطاعني  بني  وال�سفاف  البّناء 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، ح��ي��ث يتم 
واملطالبات  احل��الت  مع  التعامل 
املعايري  من خالل جمموعة من 
املالية  املطالبات  اأجل ت�سوية  من 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��رف��ه��ا يف موعد 

ال�ستحقاق املحدد له.

ودعم  وريادتها  اأبوظبي  تناف�سية 
والتنموية  القت�سادية  م�سريتها 

والإجتماعية.
تهدف  امل����ب����ادرات  ه���ذه  اأن  واأك�����د 
اإىل توفري بيئة حا�سنة ومواتية 
اأعمال  وت��و���س��ع  ازده������ار  ت�����س��م��ن 
امل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة يف اإم����ارة 
اأبوظبي من خالل ت�سهيل خدمات 
اأبوظبي  ل��ت�����س��ب��ح  ال���رتاخ���ي�������س 
الوجهات  اأف�������س���ل  م����ن  واح�������دة 
وال�ستثمار.  الأع���م���ال  مل��م��ار���س��ة 
واأو�سح اأن حزمة مبادرات الدائرة 
ت�ستهدف جميعها حتفيز القطاع 
بفعالية  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اخل����ا�����س 

امل�ستدامة  القت�سادية  للتنمية 
وزيادة م�ساهمة قطاع العمال يف 
لالمارة  الجمايل  املحلي  الناجت 
اإىل  ال�ستثمارات  ج��ذب  وحتفيز 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  الإم������ارة 
قرار  اأن  اإىل  ولفت  القت�سادية. 
وخدمية  جتارية  اأن�سطة  اإ�سافة 
ل��ل��م��ن�����س��اآت ال�����س��ن��اع��ي��ة يف اإم����ارة 
ال�سيا�سة  �سياق  يف  ياأتي  ابوظبي 
الرامية اإىل تو�سع قطاع العمال 
م�ستوى  على  اخلدمات  وتطوير 
م�ساركة  خ������الل  م����ن  الإم�����������ارة 
ممار�سة  يف  ال�سناعية  ال�سركات 

الأعمال التجارية واخلدمية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����س���ع���ادة داغ����ر 
اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  امل��رر 
مبادرة  اأن  القت�سادي  للتطوير 

لل�سركات  امل���زدوج���ة  وال��رخ�����س��ة 
العاملة يف املناطق احلرة وخدمة 
للرتاخي�س  واحد”  يف  “الكل 
القت�سادية وقرار اإ�سافة اأن�سطة 
للمن�ساآت  وخ����دم����ي����ة  جت����اري����ة 
“�سراكة”  وم���ب���ادرة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
التي ي�سرف على تنفيذها جمل�س 

ابوظبي للتطوير القت�سادي.
حممد  �����س����ي����ف  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال��ه��اج��ري 
اأن حزمة  اأب��وظ��ب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
الدائرة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات 
“غداً  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  م���وؤخ���راً يف 
حتفيز  ع�����ل�����ى  ت�����رت�����ك�����ز   ”21
وتنمية  وال����س���ت���ث���م���ار  الأع����م����ال 
منظومة  وت����ط����وي����ر  امل���ج���ت���م���ع 
لتعزيز  والب������ت������ك������ار  امل����ع����رف����ة 

•• اأبوظبي - وام:

القت�سادية  التنمية  دائرة  نفذت 
نوعية  مبادرات  حزمة  اأبوظبي   ��
 ”21 “غدا  برنامج  �سمن  تاأتي 
القطاع  م���ع  ال�������س���راك���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  اخل���ا����س 
ال�سرتاتيجية بالإمارة للنهو�س 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  مبكانتها 

ملمار�سة الأعمال.
و�سملت مبادرات الدائرة الرخ�سة 
ال�سناعة  قطاع  وحتفيز  الفورية 
وبرنامج  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ع��رف��ة  ع��ر 
وتراخي�س  امل���ح���ل���ي  امل����ح����ت����وى 
بال�سافة  التكنولوجيا  الن�سطة 
الباقة  �سابقة وه��ي  م��ب��ادرات  اىل 
اأبوظبي  تاجر  لرخ�سة  الذهبية 

القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وكيل 
على  تعكف  ال��دائ��رة  اإن  ب��الإن��اب��ة 
درا����س���ة امل���زي���د م���ن امل����ب����ادرات يف 
برنامج  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل 
بهذا  وال���رتك���ي���ز   ”21 “غداً 
مع  ال��ت��ع��اون  تفعيل  على  ال�����س��اأن 
مكانة  يعزز  مبا  اخلا�س  القطاع 
القت�سادية  اأب����وظ����ب����ي  اإم���������ارة 
اأن  واأ������س�����اف  وال����س���ت���ث���م���اري���ة. 
الفورية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��رخ�����س��ة 
يف  القت�سادية  الن�سطة  لكافة 
اأدرجتها  وال��ت��ي  اب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
دور  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�سهم  ال���دائ���رة 
رئي�س  كمحرك  اخلا�س  القطاع 

اىل  ال������رام������ي������ة 
القطاع  مت��ك��ني 
اخل�����������������ا������������������س 
�سريكا  ل���ي���ك���ون 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ا 
م��������ع ال�����ق�����ط�����اع 
احل������ك������وم������ي يف 
تنفيذ م�ساريعها 
وب���������راجم���������ه���������ا 
ال������ت������ن������م������وي������ة 
ق������ط������اع������ي  يف 
ال�������������س������ن������اع������ة 
والأع��م��ال. من جهته قال �سعادة 
البلو�سي  ع���ب���دال���ك���رمي  را�����س����د 
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الفجر الريا�ضي

•• مكاو-الفجر

للنا�سئني  للجودو  اآ�سيا  بطولة  م��ك��او  يف  الأومل��ب��ي��ة  بال�سالة  ال��ي��وم  تختتم 
مقدمتهم  يف  دول���ة   11 م��ن  لع��ب��ا   250 م�ساركة  ت�سهد  وال��ت��ي  وال�سباب 
10 لعبني  من الفئتني ،والتي  منتخبنا الوطني ال�ساب، الذي ي�سارك ب 
مب�ساركة  مثريا  تناف�سا  النا�سئني  م�ستوى  على  اأم�����س  انطالقتها  �سهدت 
منتخبنا الواعد الذي اعتر م�ساركته يف تلك البطولة فر�سة اإعداد جيدة 

لبطولة اآ�سيا الثانية التي تقام يف هونغ كونغ  خالل تلك البطولة التي تقام 
يف يومي 13 و14 يوليو احلايل ن�سبه ل�سفر بعثتنا ملكاو على دفعتني لظروف 
و�سهدت مناف�سات  ي�ستعدوا جيدا.  الذين مل  الالعبني  لبع�س  المتحانات 
الدور التمهيدي التي انطلقت �سباح اأم�س تفوق لعبنا عي�سى الثمريي يف 
73 على الالعب ال�سنغافوري �ساوجي يف املرحلة الأوىل والذي  وزن حتت 
وا�سل تفوقه اإل اأنه خ�سر الرونزية يف الدور قبل النهائي اأمام لعب تايبيه 
وزن  يف  احلو�سني  را�سد  الالعب  خ�سر  ،فيما  اخل��رة   وقله  النقاط  بفارق 

35 لعبا  ب  ت�سارك  التي  كازاخ�ستان  بطل جمهورية  اأم��ام  كغم   66 حتت 
يف خمتلف الأوزان ،وخ�سر الالعب �سعيد النقبي اأمام يونغ لعب ال�سني يف 
وزن حتت 73 كغم ،وحلق به خالد ال�سحي بخ�سارته اأمام لعب هونغ كونغ 
اأمام  ب��دوره للخ�سارة  66 كغم،وتعر�س الالعب ح��ارب جمعة  يف وزن حتت 
لعب تايبيه وي يونغ بالرغم من ترجيح كفته يف بداية املباراة .. وت�ستاأنف 
 3 م�ساركة  ت�سهد  التي  ال�سباب  بطولة  مبناف�سات  اليوم  البطولة  مباريات 
 ، 60 كغم  النقبي واحمد احلو�سني يف وزن حتت  لعبني هم احمد في�سل 

وعلي ح�سن الدرمكي الذي ي�سارك يف وزن فوق 100 كغم . وكان حممد بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد امل�سارعة واجلودو قد اأطماأن خالل 
ات�ساله مبحمد جا�سم اأمني ال�سر امل�ساعد رئي�س البعثة على �سحة الالعبني 
وجهودهم خالل مناف�سات الدور التمهيدي ،اأمال اأن ي�ستفيد منتخب الأمل 
من تلك امل�ساركة اليجابية ليقدم كل جهد ممكن خالل بطولة هونغ كونغ 
املقبلة التي �سبق للمنتخب حتقيق نتائج ايجابية خاللها ، والتي ميكن اأن 

ت�سيف لر�سيده بع�س النقاط يف م�سوار التاأهل الوملبي.

الدرعي حثهم على التعوي�س 

برونزية بطولة اآ�سيا للجودو ت�سيع من الثمريي يف مكاو

•• دبي -الفجر

ريا�سة  �سفراء  البحر  اأ�سياد  يخو�س   
الإم������ارات يف ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
اإقامة  مع  جديدا  عامليا  حتديا  اليوم 
ال��رئ��ي�����س للدورة  ال�����س��ب��اق  م��ن��اف�����س��ات 
رقم 35 من جائزة �سارا�سوتا الكرى  
الأوىل-  -ال��ف��ئ��ة  ال�����س��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
يحت�سنها �ساطئ ليدو  التي   2019
ال�سهري يف فلوريدا على خليج املك�سيك 

املطل على املحيط الأطل�سي.
وي�سارك فريق موؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
لزوارق -الفئة الأوىل- ب�سعار  الدفاع 
عن �سدارة الرتتيب العام للمناف�سات  
جولتني  بعد  ب��ج��دارة  اعتالها  والتي 
اأقيمتا تباعا يف كوكوا بيت�س )اجلولة 
الأوىل( يف �سهر مايو وبحرية اأوزراك 
حيث  يونيو  بداية  الثانية(  )اجلولة 
الفئة  ه����ذه  ال���ث���اين يف  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
الأول  امل���رك���ز   ث���م  الأوىل  ب��اجل��ول��ة 
 196 ر���س��ي��ده  يف  لي�سع   الثانية  يف 
نقطة مكنته من النفراد بالقمة على 
اليوم  ال�سباق  التاألق يف  ا�ستمرار  اأمل 

واأي�سا اجلولت املتبقية يف احلدث. 
�سامل  ال���ط���ائ���ر  ال���ث���ن���ائ���ي  وي���خ���و����س 
مناف�سات  علي  اآل  وعي�سى  العديدي 
اجلائزة العاملية يف �سارا�سوتا وال�سباق 
ال��رئ��ي�����س ال��ي��وم وه���و ي���درك���ون حجم 
يف  مناف�سيهم  اأم���ام  متاما  امل�سوؤولية 
ال���زورق م�س  بينهم  وم��ن  الفئة  ه��ذه 
 186 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��اين   113 غ��ي��ك��و 
�سور  اأوف   222 وال��������زورق   ن��ق��ط��ة 
175 نقطة ولوكا�س  الثالث بر�سيد 
نقطة   74 بر�سيد   الرابع  اأويل 77 
واأيه اأم اأي 12  اخلام�س بر�سيد 73 

نقطة
علي  وال  ال��ع��دي��دي  الثنائي  وميتلك 
خ����رات ف��ن��ي��ة ج��ي��دة اك��ت�����س��ب��اه��ا معا 
الفيكتوري  ف��ري��ق  متثيل  خ��الل  م��ن 
تيم يف الكثري من املنا�سبات كان منها 
العامل  بطولة  لقب  على  ح�سولهما 

عام  ك���ات-  -اك�����س  ال�سريعة  ل��ل��زوارق 
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  واح��ت��الل   2017
2016 كما  ن��ف�����س��ه��ا  ع���ام  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�سباقات  يف  امل�������س���ارك���ة  ل��ه��م��ا  اأت������اح 
املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  منذ  الأم��ري��ك��ي��ة 
يف )ك���ي وي�����س��ت( واجل��ول��ت��ني الأوىل 
وال��ث��ان��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 2019 
فر�سة  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
كبرية لتعزيز التفاهم بينهما والتعود 
على الزورق وكانت الثمرة وا�سحة يف 
احل�سور املتميز يف اجلولة الثانية يف 
بحرية اوزراك والفوز باللقب واملركز 

الأول للمرة الأوىل.
�سهدت  ق��د  العاملية  البطولة  وك��ان��ت 
الفيكتوري  ظهور  ومنذ  عام 2019 
�سباقات  ع��امل  ال��الم��ع يف  ال���س��م  تيم 
الزوارق ال�سريعة العديد من املتغريات 
والتي  ال��ق��رارات اجل��دي��دة  بينها  م��ن 
الإم��ارات��ي��ة من  املوؤ�س�سة  وق��ف خلفها 
الفر�س بني  تكافوؤ  مبداأ  توفري  اأج��ل 
الأوىل  الفئة  يف  ت�سارك  التي  ال��ف��رق 

وقد اأثمرت اجلهود يف اإنتاج حمركات 
مريكوري بقوة 1100 ح�سانا حيث 
ت�����س��ل ق���وة امل��ح��رك��ات الث��ن��ني يف كل 
زورق اإىل 2200 ح�سانا الأمر الذي 
اأك�سب البطولة و�سباقات الفئة الأوىل 

�سعبية كبرية
ال�سابق  ال���ع���امل���ي  ال���ب���ط���ل  وح����ر�����س  
حممد �سيف املري امل�سرف الفني على 
توجيه  على  املوؤ�س�سة  يف  املت�سابقني 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل  ال�����س��ك��ر 
احلثيثة  جهوده  على  تيم  الفيكتوري 
الفريق  لأم�����ور  امل�����س��ت��م��رة  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
املالئم  وامل����ن����اخ  ال����ظ����روف  وت���ه���ي���اأت 
وحتقيق  املناف�سة  اج���ل  م��ن  للفريق 
النتائج املتميزة يف م�ساركته املتجددة 
العاملية  ال�سريعة  ال��زوارق  �سباقات  يف 
وم��ن��ه��ا ال��ت��واج��د ه��ن��ا يف ف��ل��وري��دا يف 

املهرجان العريق.

ان��ه يثق متاما يف قدرات  امل��ري  وق��ال 
العديدي  ����س���امل  ال���ع���امل���ي  ال���ث���ن���ائ���ي 
ال����س���ت���م���رار  يف  ع���ل���ي  اآل  وع���ي�������س���ى 
اللقب  ع���ل���ى  امل���ن���اف�������س���ة  م�������س���وار  يف 
اأنهما  ال�سدارة مبينا  واملحافظة على 
اك��ت�����س��ب��ا م��ع��ا ال���ع���دي���د م���ن امل���ه���ارات 
يف  املختلفة  ال��ت��ج��ارب  �سقلتهما  كما 
ومن�سجمة  متفاهمة  �سراكة  تكوين 
الأمر  وخارجها  القيادة  قمرة  داخ��ل 
الكثري من  �ساعدهما يف جتاوز  الذي 

ال�سعاب والتحديات.
واأو�����س����ح ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي ال�����س��اب��ق اأن 
جائزة  ����س���ب���اق  يف  ال����ي����وم  امل�������س���ارك���ة 
والثالثني  اخل���ام�������س���ة  ����س���ارا����س���وت���ا 
يحتاج  املفتوح  البحر  يف  يقام  وال��ذي 
در�سناها  خ��ا���س��ة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل 
املت�سابقني وال��ذي وقفوا على كل  مع 
الظروف يف التجارب يوم اأم�س متمنيا 

ليدو  �ساطئ  يف  البحر  ح��ال  تكون  اأن 
وخليج املك�سيك موؤاتية متاما للزورق 
حيث �سيتم اختيار املراوح التي تنا�سب 

طبيعة املناف�سة.
الوليات  يف  ه��ن��ا  امل��ن��اف�����س��ة  اأن  وق����ال 
اأ�سماء  ل��وج��ود  ق��وي��ة  تعتر  املختلفة 
عاملية يعرفها اجلميع مثل الريطاين 
داري���ن  وال����س���رتايل  ك��رت��ي�����س  �ستيف 
جيوفاين  والي������ط������ايل  ن���ي���ك���ل�������س���ون 
ك���ارب���ي���ت���ال وال�����رتك�����ي اأي�����غ�����ور اأزي�����ك 
���س��ي��ب��ارد لكنها  والأم���ري���ك���ي ج��ي��م�����س 
حتتاج بالطبع لزيادة يف عدد الزوارق 
الأم�����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل الإث�������ارة ترتفع 
اأخ���رى خا�سة يف ظل  اإىل  م��ن ج��ول��ة 
اللوائح اجلديدة والتي تتعلق بوجود 
1100 ح�سان  م��ريك��وري  حم��رك��ات 
اإىل  ت�سل  زورق  ق��وة كل  والتي جتعل 

ح�سانا.  2200

يف  املت�سابقني  ع���ام  م�����س��رف  واأ����س���اف 
ال�سباقات  اأن  الفيكتوري تيم  موؤ�س�سة 
يف اأم���ري���ك���ا ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���ريا ع��ن��ه��ا يف 
الأو���س��ط حيث  وال�سرق  واآ�سيا  اأوروب���ا 
ما  يجمع  مهرجان  ج��ول��ة  ك��ل  ت�سهد 
يزد عن 7 فئات خمتلفة مب�ساركة ما 
يزيد عن 50 زورقا كل جولة مبينا اأن 
من اأهم املناف�سات تبقي الفئة الأوىل 
واأي�سا �سوبركات التي اأمتني اأن يكون 
فيها  للم�ساركة  حظ  املوؤ�س�سة  يف  لنا 
زوارق   10 عن  يزيد  ما  جتمع  لأنها 

واأكرث.
 - 

حريز املر: كل التوفيق الأ�صياد 
البحار

 اأع����رب ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
القلبية  اأمنياته  عن  تيم  الفيكتوري 

فيكتوري  فريق  جنوم  البحار  لأ�سياد 
الرئي�س  ال�سباق  يف  التوفيق  يف  تيم 
ال��ك��رى للزوارق  ���س��ارا���س��وت��ا  جل��ائ��زة 
ال�سريعة -الفئة الأوىل- اليوم جمددا 
الثنائي �سامل  ال��زورق  الثقة يف طاقم 

العديدي وعي�سى اآل علي
 

 الــعــديــدي: نــ�ــصــوة الــفــوز يف 
تقارن االأوىل” ال  “الفئة 

العديدي  ���س��امل  ال��ع��امل��ي  بطلنا  ق���ال   
مت�سدر   3 ف���ي���ك���ت���وري  زورق  ق���ائ���د 
الرتتيب العام لبطولة العامل 2019 
الفوز  ن�سوة  اأن  نقطة   196 بر�سيد 
والنت�سارات يف مثل هذه التظاهرات 
العاملية ل تقارن ول تقاوم م�سريا اإىل 
يخططان  علي  اآل  عي�سى  وزميله  انه 
معا لالحتفال بالفوز مع نهاية �سباق 

اليوم يف �سارا�سوتا.
اأن���ه���م يف فريق  ال���ع���دي���دي  واأ�����س����اف 
اأهمية  ي����درك����ون  ت���ي���م  ال���ف���ي���ك���ت���وري 
امل�ساركة يف هذا احلدث الكبري مبينا 

اإىل اأنهما ي�سعان دائما ن�سب اأعينهما 
ط��ري��ق ال��ف��وز وحت��ق��ي��ق امل��رك��ز الأول 
وهو اأمر عودنا عليه قادتنا وعلى هذا 
الإمارات  ريا�سة  �سفراء  ي�سري  الدرب 
يف ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ال��ي��وم ويف 
والتي  ال��ع��امل  ب��اق��ي حم��ط��ات بطولة 

و�سلت اإىل املنت�سف.

اآل علي : دافع كبري للمحافظة 
على ال�صدارة

زورق  ق���ائ���د  ع��ل��ي  اآل  ع��ي�����س��ى  اأ�����س����ار 
الرتتيب  �سدارة  اأن  فيكتوري تيم 3 
بطولة  �سمن  الأوىل  الفئة  يف  ال��ع��ام 
الدافع  ومت��ث��ل  الكثري  تعني  ال��ع��امل  
اج����ل موا�سلة  م���ن  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ك��ب��ري 
بح�سد  الهدف  وحتقيق  النت�سارات 
امل���زي���د م���ن ال��ن��ق��اط م���ن اأج����ل ح�سم 
اللقب مبكرا اأمام املناف�سني ال�سر�سني 
ال�سباقات  اأ�����س����ط����ورة  ب��ي��ن��ه��م  وم�����ن 

الأمريكية الزورق م�س غيكو 113.
�ساطئ  مياه  تكون  اأن  علي  اآل  ومتنى 
ليدو على خليج املك�سيك اليوم موؤاتية 
ل��ل��ف��ري��ق ول���ل���زورق م���ن اأج����ل حتقيق 
م�����س��وار ن��اج��ح وخ���و����س ���س��ب��اق ممتع 
اأمام مناف�سني متمر�سني على طبيعة 
املناف�سة يف املنطقة وعلى مياه املحيط 
الأطل�سي م�سريا اإىل اأن الفريق اأكمل 

العدة للمناف�سة على اللقب اليوم.
 

PowerboatP1WC@  
اخلام�سة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق   
�سارا�سوتا  ج���ائ���زة  م���ن  وال���ث���الث���ني 
الكرى للزوارق ال�سريعة اعتبارا من 
بالتوقيت  �سباحا  ال��ع��ا���س��رة  ال�ساعة 
املحلي يف فلوريدا الأمريكية “ال�ساعة 
الإمارات”  بتوقيت  م�ساء  ال�ساد�سة 
الفئات  ب�سباقات  املناف�سات  وتنطلق 
ال�سغرية و�سول اإىل املناف�سة الأقوى 
لع�ساق  ومي��ك��ن  الأوىل-  -ال��ف��ئ��ة  يف 
وحم��ب��ي ال�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة حول 
ال��ع��امل م��ت��اب��ع��ة احل����دث ع��ر ح�ساب 

موؤ�س�سة “باور بوت بي 1 دبيلو �سي«

اأ�صياد البحار يدافعون عن ال�صدارة على املياه االأمريكية

فيكتوري 3 ي�سارع اأمواج خليج املك�سيك يف �سارا�سوتا
العديدي واآل علي جاهزان ملوا�صلة امل�صوار وتكرار االنت�صار

•• دبي-الفجر

الفردية  الإم�����ارات  بطولة  ال��ي��وم  م�ساء  تنطلق 
لل�سطرجن للذكور والإناث للمراحل ال�سنية من 
6 اإىل 20 �سنة وال�سيدات، والتي ينظمها احتاد 
والثقافة  لل�سطرجن  دب��ي  ن��ادي  مبقر  ال�سطرجن 
حتى  وت�ستمر  ولع��ب��ة،  لع���ب   270 مب�����س��ارك��ة 
البطولة للمرة  14 يوليو اجل��اري، وت�سهد  يوم 
�ساحب  لقرار  امل�سمولة  الفئات  م�ساركة  الأوىل 
للمرة  البطولة  ت�سهد  كما  الدولة  رئي�س  ال�سمو 

الأوىل ا�ستحداث فئة 6 �سنوات.
ن���ادي  ن���ادي���ا ه���م :   13 ال��ب��ط��ول��ة  وي�������س���ارك يف 
وال�سارقة  ودب����ي  ل��ل�����س��ط��رجن  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي، 
لل�سطرجن  ال��ف��ت��ي��ات  ون����ادي  لل�سطرجن  ال��ث��ق��ايف 
للفتيات،  وراأ������س اخل��ي��م��ة  ب��ال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان، 
وامل���دام  وال��ذي��د  ومليحة  لل�سطرجن  وال��ف��ج��رية 

وخورفكان واحلمرية.
اأمني عام الحتاد  ال�سام�سي  واأكد ح�سني خلفان 

البطولة  لنطالقة  جاهزة  الرتتيبات  كافة  اأن 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد  اإىل  دع����وات  ت��وج��ي��ه  ومت 
الطاولة  على  الفتتاح  حفل  حل�سور  الريا�سية، 
الأندية  ل��ك��ل  دع�����وات  ت��وج��ي��ه  مت  ك��م��ا  الأوىل، 
دبي  ن�����ادي  اإىل  ال�����س��ك��ر  م��وج��ه��ا  ال�����س��ط��رجن��ي��ة 
البطولة،  ا�ست�سافة  على  والثقافة  لل�سطرجن 
ودائ��م��ا م��ا تفتح الأن��دي��ة اأب��واب��ه��ا اأم���ام بطولت 
لكل  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  باعتبارها  الحت��اد 
مل�ساعدته  الكبري لالحتاد  الداعم  الأن�سطة وهم 
يف تطوير اللعبة من خالل زيادة عدد البطولت 
املحلية وتنظيم اأكر عدد من البطولت الدولية 

على مدار العام. 
تعتر  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  الن�سخة  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
امل�سارك  الكبري  ب��ال��ع��دد  فقط  لي�س  ا�ستثنائية 
فيها، والذي فاق كل الن�سخ املا�سية والذي يك�سف 
قوة البطولة بل اأي�سا لأن احلدث ي�سهد م�ساركة 
ل��ق��رار �ساحب  امل�سمولة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ال��الع��ب��ني 
ا�ستحداث م�سابقة  واأي�سا  الدولة،  رئي�س  ال�سمو 

لالئحة  وطبقا  الأوىل،  للمرة  ���س��ن��وات   6 حت��ت 
كحد  ولعبة  لعب   25 مب�ساركة  ي�سمح  الفنية 
لعبني  مب�����س��ارك��ة  ي�سمح  فيما  ن���اد  ل��ك��ل  اأق�����س��ى 
اثنني من املقيمني، يف كل فريق ب�سرط اأن يكون 
هناك لعب مواطن مقابل الالعب املقيم الأول 
املقيم  ال���الع���ب  م��ق��اب��ل  م��واط��ن��ني  و3 لع��ب��ني 
املقيمني  مب�ساركة  ت�سمح  الالئحة  وهذا  الثاين، 
ولكنها حتافظ على م�ساركة الالعبني املواطنني 
بن�سبة كبرية يف ظل ال�سماح لكل نادي بعدد 25 

لعبا.
واأ�ساف اأن املراحل التي تتناف�س يف البطولة ت�سم 
و20  و18  و16  و14  و12  و10  و8   6 حتت 
طبقا  البطولة  و�ستقام  ال�����س��ي��دات،  فئة  بجانب 
للنظام ال�سوي�سري من 9 جولت، و�ستقام جولة 
املقبل  الأربعاء  يوم  الرابع  اليوم  با�ستثناء  يوميا 
الذي �سي�سهد اجلولتني الرابعة واخلام�سة، فيما 
الأحد  ي��وم  والأخ����رية  التا�سعة  اجل��ول��ة  �ستكون 

املقبل ويعقبها حفل اخلتام وتوزيع اجلوائز.

لل�سطرجن  الفردية  الإمارات  بطولة  يف  ي�ساركون  لعبا    250

املري : اأبطالنا على قدر التحدي وزيادة الفرق �صي�صعل التناف�س
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•• ال�سارقة-الفجر

ال�سارقة  ن�����ادي  لع���ب���ات  مت��ك��ن��ت 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع  امل������راأة،  ل��ري��ا���س��ة 
ال�������س���ارق���ة ل���ري���ا����س���ة امل���������راأة، من 
�سعيد  ع��ل��ى  الأول  امل��رك��ز  ح�����س��د 
ونا�سئات،  ���س��ي��دات  امل��ج��م��وع��ت��ني 
�سمن مناف�سات بطولة كرة ال�سلة 
 ،3 ���س��د   3 ال�سلة  ل��ك��رة  امل��ف��ت��وح��ة 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت��ت رع��اي��ة قرينة 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
القا�سمي، رئي�سة موؤ�س�سة ال�سارقة 
وا�ست�سافتها  امل��������راأة،  ل��ري��ا���س��ة 

�سالت النادي موؤخراً.

متثيل م�سّرف
ومتّكنت لعبات النادي من اأحراز 
 A ه���ذا امل���رك���ز ���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة
تخ�سي�سها  مت  التي  )النا�سئات( 
 16 وح����ت����ى   12 م����ن  ل����الأع����م����ار 
7 فرق، فيما ح�سدن  بواقع  عاماً 

 B ال���رتت���ي���ب ذات�����ه يف امل��ج��م��وع��ة
فرق   7 �سمت  ال��ت��ي  )ال�����س��ي��دات( 
16 ع��ام فما  اأع��م��ار  لالعبات م��ن 
مناف�سات  خ��الل��ه��ا  خ�����س��ن  ف����وق، 
مباريات   6 �سعيد  ع��ل��ى  ���س��ري��ف��ة 
لكل فريق، فيما حّل باملركز الثاين 
املجموعة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  وال���ث���ال���ث 
فتيات  �سجايا  موؤ�س�سة  فريق   A
ذهب   ،B املجموعة  اإم��ا  ال�سارقة، 
فتيات  ن�سيب  م��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
فريق Group 2، واكتفى فريق 

الثالث.  “فالكون” باملركز 

الإجناز  هذا  النقبي:  ع�سكر  ندى 
الالعبات  اأر�����س����دة  اإىل  ي�����س��اف 

ويرثي الواقع الريا�سي الن�سوي
وح��ول ه��ذا الإجن��از اأ���س��ارت �سعادة 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النقبي،  ن��دى 
اأن  اإىل  امل�����راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ب���ط���الت ال���ن���ادي ي���وم���اً ب��ع��د اآخ���ر 
يف  الواثق  ح�سورهن  على  يوؤكدن 
اللواتي  الريا�سية  املناف�سات  �ستى 

هذا  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ي��خ�����س��ن��ه��ا، 
اإ���س��اف��ة جديدة  الإجن����از اجل��دي��د 
وال���ن���ادي،  امل��وؤ���س�����س��ة  خ���زائ���ن  اإىل 
لأر�سدة الالعبات وي�سهم يف اإثراء 
املتقدم  الن�سوي  الريا�سي  الواقع 

الذي تعي�سه الإمارة. 
موؤ�س�سة  ع������ام  م����دي����ر  وت����اب����ع����ت 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل�����راأة: “نعتز 
خمتلف  يف  لع��ب��ات��ن��ا  ب�����اإجن�����ازات 
الأح�����������داث ال���ري���ا����س���ي���ة ال���الت���ي 

وهذه  مناف�ساتها،  غ��م��ار  يخ�سن 
ال���ب���ط���ول���ة حت���������س����رياً �����س����روري����اً 
للمناف�سات القادمة التي تقام على 
اأر�س الدولة وخارجها، ومل�سنا من 
الفنية  امل�ستويات  املباريات  خ��الل 

ما  ل��الع��ب��ات،  وامل��ت��ط��ورة  املتقدمة 
واعداً  م�ستقباًل  ن�ست�سرف  يجعلنا 
برفد  ي�����س��م��ح  ال���ري���ا����س���ة،  ل���ه���ذه 
الأندية واملنتخب الوطني الن�سوي 
على  ق����ادرة  ب��ط��اق��ات  ال�سلة  ل��ك��رة 

الو�سول بثبات نحو حتقيق جملة 
من الطموحات والتطلعات«.

وت������ع������دُّ ال����ب����ط����ول����ة واح�����������دة من 
التي  املميزة  الريا�سية  الأح����داث 
ت���ق���ّدم روؤي������ة ل��ع��ب ج���دي���دة لكرة 
املدربني والالعبني  ال�سلة، ومتنح 
ل��ت��ق��ي��ي��م وحت�سني  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة 
امل������ه������ارات ال����ف����ردي����ة ل���الع���ب���ات، 
ال��ب��ط��ول��ة على  ه���ذه  تعتمد  ح��ي��ث 
 3 مناف�سة الفرق التي تتكون من 
اأق�سى،  اأدن��ى، و4 حد  لعبني حد 
ويتاح  نظرائهم،  م��ع  ويتواجهون 
املتواجدة  الأن���دي���ة  م���ن  ن����اٍد  ل��ك��ل 
امل�ساركة بفريقني، كل منها يتكون 
م���ن اأرب�����ع لع���ب���ات، ث����الث منهن 
والرابعة  امللعب،  داخ��ل  اأ�سا�سيات 
يف الحتياط، مع اإمكانية ا�ستعانة 
اأجنبية  ب���الع���ب���ة  ال����ف����رق  ج��م��ي��ع 
امل��ب��اري��ات على  اإذ ت��ق��ام  حم��رتف��ة، 
كرة  ملعب  “منت�سف  واح��دة  �سلة 
الواحدة  امل���ب���اراة  ومت��ت��د  ال�سلة” 
مع  بانتهائها  اأو  دقائق،  ع�سر  اإىل 

ال�21  ال��ن��ق��ط��ة  ف���ري���ق  اأي  ب���ل���وغ 
ال����ت����ي مت���ن���ح���ه ال�����ف�����وز م�����ن دون 
احلاجة لنق�ساء الوقت القانوين 

للمباراة.
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
املر�سوم  اأ����س���در  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
2016م،  ل���ع���ام   79 الأم��������ريي 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  باإن�ساء 
الكفاءات  مت���ك���ني  ب���ه���دف  امل��������راأة 
ال���وط���ن���ي���ة، وت���ط���وي���ر راأ��������س امل����ال 
امل���راأة،  ري��ا���س��ة  الب�سري يف جم��ال 
القيادات  من  موؤهل  جيل  وتن�سئة 
الريا�سي،  امل���ج���ال  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال����ك����وادر 
تر�سيخ  اإىل  اإ�سافة  وا�ستقطابها، 
والتوعية  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
وتعزيز  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتوفري  للريا�سة،  امل���راأة  ممار�سة 
ب��ي��ئ��ة ري��ا���س��ي��ة حم��ف��زة ت�����س��ه��م يف 

تطوير ريا�سة املراأة.

Bو A على �صعيد مناف�صات املجموعتني

لعبات ال�سارقة لريا�سة املراأة يح�سدن املركز الأول لبطولة كرة ال�سلة املفتوحة لل�سيدات 3 �سد 3
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يف اإطار حر�سها على مواكبة خمتلف 
اإقليمياً  املقامة  الريا�سية  الأحداث 
ال�سارقة  ق��ن��اة  خ�����س�����س��ت  وع���امل���ي���اً، 
ال�سارقة  لهيئة  التابعة  الريا�سية، 
برنامج  وال���ت���ل���ف���زي���ون  ل�����الإذاع�����ة 
للجمهور  ي��ق��دم  ال����ذي  “الكان” 
لأح���داث  �ساملة  اإع��الم��ي��ة  متابعة 
“بطولة  القارّي  الإفريقي  العر�س 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  اإفريقيا”  اأمم 
بن�سختها  العربية  م�سر  جمهورية 
ال�32 حتى 19 من يوليو اجلاري، 
اأرب��ع حلقات  بواقع  الرنامج  ويبث 
والثالثاء  والأح�����د  “ال�سبت  اأي����ام 

عند  اأ���س��ب��وع  ك���ل  م���ن  واخلمي�س” 
ال�ساعة الرابعة ع�سراً .

كّل  يقدمه  الذي  الرنامج  وي�سعى 
الظبياين،  ع��ل��ي  الإع��الم��ي��ني  م��ن 
رم�سان،  وخالد احلمادي، وحممد 
يف  متخ�س�س  ع��م��ل  ف��ري��ق  وي��ع��ده 
الكرة الإفريقية، اإىل نقل جمريات 
احلدث الأممي الذي يعد ثالث اأهم 
مواجهات  ومتابعة  ق��ارّي��ة،  بطولة 
البطولة التي ي�سارك بها هذا العام 
خم�سة  منها  افريقياً  منتخباً   24
للو�سول  تطمح  عربية  منتخبات 
على  الأغ����ل����ى  ال��ل��ق��ب  حت��ق��ي��ق  اإىل 

�سعيد القارة . 
فقراته  خ���الل  “الكان”  وي��ر���س��د 

املنت�سرين  مرا�سليه  �سبكة  وع���ر 
يف خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ب��ط��ول��ة من 
اجل��م��ه��وري��ة امل�����س��ري��ة، وع��ر املدن 
تواكب  ي��وم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ال��ع��رب��ي��ة، 
احلدث يوماً بيوم، ناقاًل للجماهري 
الكروي،  احلدث  وجمريات  اأ�سداء 
ي��ق��دم��ه م��ن فقرات  اإىل ج��ان��ب م��ا 
م��ت��ن��وع��ة ي��ت��ن��اول م���ن خ��الل��ه��ا ما 
وتعليقات  ح���������وارات  م����ن  ي���ج���ري 
وت�سليط لل�سوء على اأبرز اللحظات 
التوا�سل  م��واق��ع  على  تن�سر  ال��ت��ي 
تقدمها  خا�سة  كفقرة  الجتماعي 
امل���ذي���ع���ة ن�����وف امل���ر����س���دي واإمي������ان 

حممد .
ال����رن����ام����ج فقرة  وخ�������س�������س  ك���م���ا 

التي  الإفريقّية”  “ال�سحافة 
“زكريا  الإع��������الم��������ي  ي����ق����دم����ه����ا 
املنتخبات  بلغة  تتحدث  م�ستوي”، 
ردود  تر�سد  احل��دث،  يف  امل�ساركني 
وهي  لقاء،  كّل  تعقب  التي  الأفعال 
العناوين  ت���رج���م���ات  ت��ن��ق��ل  ف���ق���رة 
الإجنليزية،  ب��ال��ل��غ��ات  ت���اأت���ي  ال��ت��ي 
اإ�سافة  والرتغالية،  والفرن�سية، 
العناوين  اأه������م  ا����س���ت���ع���را����س  اىل 
املحلية  ال�����س��ح��اف��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

والعربية. 
الإعالمية  امل���واك���ب���ة  ه����ذه  وح�����ول 
اأ����س���ار را����س���د ال���ع���وب���د، م��دي��ر قناة 
اأن احلدث  اإىل  الريا�سية،  ال�سارقة 
ال��ق��ارّي الإف��ري��ق��ي يعدُّ واح���داً من 

القدم  لكرة  العاملية  البطولت  اأهم 
م��ن��اف�����س��ات��ه��ا نخبة  ت�����س��م يف  ال��ت��ي 
والإفريقيني  العرب  الالعبني  من 
متابعة  على  القناة  حر�س  م��وؤك��داً 
ميادينها خا�سة  على  ي��دور  م��ا  ك��ل 
واأن��ه��ا ت��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام على اأرا����سٍ 

عربية. 
وت������اب������ع م�����دي�����ر ق�����ن�����اة ال���������س����ارق����ة 
لأن  القناة  يف  “ن�سعى  الريا�سية: 
باجلماهري  ت���ط���ل  ن����اف����ذة  ن����ك����ون 
الأح���داث  خمتلف  على  الريا�سية 
التي تقام على ال�سعيدين الإقليمي 
للرنامج  وتخ�سي�سنا  وال��ع��امل��ي، 
البطولة  جم���ري���ات  ي���واك���ب  ال����ذي 
الأمم���ي���ة الإف��ري��ق��ي��ة ي��ن�����س��ج��م مع 

التواجد  اإىل  ال���رام���ي���ة  اأه���داف���ن���ا 
نر�سد،  املنا�سبات،  �ستى  يف  الفاعل 
ال�سريفة  املناف�سة  ون��ق��دم  ونحلل، 
�سيما  والعربي، ل  املحلي  للجمهور 
ت��ت��اب��ع وب�����س��غ��ف ما  واأن اجل��م��اه��ري 
ال��ك��ن��ان��ة وترتقب  اأر������س  يف  ي����دور 
امل���واج���ه���ات ال��ت��ي ن���اأم���ل ب����اأن يكون 
العربية  للمنتخبات  حليفاً  احل��ظ 

ال�سقيقة امل�ساركة«. 

الريا�سية  ال�سارقة  قناة  اأن  يذكر 
2007 حتت  ب��داأت العمل يف العام 
م��ظ��ل��ة ه��ي��ئ��ة ال�������س���ارق���ة ل����الإذاع����ة 
ريا�سية  ��ة  ك��م��ن�����سّ وال���ت���ل���ف���زي���ون، 
وم�����س��ت��ق��ل��ة يف جمال  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال���ت���غ���ط���ي���ات امل���ي���دان���ي���ة وامل���واك���ب���ة 
الإع����الم����ي����ة ل���ب���اق���ة م���ت���ع���ددة من 
الريا�سية،  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات 
الريا�سية  ال�����س��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  م��ث��ل 

القناة  تنظمه  ال���ذي  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
لأبرز  تغطيات  ع��ن  ف�ساًل  �سنوياً، 
بطولة  م���ث���ل  امل���ح���ل���ي���ة  الأح����������داث 
الأندية العربية لل�سيدات، و�سباقات 
ال����������زوارق ال�������س���ري���ع���ة، وم���ب���اري���ات 
الريا�سية  الحت��������ادات  وان�����س��ط��ة 
واليد  وال�����س��ل��ة  ك��ال��ق��دم  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الريا�سية  املناف�سات  م��ن  وغ��ريه��ا 

املحلية والعربية والدولية.

تخ�ص�س برناجمًا �صاماًل ملختلف اأحداث البطولة

»ال�سارقة الريا�سّية« تنقل حما�س »القارة ال�سمراء« 
وتر�سد اأحداث »الكان« 

•• دبي-الفجر

اليوم  -جينفا  ليمان  ب��ح��رية  ت�سهد   
الأح������د اإق���ام���ة ال�����س��ب��اق ال��رئ��ي�����س يف 
ج����ائ����زة ف���رن�������س���ا ال����ك����رى ل����ل����زوارق 
ال�سريعة -فورمول-1 اجلولة الثالثة 
والتي   2019 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
مب�ساركة  اأيفيان  مدينة  ت�ست�سيفها 
ريا�سة  �سفراء  يتقدمها  زورق��ا   19
الإمارات يف فرق اأبوظبي والفيكتوري 

وال�سارقة.
تيم  ف����ي����ك����ت����وري  ف����ري����ق  وي����خ����و�����س 
امل���ن���اف�������س���ات ال����ي����وم ع����ر ال����زورق����ني 
اأحمد  ب��ط��ل��ن��ا  ب���ق���ي���ادة   3 ف��ي��ك��ت��وري 
بطل  بقيادة   44 وفيكتوري  الهاملي 
اليك�س  الإي����ط����ايل  م����رات   4 ال���ع���امل 
لتحقيق  معا  يطمحان  حيث  ك��اري��ال 

قدم  وو���س��ع  امل��و���س��م  يف  الأول  ال��ف��وز 
العام  الرتتيب  لئحة  يف  الكبار  ب��ني 

للبطولة العاملية.
بقيادة   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  وي��ح��ت��ل 
بطلنا اأحمد الهاملي املركز ال�سابع يف 
اأقيم  واح��د  �سباق  بعد  العام  الرتتيب 
بينما  نقاط   4 بر�سيد  ال��رت��غ��ال  يف 
فيكتوري  الأخ������ر  ال�������زورق  مي��ل��ك  ل 
كاريال  اليك�س  الإيطايل  بقيادة   44
ر�سيدا من النقاط لعدم اإكماله ذلك 

ال�سباق لأ�سباب فنية.
وميلك الثنائي الطائر اأحمد الهاملي 
واليك�س كاريال الدافع لتحقيق نتائج 
مبهرة يف املناف�سات اليوم خا�سة بعدما 
خا�سا بالأم�س �سباق وت�سفيات اأف�سل 

زمن والذي حتدد عره املنطلقني يف 
الفريق  ياأمل فيه  والذي  اليوم  �سباق 
م��ع��ان��ق��ة اإجن����از ط���ال ان��ت��ظ��اره و�سط 
مت�سابقا   17 م��ن  ���س��اخ��ن��ة  م��ن��اف�����س��ة 
اأجمل  يف  م��ت��ق��ل��ب��ة  واأج�������واء  اآخ���ري���ن 

البحريات يف القارة البي�ساء.
  

  قائد زورق فيكتوري 44اإليك�س 
نتائج  حتــقــيــق  يـــاأمـــل  كـــاريـــال 

باهرة
 

 44 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق��ائ��د  وي��ط��م��ح 
حتقيق  اإىل  كاريال  اليك�س  الي��ط��ايل 
حيث  الكبري  املحفل  يف  ب��اه��رة  نتائج 
ميلك �سجال حافال يف هذه البحرية 

اخل��الب��ة ح��ي��ث ف���از م��رت��ني م��ن قبل 
 2016 ع��ام��ي  الرئي�سي  ال�سباق  يف 
ف���وزه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وي��ت��ط��ل��ع  و2017 
ال��ث��ال��ث ال���ي���وم ول��ك��ن ب����األ����وان فريق 

الفيكتوري هذه املرة.
 ”1985 “مواليد  ك��اري��ال  ومي��ل��ك 
الزوارق  �سباقات  عامل  يف  �سعبا  رقما 
الفوز  وه���و  -فورمول-1  ال�����س��ري��ع��ة 
اآخ��ره��ا كان  4 م��رات   العاملي  باللقب 
ي�سل  م���ا  خ��ا���س  ح��ي��ث   2017 ع���ام 
الكرى  اجل��ائ��زة  يف  �سباقا   59 اإىل 
اأكرث  �سعد فيها اإىل من�سات التتويج 
لل�سباقات  بطال  منها  م��رة   30 م��ن 
مرات   6 وو�سيفا  م��رة   15 الرئي�سة 

بينما حل ثالثا يف 9 مرات

تركيز
اأك���������د حم����م����د م������ب������ارك امل���ط���ي���وع���ي 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
املوؤ�س�سة  وف��د  رئي�س  تيم  الفيكتوري 
اأن الفريق  يف مناف�سات جائزة فرن�سا 
رفع درجات الرتكيز مع الو�سول اإىل 
اجلولة  م�����س��وار  يف  احل�����س��م  حم��ط��ة 
ال�سباق  باإقامة  الأح���د  ال��ي��وم  الثالثة 
ال��رئ��ي�����س وال�����ذي ���س��ي��ج��م��ع ال�����زوارق 
 19 اإىل  امل�ساركة والتي و�سل عددها 

زورقا.
اأن حظوظ مت�سابقي  املطيوعي  وقال 
فريق الفيكتوري تيم ل تقل عن باقي 
املناف�سني امل�ساركني مبينا اأن جميعهم 
متقاربون جدا يف الإمكانيات واملهارات 

اأن  ال�����زوارق متمنيا  ���س��رع��ات  واأي�����س��ا 
تنحاز مياه بحرية ليمان -جينفا هذه 
املرة لأ�سياد البحار واللذين تربطهم 
امل���دي���ن���ة التي  ب���ه���ذه  ذك������رى رائ����ع����ة 
الأزرق  للفريق  الأول  الظهور  �سهدت 
 2015 ع����ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
بخطى  اآخ��ر  بعد  عاما  ا�ستمر  ومنها 
كور�س  داخ��ل  املناف�سة  يف  لي�س  ثابتة 
ال�سباق بل باإ�سافة اإنتاج مميز بزوارق 

اإماراتية ال�سنع.
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  واأك�������د 
قائدي  اأن  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة 
الهاملي  اأحمد   3 الفيكتوري  زورق��ي 
وفيكتوري 44 اليك�س كاريال قادرين 
ب��ارزة يف مناف�سات اجلولة  على و�سع 

اأيفيان واأي�سا التاألق  الثالثة اليوم يف 
يف كل جولت البطولة العاملية والتي 
�ستمر بالعديد من املحطات يف ال�سني 
الإم����ارات  اإىل  ال��و���س��ول  وال��ه��ن��د قبل 

التي ت�ست�سيف اخلتام كل عام.
 

قائمة
 20( ت���ورن���ت���ي  ����س���ون   1 اأب���وظ���ب���ي   

نقطة(
 15( ال���ق���م���زي  ث�����اين   2 اأب����وظ����ب����ي 

نقطة(
ال���ه���ام���ل���ي )4  اأح����م����د   3 ف���ي���ك���ت���وري 

نقاط(
)بال  �سيب  فليب   7 �سينزين-ال�سني 

نقاط(

ب��ي��رت مورين   8 -ال�����س��ني  ���س��ي��ن��زي��ن 
)9نقاط(

الرتو   9 -ال����رت����غ����ال  الأط���ل�������س���ي 
كامبرياتو )3 نقاط(

10 دورات����ي  الأط��ل�����س��ي -ال���رت���غ���ال 
بينفيتي )بال نقاط(

)نقطة  �سيليو  �سامي   11 ال�����س��ارق��ة 
واحدة(

)بال  روم�������س  ف��ل��ي��ب   12 ال�������س���ارق���ة 
نقاط(

 12( اأندر�سون  جونا�س   14 ال�سويد 
نقطة(

ال�سويد 15 اريك اأدين )بال نقاط(
ج���ورج   36 ب�����الزي ب��ريف��ورم��ان�����س��ي 

فو�سرت )بال نقاط(
بالزي بريفورمان�سي 37 فران�سي�سكو 

كانتاندو )بال نقاط(
44 ال��ي��ك�����س ك��اري��ال )بال  ف��ي��ك��ت��وري 

نقاط(
الإم�����ارات 50 م���ارت ���س��رتوم��وي )7 

نقاط(
)بال  روب���رت  برانغري   70 مافرييك 

نقاط(
مافرييك 73 �سيدرك ديغو�سني )بال 

نقاط(
�����س����ت����ارك  اري����������ك   74 م�����اف�����ريي�����ك 

)نقطتان(
 5( مارزاليك  باتريك   77 الإم���ارات 

نقاط(

فرن�صا جائزة  ختام  مع  الفوز  ين�صدان  و44  فيكتوري 3 

الهاملي وكاريل ميلكان الدافع لو�سع ب�سمة بارزة يف املناف�سة
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يخت�سران  اأم�������ل  وخ���ي���ب���ة  ����س���دم���ة 
الدور  من  للمغرب  املفاجئ  الإق�ساء 
ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الأمم 
الإف���ري���ق���ي���ة يف ك����رة ال���ق���دم ع��ل��ى يد 
منتخب بنني املتوا�سع، يف ما قد تكون 
باإ�سراف  الأطل�س  لأ�سود  بطولة  اآخ��ر 

الفرن�سي هريفيه رونار.
الثانية  ال���ن�������س���خ���ة  الأ�������س������ود  دخ������ل 
والعوامل  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  وال��ث��الث��ني 
متوافرة ليحرزوا لقبها للمرة الثانية 
يف تاريخهم بعد انتظار يعود اىل العام 
الوحيد  هو  حمنك  م��درب   .1976
الآن مع  ال��ل��ق��ب ح��ت��ى  اأح������رز  ال�����ذي 
 2012 )زامبيا  خمتلفني  منتخبني 
و�ساحل العاج 2015(، ت�سكيلة متزج 
اأ�سرف  ب�سرعة  زيا�س  متريرات حكيم 
اإل��ي��ه��م��ا حمورية  ح��ك��ي��م��ي، وت�����س��ي��ف 
الدين  نور  ابتكارية  مبارك بو�سوفة، 
ب��ون��و بني  اأم���راب���ط، و���س��الب��ة يا�سني 

خ�سبات املرمى.
ال�سالم ج��رت مبا مل  �ستاد  ري��اح  لكن 
املرتامية  اململكة  �سفن  ت�ستهيه  تكن 
الأطراف بني البحر املتو�سط واملحيط 
حمطة  اأول  عند  اجلمعة،  الأطل�سي. 

املغرب  �سقط  الق�سائية،  الأدوار  يف 
اأم����ام ب��ن��ني ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح 1-4 
بعد التعادل 1-1 يف الوقتني الأ�سلي 
على  مقبلة  اخل�سارة  بدت  والإ���س��ايف. 
ت��اأخ��ر يف  ع���دة:  املنتخب يف حم��ط��ات 
اإدراك  قبل  هدفا  تلقى  ال�سباك،  ه��ز 
ال��ت��ع��ادل، اأ���س��اع زي��ا���س رك��ل��ة ج���زءا يف 
ا�ستغالل  يف  وف�سل   ،4+90 الدقيقة 
امل��ن��اف�����س يف  للمنتخب  ع����ددي  ن��ق�����س 

معظم ال�سوطني الإ�سافيني.
املغربية  الإع���������الم  و����س���ائ���ل  ح���ف���ل���ت 
بالعناوين التي عك�ست هول ما ح�سل 
ب�سكل  املجموعات  دور  اأن��ه��ى  ملنتخب 
الرابعة  امل��ج��م��وع��ة  ت�����س��در  م���ث���ايل: 
النظيفة،  وال�سباك  الكاملة  بالعالمة 
مع ثالثة انت�سارات يف ثالث مباريات، 
جر�س  -1�سفر.  بنتيجة  كلها  اأت���ت 
الن������ذار ك���ان ي��ق��رع ت��دري��ج��ا: الفوز 
لناميبيا  ال�سديقة  ب��ال��ن��ريان  الأول 
والثالث  ال��ن��ه��اي��ة،  م���ن  دق��ي��ق��ة  ق��ب��ل 
الثواين  ب��ه��دف  اإف��ري��ق��ي��ا  �سد ج��ن��وب 
الأخرية ملبارك بو�سوفة، وبينهما فوز 

على �ساحل العاج.
“الإق�ساء  اأن  “هي�سر�س”  ك��ت��ب��ت 

اإف��ري��ق��ي��ا ي��خ��ّل��ف �سدمة  م���ن ك���اأ����س 
معترة  املغربي”،  اجلمهور  و�سخط 
اأن “ركالت اجلزاء تنهي حلم املغاربة 
اإفريقيا”،  كاأ�س  يف  امل�سوار  مبوا�سلة 
“الأ�سود  24” اأن  “اليوم  راأت  بينما 
اإفريقيا(  )ب��ط��ول��ة  +ال����ك����ان+  خ�����ارج 
)لقب  ال�سناجب  �سد  هزميتهم  بعد 
اأب��رم موقع  بنني(”، يف حني  منتخب 
قا�سيا  ح��ك��م��ا  الل����ك����رتوين  “كود” 

قططا«. اأ�سبحت  “الأ�سود 
اأع����ادت اخل�����س��ارة ال��ت��ذك��ري مبحطات 
الذين  امل����غ����ارب����ة  ذاك�������رة  يف  خم��ي��ب��ة 
من  العديد  ت�سم  بت�سكيلة  يفاخرون 
املواهب، مع مدرب يعد من املحنكني 
ما  دائ��م��ا  لكنه  ال��ق��ارة،  م�ستوى  على 
ال��ك��ب��رية. قبل  امل��ح��ط��ات  ع��ن��د  يتعرث 
ب��داي��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ات الإف��ري��ق��ي��ة، تلقى 
اأمام  وذل��ك  وديتني،  خ�سارتني  املغرب 
غامبيا  اأم��ام  اأوىل  بعد   ،3-2 زامبيا 

�سفر1-.
ال�سائد،  القتناع  كان  ذلك،  على رغم 
اأ�سود  ب���اأن  امل��راق��ب��ني،  ول���دى  مغربيا 
الأطل�س قادرون على الذهاب اأبعد من 
نهائي  ربع  الأخ��رية، مثل  الختبارات 

اأمام  خ�����س��روا  عندما   2017 ن�سخة 
اأو يف مونديال  م�سر يف ربع النهائي، 
اأداء  ق��دم��وا  ع��ن��دم��ا   ،2018 رو���س��ي��ا 
قويا لكن مل يتمكنوا من عبور الدور 
التي  الأ���س��ع��ب  امل��ج��م��وع��ة  ع��ن  الأول 

�سمت اإ�سبانيا والرتغال واإيران.
ال�سحافة  يف  اخل���ي���ب���ة  ت��ن��ع��ك�����س  مل 
امل��غ��رب��ي��ة ف��ق��ط، ب��ل ك��ان��ت ب��ادي��ة على 
امل��ح��ب��ط��ني، ل�سيما  ال��الع��ب��ني  وج���ه 
بقمي�سه،  وج��ه��ه  غطى  ال���ذي  زي��ا���س 
بوفال  و�سفيان  الن�سريي  يو�سف  اأو 

اللذين اأ�ساعا ركلتني ترجيحيتني.
كبري  ك��ب��ري  تبخر  “هذا  ب��وف��ال  ق���ال 
اىل  من�سي  اأن  يف  ن��اأم��ل  كنا  ل��الأم��ل. 
اأب��ع��د م��ن ذل���ك. ب��داأن��ا امل��ب��اراة ب�سكل 
الوقت”،  م����رور  م���ع  ���س��ي��ئ، وحت�����س��ن��ا 
اأمل  بخيبة  اأ�سبنا  “جميعنا  م�سيفا 

كبرية ل�سيما حيال املغاربة«.
امل��خ�����س��رم بو�سوفة  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال 
)34 عاما( الذي برز مع املنتخب يف 
البطولة واختري الأف�سل يف مباراتني 
“كال، مل  ال��دور الأول،  من ث��الث يف 
ي��ت��وق��ع اأح����د ذل���ك )الق�������س���اء(، لكن 
نظرمت  واذا  ميكن،  م��ا  باأف�سل  تقوم 

اىل املباراة، اأعتقد اأنه كان لدينا احلق 
ب��ال��ف��وز، ل��ك��ن اأح��ي��ان��ا ك���رة ال��ق��دم هي 
ال�سحافة  طرحته  اآخر  �سوؤال  هكذا«. 
بعد م��ب��اراة الأم�����س ك��ان ح��ول زيا�س، 
الهولندي  اأم�����س��رتدام  اأي��اك�����س  لع��ب 
ناديه،  م��ع  لف��ت��ا  مو�سما  ق���دم  ال���ذي 
البطولة  الكثري يف  منه  ينتظر  وك��ان 
التي غاب عن ن�سختها املا�سية لتوتر 

عالقته مع رونار.
ح���اول ال��الع��ب م����رارا ال��ت�����س��دي��د من 
بعيد يف ال�سوط الأول، وكان قريبا من 
رائعة،  �ساروخية  ح��رة  ركلة  ت�سجيل 
القائم.  م��ن  قريبة  م��رت  ك��رت��ه  لكن 
يف الثاين، اأتت اخليبة الكرى بركلة 

جزاء ت�سدى لها القائم الأي�سر.
اأي  امل��ب��اراة حتميل  رف�����س رون���ار بعد 
لكنه غمز من  امل�سوؤولية،  من لعبيه 
ذاته،  الوقت  يف  به  واأ�ساد  زيا�س،  قناة 
�سابقة  ت�سريحات  يف  اع��ت��ره  بعدما 
اأنه “املفتاح” الذي يعول عليه لإيقاد 

�سرارة الندفاع نحو اللقب.
قال “ح�سلنا على ركلة جزاء اأ�ساعها 
القدم. كان  حكيم، هذا جزء من كرة 
التح�سريية،  امل��راح��ل  يف  ج��دا  ج��ي��دا 

اأق���ل يف دور امل��ج��م��وع��ات، واأق���ل ب�سكل 
اإ����س���ايف ه���ذا امل�����س��اء لأن����ه اأ����س���اع ركلة 

اجلزاء هذه، لكنني وثقت به دائما«.
وتابع “اأظن اأنه �ساهم ب�سكل كبري يف 
املونديال )للمرة الأوىل  اإي�سالنا اىل 
نن�سى  اأن  ي��ج��ب  ول   ،)1998 م��ن��ذ 

ذلك. كرة القدم هي هكذا«.
و�ساأل “ح�سلنا على فر�سة الفوز حتى 
قبل نهاية املباراة، مل نحقق ذلك. كنا 
الوقت  خ���الل   10 ���س��د  لع��ب��ا   11
الإ�سايف، ماذا تريدون اأكرث من ذلك 
للفوز؟ )...( ما ح�سل اليوم بب�ساطة: 

اأتينا مع طموحات، لكننا �سقطنا«.

عاتقه  ع���ل���ى  الأم���������ور  امل��������درب  اأخ�������ذ 
وم�سوؤوليته بعد املباراة، وترك املجال 
اأمام احتمال عدم ال�ستمرار  مفتوحا 
 ،2016 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ب����داأت  مهمة  يف 
للمنتخب  بناء  اإع��ادة  عملية  تخللتها 

ومواهبه، دون الو�سول اىل الألقاب.
ح�سروا  الذين  للمغاربة  كانت  لفتته 
القاهرة.  اىل  ب��ه��ا  ب���اأ����س  ل  ب����اأع����داد 
الأمر الوحيد الذي رغب بقوله “هو 
الذين  امل�سجعني  ل��ك��ل  ج��زي��ال  ���س��ك��را 
اأعرف  لت�سجيعنا.  م�سر  اىل  ق��دم��وا 
اأنا  كبرية.  بت�سحيات  قام  بع�سهم  اأن 
اأخ��ج��ل اأم��ام��ه��م، ل���س��ي��م��ا ك��ل النا�س 

ثالث  من  اأك��رث  منذ  �سجعونا  الذين 
���س��ن��وات«. ال�����س��وؤال الأك����ر ه��و م��ا اذا 
ك���ان���ت ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة الأخ�������رية له، 
ل�سيما يف ظل التقارير التي تتحدث 

عن احتمال انتقاله اىل م�سر.
كما يف ت�سريحات �سابقة، ترك رونار 
“الوقت  اجلمعة  ليل  مفتوحا  الباب 
�سي”،  اأي  عن  للحديث  منا�سبا  لي�س 
ثالثة  منذ  امل��غ��رب  م��ع  “اأنا  م�سيفا 
م�����ع لعبني  ع�������ام،  ون�������س���ف  اأع����������وام 
لحقا  ل��ك��ن  اإيل”،  ال��ك��ث��ري  ق���دم���وا 
“كل منا �سيتخذ القرارات التي عليه 

اتخاذها«.

تقف �سيدات هولندا على م�سارف حتقيق اإجناز تاريخي للكرة “الرتقالية” 
الوليات  يلتقني  عندما  م���رات،  ث��الث  ال��رج��ال  منتخب  حتقيقه  يف  ف�سل 
ليون  يف  لل�سيدات  العامل  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اللقب  حاملة  املتحدة 

الأحد.
يوهان  العبقري  بقيادة   1974 العامل  كاأ�س  نهائي  الرجال  منتخب  وبلغ 
القمة  1-2، ثم مباراة  الغربية �ساحبة الأر���س  اأملانيا  اأم��ام  كرويف وخ�سر 
يف الن�سخة التالية بعدها باأربع �سنوات بعد �سقوطه اأمام الأرجنتني الدولة 
امل�سيفة 1-3 بعد التمديد، ثم يف نهائي جنوب اإفريقيا 2010 حيث خ�سر 

اأمام اإ�سبانيا �سفر1- بعد التمديد.
يف املقابل، يخو�س منتخب هولندا لل�سيدات النهائي العاملي الأول له يف ثاين 
م�ساركة له لكن مهمته لن تكون �سهلة اأمام منتخب اأمريكي يتمتع بخرة 
تواليا  الثالثة  للمرة  النهائي  بدليل خو�سه  العامل  كاأ�س  نهائيات  كبرية يف 

ويحمل الرقم القيا�سي مع 3 األقاب يف ثماين ن�سخ من مونديال ال�سيدات.
كما يحمل املنتخب الأمريكي الرقم القيا�سي يف عدد املباريات التي مل يهزم 

فيها، فبعد تغلبه على انكلرتا 2-1 يف ن�سف النهائي انفرد بالرقم القيا�سي 
لعدد املباريات بال هزمية اىل 16 بعدما كان مت�ساويا مع اأملانيا الذي حققت 
الرقم بني عامي 2003 و2007، كما حققت الوليات املتحدة 11 انت�سارا 

تواليا حمطمة الرقم القيا�سي للروج بني 1995 و1999.
النهائية،  امل��ب��اراة  املتحدة  ال��ولي��ات  فيها  التي تخو�س  امل��رة اخلام�سة  وه��ي 
وتوجت باللقب اأعوام 1991 و1999 و2015 وخ�سرت نهائي 2011، 

قبل الفوز جمددا بلقب 2015 على ح�ساب اليابان.
وميلك املنتخب الأمريكي اأكرث من ورقة رابحة يف �سفوفه اأبرزها مهاجمته 
على  متفوقة  اأه����داف   6 م��ع  ال��ه��داف��ات  ترتيب  مت�سدرة  م��ورغ��ان  األيك�س 
ميغان  اىل  بالإ�سافة  احلا�سمة،  التمريرات  بفارق  واي��ت  اإيلني  الإنكليزية 

رابينوي مع خم�سة اأهداف علما باأنها غابت عن مباراة ن�سف النهائي �سد 
اإنكلرتا لإ�سابة يف الع�سلة اخللفية، واملخ�سرمة كاريل لويد �ساحبة ثالثية 

�سد اليابان.  2015 عام  نهائي  “هاتريك” يف 
وقالت لويد “بلوغ نهائي كاأ�س العامل للمرة الثالثة تواليا ل ي�سدق. انه اأمر 

مده�س، اإنها �سهادة لهذا الفريق وناأمل ان نقدم عر�سا جيدا«.
بيد ان املنتخب المريكي وبعدما �سجل 18 هدفا يف دور املجموعات بينها 
يف مرمى تايالند، وجد �سعوبة كبرية يف تخطي ثالثة  نظيفا  هدفا   13
منتخبات اأوروبية يف الأدوار الإق�سائية اذ تغلب بنتيجة واحدة 2-1 على كل 

من اإ�سبانيا وفرن�سا �ساحبة الأر�س واإنكلرتا، يف طريقه نحو النهائي.
يف املقابل، برز املنتخب الهولندي اىل الأ�سواء يف ال�سنتني الأخريتني عندما 

توج باأول بطولة كرى باإحرازه كاأ�س الأمم الأوروبية التي ا�ست�سافها عام 
تخطي اليابان بطلة عام  يف  احلالية  النهائيات  خالل  جنح  وقد   .2017

الإق�سائية. الأدوار  يف  وال�سويد  واإيطاليا   2011
وجنح الفريق الهولندي باإ�سراف املدربة �سارينا فيغمان يف حتقيق الفوز يف 
23 هدفا يف مبارياته  12 مباراة ر�سمية تواليا يف بطولة كبرية كما �سجل 

الت�سع الأخرية ومل يدخل مرماه �سوى ثالثة اأهداف خاللها.
وقالت مدافعة املنتخب الهولندي دومينيك بالدوورث “اأعتقد اأن كل لعبة 
البطل  مواجهة  يف  �سيما  ل  ال��ع��امل  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  بخو�س  حتلم 

ال�سابق واجلميع يحلم باإحراز اأكر عدد من الألقاب«.
ال�سباين،  بر�سلونة  �سفوف  يف  اجلناح  لعبة  م�ساركة  حول  ال�سك  ويحوم 
ليكي مارتنز ل�سابة يف �ساقها منعتها من خو�س ال�سوط الثاين من املباراة 
والهولندي  الأم��ريك��ي  املنتخبان  والتقى  النهائي.  ن�سف  يف  ال�سويد  �سد 
للمرة الأخ��رية يف مباراة ودية اأقيمت يف اأتالنتا يف 18 اأيلول �سبتمر عام 

الوليات املتحدة 1-3. �سيدات  بفوز  وانتهت   2016

�سيدات هولندا لتحقيق ما ف�سل به الرجال 

�سدمة اخلروج الكبري للمغرب... وال�سغري لرونار؟ 

اأمريكا  تريد الرازيل تثبيت قاعدة التتويج بكوبا 
يف كل مرة ا�ست�سافت فيها البطولة القارية عندما 
يف  الأ���س��ط��وري  ماراكانا  ملعب  على  البريو  تواجه 

ريو دي جانريو.
وا���س��ت�����س��اف��ت ال���رازي���ل ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة اأع����وام 
وجنحت  و1989  و1949  و1922   1919
مرة  و�ستكون مر�سحة  بلقبها  بالتتويج  مرة  كل  يف 
باأنها  �سيما  ل  التا�سعة  للمرة  ب��ه  للظفر  ج��دي��دة 
�سحقت البريو بخما�سية نظيفة يف دور املجموعة يف 

الن�سخة احلالية.
و�سيكون مفتاح الفوز يف املباراة النهائية، 

قدرة الرازيل على املحافظة على 
طوال  فعلت  كما  �سباكها  نظافة 

هذه الن�سخة حتى الآن.
و�سدد لعب و�سطها ونادي ريال 
م����دري����د ك��ا���س��ي��م��ريو ع���ل���ى هذه 

“اإنهاء  ب��ق��ول��ه  ب���ال���ذات  ال��ن��ق��ط��ة 
البطولة من دون ان يدخل مرمانا 

“واإذا  م�سيفا  هدفنا”،  هو  ه��دف  اأي 
جن��ح��ن��ا يف ذل�����ك، ف����ان ال��ف�����س��ل لن 
اأي�سا  بل  الدفاع فح�سب  يكون خلط 

لالعبي املقدمة الذين �ساعدونا وهذا 
ما حقق الفارق«.

ك��م��ا ان ال��ع��ار���س��ة وال��ق��ائ��م ت��دخ��ال ل 
�سد  كال�سيكو  ال�سوبر  م��ب��اراة  يف  �سيما 

راأ�سية  ك��رة  الأوىل  ردت  حيث  الأرج��ن��ت��ني 
ي�سارية  ت�سديدة  والثاين  اأغ��وي��رو،  ل�سريخيو 

لليونيل مي�سي يف مباراة اأثارت انتقادات اأرجنتينية 
ب�ساأن تقنية امل�ساعدة يف التحكيم بالفيديو )“يف ايه 

برازيلية  تدخالت  عن  احلديث  اىل  و�سول  اآر”( 
جاير  للرئي�س  الأم��ن��ي  الفريق  م�ستوى  على 

بول�سونارو.
ويعرف مدافعو الرازيل مكمن اخلطورة 

ال��ه��ج��وم باولو  ال���ب���ريو وه���و ق��ل��ب  يف 
اأي�سا  ي���ع���رف���ه  ال�������ذي  غ����ريي����رو 
اجل��م��ه��ور ال��رازي��ل��ي ج��ي��دا لأنه 

ي��ل��ع��ب يف ال������دوري امل��ح��ل��ي م��ن��ذ 7 
لناديه  ال��ف��وز  ه��دف  �سجل  وه��و  �سنوات 

الإنكليزي  ت�سل�سي  م��رم��ى  يف  كورينثيانز 
ليقوده اىل التتويج بكاأ�س العامل لالأندية عام 

.2013
يف  ع��ام��ا(   35( غ��ريي��رو  فيلعب  الآن  اأم����ا 

اإحراز  يف  �ساهم  باأنه  علما  اإنرتنا�سيونال  �سفوف 
بطولتي  وفالمنغو  كورينثيانز  ال�سابقني  نادييه 
ب��اول��و وري��و دي ج��ان��ريو على التوايل  ولي��ت��ي �ساو 
الرازيل  م��داف��ع  وح��ذر  و2017.   2013 عامي 
م��ارك��ي��ن��ي��و���س م���ن خ���ط���ورة غ���ريي���رو ب��ق��ول��ه اإن���ه 
به  ق��ام  م��ا  لكل  خا�سا  اهتماما  ي�ستحق  “لعب 
اأع��رف��ه جيدا وق��د لعبت اىل جانبه يف  امل��ا���س��ي.  يف 
�سفوف كورينثيانز وواجهته مرات عدة يف املنتخب 
ال��وط��ن��ي«. وك��ان��ت امل��رة الأخ���رية التي ت��واج��ه فيها 
عندما  املجموعات  دور  يف  وغ��ريي��رو  ماركينيو�س 
م��ن��ي امل��ن��ت��خ��ب ال���ب���ريويف ب��ه��زمي��ة ق��ا���س��ي��ة قوامها 
خم�سة اأهداف نظيفة يف �ساو باولو، علما باأن مهاجم 
الرازيل غابريال جيزو�س اأهدر ركلة جزاء اأي�سا 
يف الوقت بدل ال�سائع. بيد ان منتخب البريويف 
ا�ستعاد توازنه ب�سكل كبري بعد تلك الكبوة واأزاح 
القيا�سي  الرقم  حاملة  الأوروغ���واي 
يف عدد اللقاب يف كوبا اأمريكا 
ب����رك����الت  م����������رة(   15(
رب�����ع  يف  ال������رتج������ي������ح 
ت�سيلي  ثم  النهائي، 
اللقب  ح��ام��ل��ة 
الن�سختني  يف 
الأخ�����ريت�����ني 
ب����ف����وز لف���ت 
ب�����ث�����الث�����ي�����ة 
ن��ظ��ي��ف��ة يف 
ن���������س����ف 

النهائي. ونا�سد كا�سيمريو زمالئه ب�سرورة احرتام 
املناف�س بقوله “�ستكون مباراة نهائية رائعة، ومباراة 
�سعبة للغاية. ل ميكن الظن باأننا ح�سمناها. يتعني 
منتخبني  اأزاح����وا  “لقد  م�سيفا  خو�سها”،  علينا 
علينا  ويتعني  وت�سيلي  الأوروغ�����واي  هما  كبريين 
الأي�����س��ر لنادي  اأم���ا الظهري  ب��ال��ت��ايل اح��رتام��ه��م«. 
اأن  فاعتر  ���س��ان��درو  األيك�س  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س 
يتاأثر  ول��ن  ال�سغوطات  على  اع��ت��اد  ب��الده  منتخب 
من  يعد  ملعب  على  النهائي  يخو�س  عندما  بها 
الأ�سهر يف العامل، بقوله “اللعب يف ماراكانا يحمل 
يف طياته م�ساعر خا�سة ل �سيما عندما يتعلق الأمر 

مبباراة نهائية. انه حلم كل طفل«.
هنا.  اىل  ق��ادت��ن��ا  ال��ت��ي  ه��ي  “ال�سغوطات  واأ���س��اف 
بف�سل  ك��رن��ا  لقد  ال�سغوطات،  على  ت��ع��ودن��ا  لقد 
كان  كلما  ال�����س��غ��وط��ات  ازدادت  كلما  ال�����س��غ��وط��ات، 
تبلغ  التي  فقط  الثانية  امل��رة  وه��ي  اأف�سل«.  الأم��ر 
التي  اأم��ريك��ا  لكوبا  النهائية  امل��ب��اراة  ال��ب��ريو  فيها 
اأع��وام، وقد توجت باللقب عام  انطلقت قبل 103 
مع  الفوز  تبادلت  بعدما  فا�سلة  مباراة  1975 يف 

كولومبيا ذهابا واإيابا.
كانت  ع��ن��دم��ا   1939 ع����ام  ب��ال��ل��ق��ب  ت���وج���ت  ك��م��ا 
واحدة  ال��دوري يف جمموعة  بنظام  تلعب  البطولة 

مب�ساركة خم�سة منتخبات.
علينا  “يتعني  رويدياز  راوول  البريو  وقال مهاجم 
�سيئا  اأن��ن��ا حققنا  ب��ه��دوء. �سحيح  الأم����ور  م��ق��ارب��ة 
“نحن  وتابع  اأعوام عدة”.  مهما للغاية بعد مرور 
واع����ون ون��ت��م��ت��ع ب��ال��ه��دوء ون����درك ب��اأن��ن��ا ع��ل��ى بعد 

خطوة واحدة من املجد«.
بالتوا�سع  والتحلي  اللعب  علينا  “يتعني  واأو���س��ح 
و�سنبذل ق�سارى جهدنا على اأر�سية امللعب لتحقيق 

ذلك«.
بينها  م��رات  ثماين  باللقب  ال��رازي��ل  وت��وج��ت 

اأربع مرات بني 1997 و2007.

�سيكون منتخب اجلزائر اأمام فر�سة 
على  املر�سحني،  ك��اأب��رز  نف�سه  تثبيت 
لقب  لن����ت����زاع  امل����ي����دان،  ويف  ال������ورق 
الإف��ري��ق��ي��ة يف  ك���اأ����س الأمم  ب��ط��ول��ة 
تاريخه،  الثانية يف  للمرة  القدم  كرة 
مناف�سات  الأح������د  ي��خ��و���س  ع��ن��دم��ا 
ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ���س��د غينيا يف 

القاهرة.
باإ�سراف  ال�����س��ح��راء  ث��ع��ال��ب  وح��ق��ق 
املدرب جمال بلما�سي، نتيجة مثالية 
يف م��ن��اف�����س��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 
الدور الأول، حيث ت�سدروا بالعالمة 
ال��ك��ام��ل��ة وال�������س���ب���اك ال��ن��ظ��ي��ف��ة بعد 
كينيا  ح�ساب  على  انت�سارات  ثالثة 
)-2�سفر(، ومنتخب ال�سنغال القوي 
)-3�سفر(،  وت��ن��زان��ي��ا  )-1�سفر(، 
بت�سعة  الأخ���رية  خا�سوا  باأنهم  علما 

تغيريات عن ت�سكيلتهم الأ�سا�سية.
ولقي املنتخب اإ�سادات وا�سعة، و�سلت 
اىل اعتبار املدرب الفرن�سي للمنتخب 
املغربي هريفيه رونار بعد نهاية دور 
املنتخب  الآن  “حتى  اإن���ه  امل��ج��م��وع��ة 
اجلزائري كان اأف�سل منتخب يف هذه 
قويا  “اأداء  ق��دم  بعدما  البطولة”، 
اإي��ق��اع��ا كبريا” ل���س��ي��م��ا يف  وف��ر���س 
مباراته �سد ال�سنغال، املنتخب الأول 
الدويل  الحت��اد  ت�سنيف  يف  اإفريقيا 

لكرة القدم )فيفا(.
اللجنة  رئ��ي�����س  اع���ت���ر  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
املنظمة رئي�س الحتاد امل�سري هاين 
املنتخب  ه��ي  اجل���زائ���ر  اأن  ري���دة  اأب���و 
ال��وح��ي��د ال����ذي اأظ��ه��ر ح��ت��ى الآن يف 
يتمتع بدكة بدلء  اأنه  البطولة  هذه 
الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  بقوتها  ت���وازي 
الكبري على تنزانيا  ف��وزه  وذل��ك بعد 

بت�سكيلة معظمها من الحتياطيني.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د امل��ع��ل��ق��ني، غ��ال��ب��ا ما 
اجلزائري  ب���الأداء  الإ���س��ادات  تقرتن 
به  ق��ام  ال���ذي  بالعمل  خ��ا���س  بتنويه 
على  الإ���س��راف  توليه  منذ  بلما�سي 
 ،2018 ال���ع���ام  ���س��ي��ف  يف  امل��ن��ت��خ��ب 
ناجحة  تركيبة  اإي��ج��اد  على  وق��درت��ه 
وفتاكة اعتمادا على لعبني �سبق لهم 
الأخ�سر،  الفريق  األ���وان  عن  ال��دف��اع 
مقاتلة  “روح”  ب��ث  م��ن  متكن  لكنه 
فيهم �سمحت لهم حتى الآن بتخطي 

املناف�سني ب�سهولة.

املنتخب  واأف�����������راد  ب���ل���م���ا����س���ي  ل���ك���ن 
ت�سريحاتهم  يف  م�������رارا  ي�����وؤك�����دون 
يقومون  ال��ذي  العمل  اأن  العالمية 
ب��ه ت��دري��ج��ي، ول ي��ج��ب ال��ت��ن��ب��وؤ من 
الآن باأنهم �سريفعون الكاأ�س يف �ستاد 
القاهرة الدويل يف 19 متوز/يوليو، 
ت�سهد  ب����داأت  ال��ب��ط��ول��ة  واأن  ل�سيما 
مفاجاآت متثلت بتمكن منتخب بنني 
املر�سح  امل��غ��رب  اإق�ساء  م��ن  املتوا�سع 
التعادل  4-1 بركالت الرتجيح بعد 
النهائي  اأوىل مباريات ثمن  1-1 يف 
ال�سنغال  ت��خ��ط��ت  ب��ي��ن��م��ا  اجل���م���ع���ة، 

اأوغندا بهدف وحيد.
وقال القائد ريا�س حمرز بعد الفوز 
الثانية  اجل���ول���ة  يف  ال�����س��ن��غ��ال  ع��ل��ى 
“نحن نلعب كرة  الثالثة  للمجموعة 
�سد  اليوم  فزنا  نعرفها.  التي  القدم 
ف��ري��ق ق���وي ن��ع��م، ل��ك��ن ه���ذه لي�ست 
نهاية العامل. يف نهاية املطاف تتبقى 
امل��ب��اري��ات  جنحنا يف  لنا العديد م��ن 
القيام  م��وا���س��ل��ة  علينا  ل��ك��ن  ال���ف���وز، 

بذلك«.
اأحاديثه  ب��ل��م��ا���س��ي  ب����داأ  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اعتبار  �ساأن  بالتقليل من  ال�سحافية 
املر�سحني،  ب��ني  م��ن  ب���الده  منتخب 
يبحثون  ال�سحراء  ثعالب  ب��اأن  علما 
واأول  ت���اري���خ���ه���م  يف  ث�����ان  ل���ق���ب  ع����ن 
الكاأ�س  رف����ع����وا  ي�����وم   1990 م���ن���ذ 
التي  جماهريهم  وب��ني  اأر�سهم  على 
املالعب  يف  مل�ساندتهم  ب��ق��وة  حت�سر 

امل�سرية هذا العام. وقال بلما�سي يف 
ال�سنغال  مباراة  قبل  �سحايف  موؤمتر 
مبوا�سفات  نتمتع  اأن��ن��ا  اأعتقد  “ل 
حتى  اأن����ه  ي��وم��ه��ا  م��ع��ت��را  البطل”، 
�ساديو  منتخب  على  التفوق  ح��ال  يف 
اأن  “فذلك لن يعني  مانيه وزمالئه 

الأمور قد ح�سمت«.
فعال  ق����ام����وا  “الالعبون  اأ�����س����اف 

بعملهم، وهم ي�ستحقون التقدير«.
يف امل��ق��اب��ل، ت��اأه��ل��ت غ��ي��ن��ي��ا ث��ال��ث��ة يف 
مدغ�سقر  خ��ل��ف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
مدغ�سقر  مع  تعادل  بعد  ونيجرييا، 
وخ�سارة   ،2-2 الأوىل  اجل���ول���ة  يف 
انتزاع  قبل  -1�سفر،  نيجرييا  اأم��ام 
ال���ن���ق���اط ال����ث����الث ����س���د ب����ورون����وي 

بهدفني نظيفني.
الفوز  وغ��ي��ن��ي��ا  اجل����زائ����ر  وت���ب���ادل���ت 
يف ال���ل���ق���اءي���ن ال���ل���ذي���ن ج��م��ع��ه��م��ا يف 
الآن، وكالهما يف دور  البطولة حتى 
3-2 يف  ففازت اجلزائر  املجموعات، 
غينيا  تفوقت  بينما   ،1980 ن�سخة 

.1998 ن�سخة  يف  -1�سفر 
وي�����س��ب��ق ل��ق��اء اجل���زائ���ر وغ��ي��ن��ي��ا على 
)ال���دف���اع اجلوي(  ي��ون��ي��و   30 ���س��ت��اد 
متوقع  غ����ري  م���وع���د  ال����ق����اه����رة،  يف 
الكونغو  وج��م��ه��وري��ة  مدغ�سقر  ب��ني 
منتخبني  ي��ج��م��ع  ال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
اىل  الأمم  بطولة  تو�سيع  م��ن  اأف����ادا 
16. وحققت  م��ن  ب���دل  ف��ري��ق��ا   24
مدغ�سقر التي ت�سارك للمرة الأوىل، 

الفرن�سي  م��درب��ه��ا  ب��ق��ي��ادة  م��ف��اج��اأة 
املجموعة  اأن��ه��ت  اذ  دوب�����وي،  ن��ي��ك��ول 
ح�ساب  ع��ل��ى  ال�������س���دارة  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
الثالثة  وغ��ي��ن��ي��ا  ال��ث��ان��ي��ة  ن��ي��ج��ريي��ا 
بنتيجة  ل�سيما  الرابعة،  وب��ورون��دي 
فوزها املفاجئ على نيجرييا -2�سفر 
وياأمل  الأخ����رية.  الثالثة  اجل��ول��ة  يف 
ب����الد رئي�س  ال�����ذي مي��ث��ل  امل��ن��ت��خ��ب 
الحت���اد الإف��ري��ق��ي اأح��م��د اأح��م��د، يف 
موا�سلة مغامرته يف البطولة القارية 
الأوىل على م�ستوى املنتخبات الأوىل 
التي  املحليني  بطولة  بعد  عهده،  يف 
وق���ال مهاجم  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  اأقيمت 
�سجل  ال��ذي  اأن��دري��ا  �سارل  مدغ�سقر 
يعود  حققته  “ما  الآن  حتى  هدفني 
اليه  نحتاج  م��ا  حققنا  زم��الئ��ي.  اىل 
الالعب اىل  وق��ت يحتاج فيه  وي��اأت��ي 
اأن يقدم اأداء فرديا اذا احتاج الفريق 

اإليه، وهذه هي قوة املنتخب«.
“اأ�سرار لدينا  و�سدد على عدم وجود 
لأن �سرنا هو املجموعة املتما�سكة جدا 
�سبان ولعبني  ج��دا. ثمة مزيج بني 

من ذوي اخلرة. هذا ما ي�ساعدنا«.
ال����ك����ون����غ����و  ت�����اأه�����ل�����ت  امل������ق������اب������ل،  يف 
املجموعة  يف  كثالثة  الدميوقراطية 
علما  واأوغ���ن���دا،  م�سر  خ��ل��ف  الأوىل 
 ،1968( مرتني  اللقب  حاملة  ب��اأن 
لها  نتيجة  اأف�سل  حققت   )1974
يف الن�سخ الأخرية باحللول ثالثة عام 

.2015

الربازيل للنق�سا�س على البريو يف نهائي كوبا اأمريكا اجلزائر لتاأكيد القوة الفتاكة اأمام غينيا 

اأن منتخب بالده اجلزائر مل ياأت اىل بطولة كاأ�س  امل��درب جمال بلما�سي  اأكد 
الأمم الإفريقية يف كرة القدم املقامة يف م�سر لالكتفاء ببلوغ ثمن النهائي حيث 

يالقي اليوم الأحد منتخب غينيا، بل موا�سلة ال�سعي نحو اللقب.
وقدم املنتخب اجلزائري اأداء يف الدور الأول اعتره معلقون ومتابعون الأف�سل 
 19 الكاأ�س يف  راأ�س املر�سحني لرفع  يف البطولة، وي�سع ثعالب ال�سحراء على 

متوز يوليو، للمرة الثانية يف تاريخهم بعد 1990.
الكاملة  بالعالمة  الثالثة  املجموعة  ���س��دارة  يف  الأول  ال���دور  اجل��زائ��ر  واأن��ه��ت 
ومنتخب  )-2�سفر(،  كينيا  ح�ساب  على  انت�سارات  ثالثة  بعد  نظيفة،  و�سباك 
املباراة  خا�سوا  باأنهم  علما  )-3�سفر(،  وتنزانيا  )-1�سفر(،  القوي  ال�سنغال 
الأخرية بت�سعة تغيريات عن ت�سكيلتهم الأ�سا�سية. ويف موؤمتر �سحايف اليوم على 

�ستاد 30 يونيو )الدفاع اجلوي( الذي ي�ست�سيف مباراة الغد، قال بلما�سي “مل 
ناأت اىل هنا لنت�سدر يف دور املجموعات، اأو نبلغ ثمن النهائي، لدينا هدف اآخر” 
“�سحيح  اأ�ساف املدرب الذي يتوىل مهامه منذ �سيف العام املا�سي  يف اللقب. 
اأن دور املجموعات كان مبثابة بطولة م�سغرة، وبالتاأكيد انتهى ب�سكل جيد مع 
جناح” حققه املنتخب، لكنه حذر من اأن الأخري �سيبداأ من الغد “مناف�سة من 
نوع خمتلف متاما �سنبداأ بخو�س مباريات نهائية م�سغرة، اذا فزت بها توا�سل 
التح�سري ل�سيما  “املقاربة،  واذا خ�سرتها تعود اىل منزلك«. وتابع  م�سريتك، 
النف�سي كل الأمور تختلف”، موؤكدا اأن املنتخب �سيقوم بالالزم “ليكون جاهزا 
لأول نهائي م�سغر«. و�سدد بلما�سي على اأن اجلزائر مل تنتظر الإق�ساء املفاجئ 
للمغرب الذي كان مر�سحا بدوره واأنهى دور املجموعات بالعالمة الكاملة، اأمام 

 ،)1-1 التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت   1-4( اجلمعة  املتوا�سع  بنني  منتخب 
“مل  واأو�سح  غ��دا.  مباراتها  اأهمية  ت��درك  اأو  غينيا  ملواجهة  ا�ستعداداتها  لتعزز 
نكن يف حاجة لروؤية املغرب ُيق�سى لنكون حذرين«. وكان مدرب املنتخب املغربي، 
يومني،  قبل  وم��درب��ه  اجل��زائ��ري  باملنتخب  اأ���س��اد  قد  رون���ار،  هريفيه  الفرن�سي 
معترا اأن الأداء الذي قدمه الأخ�سر يف الدور الأول كان الأف�سل يف البطولة 
�ساأن  م��ن  للتقليل  املناف�سة  ب��داي��ة  منذ  عمد  ال���ذي  بلما�سي  لكن  الآن.  حتى 
اأن  اأم�س  الرتجيحات التي ت�سب ل�سالح تتويج جزائري، اعتر يف ت�سريحاته 
كيل املديح له “لي�س اأمرا ي�سغل بايل كثريا، ولي�س ما يبقيني على قيد احلياة”، 
اأن  على  و�سدد  �سعيفا.  املتلقي  قد جتعل  الإ���س��ادات  الكثري من  اأن  حم��ذرا من 
اعتباره اأف�سل مدرب يعني بالن�سبة اإليه اأنه يتمتع “باأف�سل جهاز فني، باأف�سل 

لعبني”، داعيا هوؤلء يف الوقت ذاته اىل احلفاظ على توا�سعهم واأخذ البطولة 
مبعدل كل مباراة على حدة.

اأ�ساف “اليوم نتحدث عن مباراة غينيا، لن نتحدث �سوى عن مباراة غينيا«.
للمباراة  بالتح�سري  النهائي  بداأ منذ عرف مناف�سه يف ثمن  املنتخب  اأن  وتابع 
اذا كان علينا اأن نخ�سر، فلنخ�سر لأن غينيا �ستكون   )...( ممكنة  جدية  “باأكر 

قوية، ولي�س لأننا اأخطاأنا«.
من جهته، �سدد الظهري يو�سف عطال الذي برز يف املباريات الأوىل مع زمالئه 
مثل �سفيان فغويل وا�سماعيل بن نا�سر ويو�سف باليلي والقائد ريا�س حمرز، 
على اأن الالعبني “مركزون جدا ون�ستعد ب�سكل جيد لهذه املباراة )...( ان �ساء 

اهلل يوم املباراة نكون مركزين بن�سبة 200 باملئة«.

بلما�سي يحذر املناف�سني: لن نكتفي بثمن النهائي
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جمتمع االمارات

العربية لل�سيارات تقدم 3 �سيارات ني�سان كيك�س ل�مركز 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث كجوائز �سحوبات

عبد  جمموعة  يف  الرئي�سية  ال�سيارات  �سركة  لل�سيارات،  العربية  قّدمت   
وال�سارقة  دبي  يف  ني�سان  ل�سيارات  احل�سري  والوكيل  الر�ستماين  الواحد 
والإمارات ال�سمالية، 3 �سيارات من طراز ني�سان كيك�س ل� مركز حمدان بن 
اأن�سطته  اإطار  التي يجريها يف  لل�سحوبات  حممد لإحياء الرتاث كجوائز 
املمتدة على مدار ال�سنة. ويندرج ذلك يف اإطار دعم ال�سركة مل�ساعي املركز 
يف اإبراز اأهمية الرتاث والفلكلور يف تعزيز الهوية الوطنية لدى مواطني 
دولة الإمارات، ورغبته يف اإحياء ون�سر الرتاث والتاريخ الإماراتي العريق 

بني اأجيال اليوم وامل�ستقبل.

مل��زرع��ة عباد  ب��احل��ي��اة  ال��ن��اب�����س  املج�سم  ي��ج��ذب 
ال���وح���دة م���ول مبدينة  ال�����س��ي��ف��ي��ة يف  ال�����س��م�����س 
اأجل  العا�سمة من  اإىل  الإم��ارات  �سكان  اأبوظبي 
ال�ستمتاع باأجواء مفعمة بالألوان الزاهية اأثناء 
امل�ستوى  عاملية  بتجارب  وا�ستمتاعهم  ت�سوقهم 
لتناول طعام، مع ال�ستمتاع بالعديد من خيارات 
الرتفيه عر 400 متجر متواجدة يف املول.     

ولقد �سرح ال�سيد  نافانيث �سودهاكاران، مدير 
عام الوحدة مول، قائال املج�سم ال�سيفي الفريد 
م��ن ن��وع��ه يج�سد ج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة، م��ن خالل 
الت�سميم الذي ميثل قلعة عباد ال�سم�س اجلميلة، 
يف الفناء الرئي�سي للمول مع مل�سات عباد ال�سم�س 
 . امل��ول  �سقف  لأ�سفل من  تن�ساب  التي  ال�ساطعة 
قائال:  ���س��وده��اك��اران،  نافانيث  ال�سيد  وي�سيف 
�سوف يتعرف زوار الوحدة مول على �سرية ملك 
يدير مزرعة  ال��ذي  كينج  ت��ري فولك  الأ���س��ج��ار 

عباد ال�سم�س، وميرون على الطائرات القدمية املتوقفة يف املزرعة 
حيث  ب��امل��ول؛  خمتلفة  م��واق��ع  على  ال�سم�س  ع��ّب��اد  وت��وزي��ع  لنقل 
يرحب ملك الأ�سجار تري فولك كينج ب�سيوف املول يف مزرعته، 
الأطفال  ي�ستمتع  بينما  لهم،  والغناء  معهم  التحدث  خ��الل  من 
الده�سة  من  اأج���واء  يف  الراق�سة  ال�سم�س  عباد  نباتات  مب�ساهدة 
والإنبهار التام«.   ي�ساعد عباد ال�سم�س يف ن�سر البت�سامة وال�سعادة 
والألوان امل�سرقة يف املول احلائز على جوائز عديدة والذي يحوي 
بني جنباته مزيًجا رائًعا من الأزياء ، واملجوهرات ، والإلكرتونيات 
، وقاعات الطعام ، ومتاجر امل�ستلزمات املنزلية، والرتفيه العائلي، 
والتجميل ، ومراكز اللياقة البدنية، و�سالت الألعاب الريا�سية، 
املدينة،   ال�سهرية والأك�ساك يف قلب  التجارية الكرى  والعالمات 
ف�ساًل عن اأكرث من 50 منفذ عاملي امل�ستوى لالأطعمة وامل�سروبات 

ال�سهي�ّة.

جدول فعاليات دبي يت�سّمن جمموعة من اأبرز الفعاليات الرتفيهية املمّيزة خلل مو�سم ال�سيف
تتحّول دبي مع بدء الإجازة املدر�سية اإىل وجهة �سيفّية ممّيزة تقّدم لزّوارها من العائالت والأفراد على اختالف جن�سياتهم واأعمارهم جمموعة من الفعاليات الرتفيهية امل�سّوقة واحلفالت الرائعة لق�ساء اأجمل 
واأمتع الأوقات خالل ف�سل ال�سيف. و�ستحظى العائالت بالعديد من اخليارات الرتفيهية التي تقام يف �سالت داخلية مكّيفة، اإىل جانب احلفالت املو�سيقية احلّية، بالإ�سافة اإىل عامل مده�س الذي يت�سّمن اأن�سطة 

حمّببة لكافة اأفراد العائلة. وميكن حجز تذاكر الفعاليات واحلفالت عر املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي جلدول فعاليات 
دبي.  وي�ست�سيف مركز دبي التجاري العاملي خالل ف�سل ال�سيف فعاليات عامل دبي للريا�سة، التي تقام يف �سالت مغلقة ومكّيفة 
على م�ساحة تبلغ 02500 مرت مربع، وت�ستمر حتى تاريخ 10 �سبتمر 2019. ويت�سمن هذا احلدث الذي يقام على مدار 
اأربعة اأ�سهر  اأن�سطة متنوعة منها  كرة القدم، وكرة ال�سلة، والكريكت، وتن�س الطاولة وغريها. وميكن لع�ساق الريا�سة ا�ستئجار 
اأو امل�ساركة مع الفرق املتناف�سة.  اأكادميية ريا�سية لتح�سني م�ستواهم و�سقل مواهبهم،  اأو الن�سمام اإىل  ملعب مع الأ�سدقاء، 
حيث ميكن للفتيات   EveryGirlCan#  ولأول مّرة يقّدم “عامل دبي للريا�سة” هذا العام خمّيم �سيفي للفتيات بعنوان
21 يونيو   الت�سجيل لتح�سني مهاراتهن يف العديد من الأن�سطة الريا�سية. وانطلقت يوم اجلمعة  14 عاماً  6 حتى  من عمر 
العديد  ا�ستك�ساف  للجمهور  املقبل. حيث ميكن  اأغ�سط�س   3 ت�ستمر حتى  والتي  دبي  فعاليات وعرو�س مفاجاآت �سيف  املا�سي 
من الفعاليات العائلية املليئة باملرح التي تقام يف خمتلف اأرجاء املدينة، وتت�سمن حفالت مو�سيقية، وعرو�س الألعاب النارية، 
3500 متجر، والتي تقدم  اأكرث من  700 عالمة جتارية يف  اأكرث من  اإىل العرو�س الرتويجية التي ت�سارك فيها  بالإ�سافة 
للمت�سوقني فر�سة احل�سول على �سفقات �سراء رائعة بتخفي�سات ت�سل اإىل 75 باملئة. ويعود عر�س �سفقة اليوم مرة اأخرى اإىل 
مفاجاآت �سيف دبي ليعطي �سكان وزوار دبي فر�سة ال�ستفادة من عرو�س ت�سوق ح�سرية ويومية تقام يف اأحد املتاجر املحددة 

ريك�سو�س باب البحر يطلق
 باقة املتعة ال�سيفية املميزة 

اإىل عامل من املتعة وامل��رح يف مكاٍن  يدعوكم منتجع ريك�سو�س باب البحر 
ال�سيوف  يح�سل  اجل��دي��دة،  ال�سيفية  باقته  فمع  الذكريات.  فيه  ُت�سنع 
على ترقية جمانية لفئة الغرف التالية، ما يتيح لهم اختبار اأق�سى �سبل 
الراحة والرتف يف هذه املن�ساأة الفاخرة الواقعة على �ساطئ اخلليج العربي 

يف جزيرة املرجان ال�ساحرة يف اإمارة راأ�س اخليمة. 

لوزان تطلق مهرجان الفنون احل�سرية دو ل �سيتيه 2019
 ت�ستعد لوزان ل�ستقبال املهرجان الأكرث ترقًبا دو ل �سي تيه، وذلك ابتداًء 
املهرجان  يو�سع  اأن  املقرر  وم��ن   .2019 يوليو،   14 وحتى  9يوليو  من 
فعالياته لت�سمل طيًفا من العرو�س امل�سرحية الراقية حيث تلتقي الفنون 
احلية بالبتكار والثقافة.  و�ست�سلط الفعالية ال�سوء على اجلانب الثقايف 
وعرو�س  الراق�سة،  املو�سيقية  امل�سرحية  ال��ع��رو���س  خ��الل  م��ن  للمدينة 
ال�سريك، والأعمال الفنية املحاكية للمكان، التي �سيقدمها فنانون عامليون 
لكافة  املنا�سبة  ال�سيفية  الفعالية  هذه  عقد  و�سيتم  �ساعدون.  وحمليون 

الأعمار يف قلب املدينة الناب�س باحلياة، بارك دي مون ريبو�س ، وحولها.
ومن جانبه، قال ال�سيد والرت لوزر، مدير الأ�سواق اخلليجية لدى هيئة 
�سياحة لوزان، معلًقا بهذه املنا�سبة: “ ن�ستعد لإطالق ن�سخة ناجحة اأخرى 
املواطنني من خمتلف  املدينة دو ل �سيتيه، الذي ي�ستقطب  من مهرجان 
جتمع  منا�سبة  اإنها  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  من  وال�سياح  �سوي�سرا  اأرج���اء 
النا�س وتتيح لهم الفر�سة لإقامة عالقات �سداقة وتعاون والحتفاء مبا 

تبقى من ف�سل ال�سيف يف هذه املدينة التاريخية. 
والتي  الفريدة من نوعها  التجارب  ابتكار  وجرى يف حديثه قائاًل: نحب 
اآخ��ر، لدى �سعب م�سياف ي�سعر زواره باأنه  اأي مكان  ل ميكن تقليدها يف 
جزء ل يتجزاأ منه. يف منطقة تاريخية مميزة ت�سودها اأجواء حيوية غري 

تقليدية على الإطالق.  

الحتاد للطريان حتتفل بت�سغيل طائرتها 
بوينغ 787-10 درميليرن اإىل �سنغهاي

الناقل  للطريان،  الحتاد  احتفلت 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
طراز  طائرتها  ب��اإط��الق  امل��ت��ح��دة، 
درمي���الي���ر   10-787 ب���وي���ن���غ 
خلدمة رحالتها اليومية املنتظمة 
اإىل �سنغهاي حيث نظمت ال�سركة 
اأم�سية احتفالية مبهرة حتت عنوان 
“ليلة اأبوظبي”. واأقيمت الفعالية 
يف فندق بالجيو �سنغهاي، امل�سمم 
وامل�سنف  “اآرت ديكو”  على ط��راز 
يف ف���ئ���ة اخل���م�������س جن������وم واأح������د 
باملدينة  ال�سهرية  املعمارية  املعامل 
يقف  معا�سراً  �سرحاً  يعد  وال��ذي 
�سنغهاي  م���ا����س���ي  ع���ل���ى  ����س���اه���داً 
نخبة  الفعالية  وح�سر  ال��ع��ري��ق. 
الإمارات  دول��ة  امل�سوؤولني من  من 
احلكومة  وم���������س����وؤويل  وال�������س���ني 
وال�سركاء  والدبلوما�سيني  املحلية 
بتجارة  واملتخ�س�سني  التجاريني 
التوا�سل  ال�سفر وم�ساهري مواقع 

الجتماعي من البلدين. 
الطابع  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ول��ت�����س��ل��ي��ط 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ع��ا���س��م��ة الإم����ارات����ي����ة 
اأبوظبي وترويجاً للتقارب الثقايف 
الفعالية  ت�سمنت  ال�����س��ع��وب،  ب��ني 
�سل�سلة من العرو�س لفنانني عرب 
ت�سكيلة  اإىل  اإ���س��اف��ة  و���س��ي��ن��ي��ني، 
مزجت  التي  الطعام  اأ�سناف  م��ن 
التي ت�ستهر بها  الطبخ  بني فنون 

الثقافتني .

دبي ف�ستيفال �سيتي مول يحتفل بيوم كندا الوطني
ك�سف دبي ف�ستيفال �سيتي مول عن ان�سمامه اإىل كرى املعامل ال�سياحية يف 
دبي لالحتفاء بيوم كندا الوطني، عر عر�س اإ�سقاٍط �سوئي للعلم الكندي على 
بالعر�س  لال�ستمتاع  ال�سيوف  باي  ف�ستيفال  ويدعو  اإنرتكونتيننتال.  فندق 
لالإ�سقاط  �سطٍح  واأ�سخم  تخّيل  عر�س  مع  الفريدة  ال�سور  والتقاط  املميز 
من  فريداً  وح�سياً  ب�سرياً  عر�ساً  تخيرَّل  ومُيثل  العامل.  يف  امل�ستمر  ال�سوئي 
القيا�سية.  نوعه حقق رقمني قيا�سيني عامليني يف مو�سوعة جيني�س لالأرقام 
وُيقام العر�س ال�ستثنائي جماناً م�ساء كل يوم �سمن منطقة ف�ستيفال باي. 
ويدمج العر�س بني ت�سكيالت الليزر والأ�سواء وحركات النريان واملياه لريوي 

ق�س�ساً اإبداعية حتمل الزوار يف جتربة ح�سية ل مثيل لها. 

يف رحلة اإىل الرتاث العربي االأ�صيل 

بارك حياة اأبوظبي ي�ست�سيف معر�س بيت العود
 بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، ا�ست�ساف فندق 
بالرتاث  احتفاًء  العود  بيت  اأبوظبي معر�س  حياة  بارك  وفلل 

املو�سيقي العربي.
اأم�سية الأول من يوليو �سل�سلة ُمتمّيزة من العرو�س  و�سهدت 
اأبوظبي  هيئة  م��ن  وف��د  بح�سور  وذل���ك  ال�����س��اح��رة  املو�سيقية 
الإع��الم يف  والثقافة وعدد غفري من ممثلي و�سائل  لل�سياحة 
الإم��ارات العربية املتحدة وجمموعة من �سيوف الفندق. كما 

اأدوات العود التاريخية  ا�ستمتع احل�سور  بتجربة افتتاح معر�س بيت العود املتكامل والتعّرف على 
وغريها من التحف املو�سيقية التي تقّدم ملحة عن ما�سي الإمارات الثقايف الرثي يف الردهة ال�سفلية 

من الفندق. 

اأجواء ف�صل ال�صيف ت�صيطر على الوحدة مول  

جم�سم مزرعة عباد ال�سم�س ال�سيفية جتذب اأنظار الزوار 

�ستوديو ام اربيان بلزا يفتتح منطقة تعليمية ترفيهية للأطفال

خميم »ق�سر الإمارات« ال�سيفي للأطفال ينطلق اليوم
اأعلن فندق )ق�سر الإم��ارات(، عن انطالق خميم الأطفال ال�سيفي ال�سنوي اليوم 
الأحد . ويحفل املخيم، الذي ي�ستقبل الأطفال من �سن 5-12 عاماً، بالعديد من 
اأ�سهر  خ��الل  وامل��وّج��ه  امل�سلي  الرتفيه  الأط��ف��ال  منح  اإىل  الهادفة  املثرية  الأن�سطة 

ال�سيف ، مع حتفيزهم لالبتعاد عن �سا�سات التلفاز واأجهزة التكنولوجيا الأخرى.
ني يف نادي )هادين�س جيم( ال�سحي �سوف يقوموا  وقال ق�سر المارات ان املُخت�سّ
لتتمّكن  ومتخ�س�س  م��رن  متكامل،  وترفيهية  ريا�سية  ع��رو���س  برنامج  بو�سع 
اأطفالهم خاللها،  اإ�سراك  التي يرغبون يف  والأي��ام  الأوق��ات  اختيار  العائالت من  
ومنحهم عطلة �سيفية ل ُتن�سى.  ويحفل الرنامج بالعديد من الأن�سطة الريا�سية 
والتي  طاقاتهم،  بكامل  م�سغولني  اأطفالك  اإبقاء  يف  ُت�سهم  التي  واجلاذبة  ال�سّيقة 
تتنّوع ما بني الركوب على الزلجات اإىل الرق�س والفن اإىل الطهي والريا�سة واأكرث 
من ذلك، جنباً اإىل جنب مع العديد من الأن�سطة الرائعة التي ُتدخل البهجة واملرح 

على قلوب الأطفال ومتنحهم يوماً حافاًل بالن�ساط واحليوية. 

وال���و����س���ط���ي���ة واأخ���������الق الإ�����س����الم 
اأن�سطة  ال�سمحة. كما حتتوي على 
م��ت��ن��وع��ة داخ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة من 
رحالت وحمالت ت�سجري وتنظيف 
���س��اط��ىء وزي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ملراكز 

وحما�سرات  واإجتماعية  اإن�سانية 
بغية  واأه��ال��ي��ه��م  للطالب  ت��وع��وي��ة 
بينهم  وامل��ح��ب��ة  ال��ت��اآخ��ي  روح  ن�سر 
العمل  م���ب���ادىء  ع��ل��ى  وت��ن�����س��ئ��ت��ه��م 
املجتمعي والتطوعي واأهمية خدمة 

م���ا ينمي  وامل���ع���وزي���ن  امل��ح��ت��اج��ني 
والتعاطف  اخل���ري  ���س��م��ات  ل��دي��ه��م 
واملحبة. و�ستمتد الدورة على مدار 
5 اأ�سابيع، وتختتم باحتفال لتوزيع 

اجلوائز على اأوائل الفائزين.

انطلقت فعاليات دورة عام الت�سامح 
ال�سحابي  م�سجد  ينظمها  ال��ت��ي 
اجل��ل��ي��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن عوف، 
ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��اح��ة مفتي 
ال�سيخ  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
بالتعاون  دري�������ان،  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
الإن�سانية  ال�����س��وؤون  “ملحقية  م��ع 
دول�����ة  �����س����ف����ارة  يف  والتنموية” 
الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
بريوت، وبهبة كرمية من موؤ�س�سة 
اآل نهيان لالأعمال  خليفة بن زايد 

الإن�سانية.
وق��د ب��داأ الأط��ف��ال يف ال���دورة التي 
من  كثيفاً  واإق���ب���اًل  ت��رح��ي��ب��اً  لق���ت 
اأهايل منطقة راأ�س النبع يف بريوت، 
مائتني  عن  الطالب  اأع���داد  وزادت 
وثمانني طالباً وطالبة من الأعمار 
املرتاوحة بني اخلام�سة وال�ساد�سة 
اإىل  الإ����س���ارة  ع���ام���اً. وجت���در  ع�سر 
الطالب  بتثقيف  ُتعنى  ال���دورة  اأن 
و�سقلهم بروح الت�سامح والإعتدال 

وا�سعٍة  مب�ساحة  املنطقة  وتتمتع 
من  الكثري  وتوفر  عديدة  وم��زاي��ا 
لالأطفال  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 
اللقاء وال�ستك�ساف والتعلم، وت�سم 
التعليمية  الأل����ع����اب  م���ن  ال��ك��ث��ري 
التي ت�ساعد الأطفال على  امل�سلية 
تن�سيط خيالهم وتو�سيع مداركهم 
م��ث��ل حو�س  ت��رف��ي��ه��ي��ة  واأخ�������رى 
وزاوية  اجلدارية  والألغاز  الكرات 

كل  ت�سميم  ومت  والفنون.  الر�سم 
�سبي�س”  “بالي  اأج���زاء  م��ن  ج��زء 
لر�سم الب�سمة على وجوه الأطفال 
ت�سم  ح���ي���ث  ع���ن���ه���م  وال����رتف����ي����ه 
تبث  خ��ا���س��ة  ���س��ا���س��ًة  �سبق  م��ا  اإىل 

م�سل�سالتهم الكرتونية املف�سلة.
“بالي  اللعب  و�ست�ستقبل منطقة 
ال��ق��ادم��ني مع  الأط��ف��ال  �سبي�س” 
ل���زي���ارة م��ط��ع��م ليفل  ع��ائ��الت��ه��م 

�سيوف  اىل  ا���س��اف��ة  جمعة  ك��ل  ام 
خالل  من  عنهم  للرتفيه  الفندق 
الأن�سطة  م���ن  ال��ع��دي��د  مم��ار���س��ة 
ونفخ  ال�����وج�����وه  ع���ل���ى  ك���ال���ر����س���م 
والعديد  اخلفة  واألعاب  البالونات 
العائلي  الطابع  ذات  الأن�سطة  من 
بتجربة  الرا�سدون  ي�ستمتع  فيما 
نهاية  عطلة  خ��الل  مذهلة  ط��ع��اٍم 

الأ�سبوع لغداء يوم اجلمعة.

اربيان  ام  ���س��ت��ودي��و  ف��ن��دق  يفتتح   
ترفيهية  تعليمية  منطقًة  ب���الزا 
ي��ت�����س��ن��ى جلميع  ل���الأط���ف���ال ح��ت��ى 
ممتع،  وق��ٍت  ق�ساء  العائلة  اأف���راد 
تعليمية  ترفيهية  منطقة  وه���ي 
دون  لالأطفال  خم�س�سة  تفاعلية 
لتوفري  وم�سممة  �سنوات   7 �سن 
م���ن �سيوف  ل���الأط���ف���ال  ال���رع���اي���ة 

الفندق واملطعم.

انطلق دورة عام الت�سامح ل�280 طالبًا وطالبة بهبة من موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية 



تفوز باليان�سيب باأرقام �ساهدتها يف احللم
اإنها فازت بجائزة يف  الأمريكية  ام��راأة من ولية ماريالند  قالت 

اليان�سيب للمرة الثانية باأرقام �ساهدتها يف منامها. 
واأبلغت ال�سيدة �سيلفر �سرينغ “73 عاماً” م�سوؤويل اليان�سيب يف 
الولية، اإنها دخلت ال�سحب الذي جرى يوم 27 يونيو “حزيران” 
الفوز  فر�سة  ومنحتها  احللم،  يف  جاءتها  اأرق���ام  بخم�سة  املا�سي 

مببلغ 50 األف دولر للمرة الثانية.
وكانت �سرينغ قد ربحت يف وقت �سابق نف�س قيمة اجلائزة “50 
قد  اأي�ساً  كانت  وب��اأرق��ام خمتلفة،  �سحب خمتلف  دولر” يف  األ��ف 

حلمت بها يف وقت �سابق.
وذكرت ال�سيدة �سرينغ اأن الأرقام التي �ساهدتها يف املنام منحتها 
اجلائزة القيمة، بالإ�سافة اإىل عدد من اجلوائز الأخرى ال�سغرية، 

بح�سب موقع يو بي اآي.
مل�ساعدة  ج��ائ��زة  اأح���دث  ل�ستخدام  تخطط  اإن��ه��ا  �سرينغ  وق��ال��ت 
كانت  اإذا  بالرثوة  اأ�ستمتع  اأن  اأب��دا  ميكنني  “ل  واأ�سافت  اأ�سرتها، 

اأ�سرتي يف حاجة - الأ�سرة هي ثروتي«. 

عقاب فوري لأب قتل ر�سيعه
تعر�س رجل اأدين بقتل ابنه الر�سيع، يف ولية اإنديانا الأمريكية، 
ال�سحية،  والثاين من عم  املحكمة  الأول من  لإجراءين عقابني، 
ميل”  “ديلي  �سحيفة  وق���ال���ت  ف��ي��دي��و.  م��ق��ط��ع  ر���س��د  م���ا  وف���ق 
الريطانية اإن كوين بوز اأدين ب�25 عاما �سجنا نافذا، يوم الأربعاء، 

بعد قتل ابنه الر�سيع البالغ من العمر 11 �سهرا فقط.
وتابعت “بعد اإ�سدار احلكم يف حمكمة حملية مبدينة اإيفان�سفيل، 
اأراد  ال��ذي  اأخيه،  بظهور  ليتفاجاأ  اليدين  القاعة مكبل  بوز  غ��ادر 
فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر  اخل��ا���س��ة«.  بطريقته  للر�سيع  الن��ت��ق��ام 
عاما،   23 العمر  من  البالغ  اأخيه،  طريق  ال�سحية  عم  اعرتا�س 
اأن يتدخل  ثم وجه له لكمتني قويتني على م�ستوى الوجه، قبل 
عنا�سر الأمن ب�سرعة. وجرى اإلقاء القب�س على العم، الذي بدا 
غا�سبا من اجلرم الذي ارتكبه اأخ��اه، فيما مل تعرف بعد التهمة 
على  م��ن  “�سقط  طفله  اإن  للقا�سي  ب��وز  وق��ال  ل��ه.  �ستوجه  التي 
الطبي  الفح�س  اأن  اإل  بالأر�س ومات”،  راأ�سه  ارتطم  الأريكة ثم 

اأظهر اأن وفاة الر�سيع كانت “نتيجة القتل العمد«.

معجبون مبايكل جاك�سون يرفعون ق�سية لتربئته
بو�سط فرن�سا جل�سة مقت�سبة  اأورليان  اأقيمت يف حمكمة مدينة 
للنظر يف دعوى تقدمت بها ثالثة نواد فرن�سية للمعجبني مبلك 
“ليفينغ  وثائقي  على  احتجاجا  جاك�سون  مايكل  الراحل  البوب 

متوفى«. �سخ�س  �سورة  “ت�سويه  نيفرلند” بتهمة 
باأنه  الوثائقي  يف  جاك�سون  اتهما  ال��ل��ذان  ال�����س��اه��دان  ميثل  ومل 
ممثلني  اأي  ير�سال  مل  كما  املحكمة  اأم��ام  جن�سيا،  عليهما  اعتدى 
اأفاد  ما  على  دق��ائ��ق،  ع�سر  ا�ستمرت  التي  اجلل�سة  ه��ذه  يف  عنهما 
مرا�سل وكالة فران�س بر�س. وت�سدر املحكمة قرارها يف الرابع من 
اأكتوبر، �سرط اأن يتمكن حمامي املدعني من اإثبات اأن ال�ساهدين 
املعنيني تبلغا بالدعوى. واإل فاإن اجلل�سة �ست�ستاأنف يف خالل �ستة 
اأو”  بي  “اإت�س  حمطة  عر�سته  ال��ذي  الوثائقي  ويتناول  اأ�سهر. 
وجيم�س  عاما(   36( روب�سون  واي��د  هما  رجلني  ق�سة  الأمريكية 
اجلن�سي  لالعتداء  تعر�سا  اأنهما  يوؤكدان  عاما(   41( �سايفت�ساك 
من جانب مايكل جاك�سون عندما كانا يف �سن �سبع �سنوات وع�سر، 

يف منزله قرب لو�س اأجنلي�س.
وكان جاك�سون قد نفى هذه التهامات خالل حياته ومل تتم اإدانته 

يف مثل هذه التهم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فح�س للحم�س النووي يك�سف اأ�سل الفل�سطينيني
قال علماء اآثار، اإنهم ا�ستطاعوا اأن يك�سفوا “حقائق جينية مهمة” ب�ساأن الفل�سطينيني القدامى الذين عا�سوا يف 
وه اإجنازا اإىل “رفات ثمينة” مت العثور عليها قبل  اجلهة الغربية من بالد ال�سام، قبل اآلف ال�سنني، وعزوا ما عدُّ
اأدفان�سز” على عينات احلم�س النووي امل�ستخل�سة من  “�ساين�س  فرتة. واعتمدت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة 

رفات ع�سرة اأ�سخا�س كانوا مدفونني يف ع�سقالن، وهي مدينة عريقة، يف �سرق البحر الأبي�س املتو�سط.
واأو�سحت الباحثة يف علم الآثار مي�سال فليدمان، اإىل جانب عدد من الأكادمييني، اأن فح�س احلم�س النووي على 
الوراثية الأوروبية، لكنها اختفت بينهم، مع تزايد  الب�سمة  اأن �سكان ع�سقالن كانوا يحملون  اأظهر  الرفات  تلك 

الزواج من اأ�سخا�س حمليني.
الأوروب��ي، قد هاجروا  �ساحلية يف اجلنوب  اأ�سخا�س منحدرون من مناطق  اأن يكون  الأث��ري  البحث  ويرجح هذا 

خالل الع�سر الرونزي قبل ما يزيد عن 3 اآلف �سنة اإىل ال�سرق الأو�سط.
ا�سم  عليهم  اأُطلق  ثم  املتو�سط،  البحر  �سرق  اإىل  الأ�سخا�س  اأولئك  اجته  الأوروب���ي،  اجلنوب  من  الهجرة  وعقب 

الفل�سطينيني، ويوؤكد الباحثون اأن احل�سول على هذه املعلومات مل يكن �سهال.
الأو�سط، يواجه  ال�سرق  املناطق احلارة واجلافة، مثل بلدان  النووي يف  اإن احلفاظ على احلم�س  العلماء  ويقول 

�سعوبات جمة.
واعتمد الباحثون على رفات ع�سرة اأ�سخا�س؛ وهم ثالثة اأ�سخا�س من الع�سر الرونزي املتاأخر، قبل نحو 3600 
اأ�سخا�س  3400 و3150 �سنة خلت، وثالثة  �سنة، واأربعة اأطفال يف الع�سر احلديدي املبكر قبل مدة ترتاوح بني 

دفنوا الع�سر احلديدي املتاأخر يف مقرة كرى بع�سقالن على مقربة من جدار املدينة قبل 3100 �سنة.
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جراحة تعيد وظائف اليد للم�سابني بال�سلل
اأمل جديد للم�سابني بال�سلل الكامل تقريبا باأن يتمكنوا من القيام بعدة 
اأ�سنانهم  وتنظيف  باأنف�سهم،  الطعام  ت��ن��اول  مثل  يومية  ووظ��ائ��ف  مهام 

بوا�سطة الفر�ساة، والكتابة وا�ستخدام اأدوات املكياج.
والذراعني  اليدين  وظ��ائ��ف  ا�ستعادة  يف  اأ���س��رتال��ي��ون  ج��راح��ون  جن��ح  فقد 
وال�سفلية،  العلوية  الأط��راف  ب�سلل  املعروف  الرباعي،  ب�ال�سلل  للم�سابني 
املرفقني  اإىل  احل��رك��ة  اأع����ادت  رائ����دة  ع�سبية  ج��راح��ي��ة  عملية  ب��وا���س��ط��ة 
الأ�سرتاليون  اجلراحون  الدقيقة، جنح  اجلراحية  العملية  ويف  واليدين. 
العمود  اإ�سابة  من  اأعلى  املوجودة  ال�سليمة  الع�سالت  يف  الأع�ساب  بربط 
ذكر  ما  بح�سب  حتته،  امل�سلولة  بالع�سالت  املرتبطة  بالأع�ساب  الفقري، 

موقع “�سكاي نيوز” الريطاين.
وعملت الأع�ساب ال�سليمة بعد ذلك على “اإعادة تن�سيط” الع�سالت امل�سلولة 
�سابقا لدى امل�سابني بال�سلل الرباعي، حيث متكن ال�سباب امل�سابون بال�سلل 
من حتريك اأذرعهم وفتح واإغالق اأيديهم والتقاط الأ�سياء بعد عامني من 
العالج الطبيعي، وبالتايل فقد اأ�سبحوا قادرين حاليا على اإطعام اأنف�سهم 

وتنظيف اأ�سنانهم والكتابة وا�ستخدام اأدوات املكياج والتعامل معها.
ووفقا لدرا�سة، ن�سرت يف دورية “ذي لن�سيت” هي الأكر من نوعها، و�سف 

الباحثون الإجناز باأنه “تقدم كبري” يف ا�ستعادة وظيفة اليد والذراع.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه مت اإجراء 59 عملية نقل لالأع�ساب يف 16 �سخ�سا، 
بلغ متو�سط اأعمارهم حوايل 27 عاما، تعر�سوا حلوادث خمتلفة، معظمها 
ال�سوكي يف  النخاع  بتلف يف  واأ�سيبوا  اأو ح��وادث ريا�سية،  �سيارات  ح��وادث 

الرقبة وذلك قبل اأقل من 18 �سهرا من اجلراحة.

»بحرية البجع« يف افتتاح مهرجان قرطاج 
اإذ  الباليه  ال��دويل يف تون�س موعدا مع ع�ساق فن  �سرب مهرجان قرطاج 
يقدم لهم عر�س “بحرية البجع” للرو�سي بيتور اإليت�س ت�سايكوف�سكي يف 

افتتاح دورته اخلام�سة واخلم�سني الأ�سبوع املقبل.
تقدم العر�س فرقة باليه �سان بطر�سرج يف الفتتاح يوم 11 يوليو- متوز 

ويف اليوم التايل اأي�سا.
 12 ال��ي��اب��ان يف  م��ن  الأول  للباليه،  اآخ��ري��ن  امل��ه��رج��ان عر�سني  ي��ق��دم  كما 

يوليو- متوز والآخر من ال�سني يف اخلام�س من اأغ�سط�س- اآب.
اأم�س  م��ن  اأول  م��وؤمت��ر �سحفي  ال��ر���س��اع يف  امل��ه��رج��ان خمتار  وق��ال مدير 
اجلمعة اإن برنامج الدورة اجلديدة ي�سمل 32 عر�سا ت�سمل جميع الفنون 

املو�سيقية والغنائية وامل�سرحية.
عالمة  راغ���ب  للبناين  ح��ف��الت  ال��رن��ام��ج  ي�سمل  ال��غ��ن��اء  م�ستوى  وع��ل��ى 
رمي  والفل�سطينية  رم�سان  بن  األفة  والتون�سية  زيتون  نا�سيف  وال�سوري 

تلحمي وغريهم.

متثال خ�سبي مليلنيا 
ترامب يف �سلوفينيا 

خ�سبي  مت��ث��ال  ع��ن  الك�سف  ج��رى 
باحلجم الطبيعي ل�سيدة الوليات 
ترامب  م��ي��الن��ي��ا  الأوىل  امل��ت��ح��دة 
�سيفنيكا  راأ����س���ه���ا  م�����س��ق��ط  ق����رب 

بجنوب �سرق �سلوفينيا.
املحلي  ال���ف���ن���ان  ال��ت��م��ث��ال  ون���ح���ت 
األ���ي�������س زوب��ي��ف��ت�����س ب��ت��ك��ل��ي��ف من 
برلني  يف  املقيم  الأمريكي  الفنان 
براد داوين. ويتزامن الك�سف اأم�س 
رمبا  ال��ذي  التمثال،  ع��ن  اجلمعة 
�ساخرا، مع معر�س لداوين  يكون 
�سلوفينيا  ع��ا���س��م��ة  ي��وب��ل��ي��ان��ا  يف 
البلد  ه��ذا  ج���ذور ميالنيا يف  ع��ن 

ال�سغري.
�سجرة  م��ن  التمثال  نحت  وج��رى 
زيزفون حية ي�سكل اجلزء ال�سفلي 
التمثال  عليها  يقف  ق��اع��دة  منها 
داخل اأحد احلقول قرب نهر �سافا 
بعد  على  الواقعة  روزن���و  قرية  يف 
�سيفنيكا.  من  كيلومرتات  ثمانية 
التمثال  املنتقدين  بع�س  وو�سف 
باأنه اأ�سبه بالفزاعة “خيال املاآتة” 
الذي ي�ستخدم يف احلقول لإخافة 

الطيور.
حمفور  �سكل  عن  عبارة  والتمثال 
ل���ك���ن باقي  امل����الم����ح  غ����ري مم���ي���ز 
الذي  الأزرق  الثوب  اجل�سد يظهر 
ارتدته ميالنيا اأثناء حفل تن�سيب 
رئي�سا  ت����رام����ب  دون����ال����د  زوج����ه����ا 

للوليات املتحدة.
ت�سليط  اأراد  اإن������ه  داوين  وق������ال 
ال�سوء على مكانة ميالنيا ترامب 
رئي�سا  ت��زوج��ت  مهاجرة  بو�سفها 

تعهد باحلد من الهجرة.

اأوزدميري ترف�س الك�سف 
عن علقتها بجان يامان 

اأف��������ادت م�������س���ادر م���ق���ّرب���ة م����ن بطلة 
املبكر «  “ الطائر  ال���رتك���ي  امل�����س��ل�����س��ل 
النجمة  دمييت اأوزدميري  اأنها ل تريد 
اإع��الن عالقتها العاطفية مع النجم  

عائلتها  م�����رور  ب�����س��ب��ب  ي���ام���ان   ج����ان 
ببع�س امل�ساكل.

وك�سفت امل�سادر اأن دمييت اأحبت جان 
م�سل�سلهما،  العا�سرة من  احللقة  منذ 
وه���و اأح��ّب��ه��ا ق��ب��ل ذل���ك ب��اأ���س��اب��ي��ع، اإل 
و�سائل  اأم��ام  بذلك  يعرتفان  ل  اأنهما 

الإعالم.
جديا  تنوي  دمييت  اإن  امل�سدر  وت��اب��ع 
الذهبي،  القف�س  تدخل  اأن  امل��رة  هذه 

اإل اأنها توؤجل ذلك ب�سبب عائلتها.
اجلدير ذكره اأن “الطائر املبكر” حقق 

جناحا كبريا ون�سب م�ساهدة عالية.

يتزوجان بعد جتاوزهما ال�100 عام      
املقولة  الأمريكية  اأوهايو  ولي��ة  يف  يعي�سان  حبيبان  اأثبت 
قرانهما  ع��ق��د  ف��ق��ررا  عمر”،  للحب  “لي�س  اأن���ه  ال��ق��ائ��ل��ة 

بالرغم من جتاوز عمر كال منهما حاجز ال�100 �سنة.
اإن اإن”، ف��اإن جون ك��وك، البالغ  “�سي  ووف��ق ما ذكر موقع 
التي  فيلي�س،  حبيبته  م��ن  ت���زوج  ���س��ن��ة،   100 ال��ع��م��ر  م��ن 
املقبل.  ال�سهر  املئة  بعد  الثالثة  �ستحتفل بذكرى ميالدها 
اأن ال��زوج��ني ذه��ب��ا، الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، اإىل حمكمة  وت��اب��ع 
قبل  زواج��ه��م��ا،  رخ�سة  على  للح�سول  �سلفانيا  مدينة  يف 
واأو�سح  ال��ف��ور.  على  ال���زواج  باإمكانهما  اأنهما  يكت�سفا  اأن 
ال���زواج مل يكن �سمن  اإن” اأن  اإن  ل�”�سي  ج��ون يف ت�سريح 
قالوا  املحكمة،  اإىل  و�سلنا  “بعدما  م�سيفا  خمططاتهما، 
لنا ميكنكما الزواج الآن، فقلنا دون تفكري م�سبق: نعم جيد، 
نريد اأن نفعل ذلك الآن، دعونا ننهي الأمر “حال«. وتابع 
اأن القرار مل يكن مت�سرعا اأو متهورا، م�سريا اإىل اأنه يعرف 
فيلي�س منذ اأكرث من �سنة، مبينا اأنهما ي�ستمتعان باحلياة 
حب  يف  “وقعنا  فيلي�س  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن  بع�سهما.  م��ع 
يعتقدون  الأ�سخا�س  اأن عددا من  اأعرف  البع�س..  بع�سنا 
لكن هذه  ملن هم يف عمرنا،  بالن�سبة  املنال  بعيد  الأم��ر  اأن 
هي احلقيقة«. وك�سفت اأنها وجون يقومان بكل اأمور احلياة 

معا، مثل الطبخ والت�سوق وركوب الدراجات والتنزه.

»اأغرب غر�س« جنا من �سفينة تيتانيك للبيع
يعر�س عكاز واحدة من الناجيات من ال�سفينة تيتانيك، 
اإنقاذ،  وبه �سوء كهربائي ا�ستخدمته لالإ�سارة اإىل زورق 
اآيالند  رود  م��زاد يف  البحرية يف  الأغ��را���س  اآلف  �سمن 
بالوليات املتحدة. وتقيم  دار م��زادات غورنزي املزاد يف 
 19 نيوبورت يومي  الدولية يف  اليخوت  اإ�سالح  مدر�سة 
و20 يوليو. وقد و�سف مدير الدار اآرلن اإيتينغر، عكاز 
اإي���ال واي���ت ب��اأن��ه اأغ���رب الأغ���را����س ال��ت��ي جن��ت م��ن غرق 
ال�سفينة تيتانيك، فيما قال براد ويليامز من كونيتيكت 
العكاز يف  اأن يعر�س  اإن��ه يرغب  اأ�سرة واي��ت،  اأحفاد  اأح��د 
اأجل  م��ن  ال��ع��ائ��دات  ي�ستخدم  �سوف  واإن���ه  اأف�����س��ل،  مكان 
املزاد  قبل  العكاز  قيمة  وتقدر  اأطفاله.  م�ستقبل  تاأمني 
بني 300 األف اإىل 500 األف دولر بالرغم من اأن اإيتينغر 

قال اإنه من ال�سعب توقع املبلغ الذي �سيحققه.

يجمع اأكرب عدد من ال�سحف الورقية يف العامل
مع جمموعة ل ت�سدق من 1444 �سحيفة ورقية، ميلك 
�سريجيو بوديني من اإيطاليا اأكر جمموعة معرتف بها 
ال�سحف  من  القيا�سية  ل��الأرق��ام  غيني�س  �سجل  قبل  من 
ب�سكل  القيا�سي  ب��رق��م��ه  الع����رتاف  وق���ت  ويف  ال��ع��امل��ي��ة.  
ر�سمي، كان �سريجيو ميلك �سحفاً ورقية من 115 بلداً 
ثلثي  نحو  ي��ع��ادل  م��ا  وه��و  اخلم�س،  ال��ق��ارات  يف  خمتلفاً 
بلدان العامل. وبداأ �سريجيو جمموعته عندما كان طفاًل 
البداية  يف  وك���ان   ،1980 ع��ام  يف  ع��م��ره  م��ن  العا�سرة  يف 
يحتفظ بها يف غرفة نومه، لكن مع زيادة اأعداد ال�سحف، 
بداأ الحتفاظ بها يف �سناديق بال�ستيكية يتم تخزينها يف 
قبو يتم التحكم يف درجة حرارته. ويف حديث مع موقع 
املدر�سة،  يف  كنت  “عندما  �سريجيو  ق��ال  غيني�س  �سجل 
حب  يف  ووق��ع��ت  ال�سحف  ع��ن  �سّفي  م�سروع  لدينا  ك��ان 
 ... ريا�سياً  �سحفياً  اأ�سبح  اأن  هو  حلمي  كان  ال�سحافة. 

لكن حياتي اتخذت منحى خمتلف لأ�سبح كيميائيا«.
�صفريا ال�صياحة يف اأت�صيهان اإح�صان كيلدا و ليا اأرجوين اأثناء اإعداد طبق بالكاري التقليدي اأثناء مهرجان الطهي 

يف باندا اأت�صيه يف اأندوني�صيا. »ا ف ب«

�ساركوزي وكارل.. 
وحقيقة  فارق الطول

يف خر يبدو طريفا للوهلة الأوىل، 
�سيا�سية  خلفيات  يحمل  اأن���ه  بيد 
“باري مات�س”  مهمة، نفت جملة 
الأ�سبوعية، اأن تكون عدلت  �سورة 
نيكول  ال�سابق  الفرن�سي  للرئي�س 
اأط����ول من  ي��ب��دو فيها  ���س��ارك��وزي 
اأنه  زوجته كارل بروين، مو�سحة 
كان يقف يف مكان اأعلى منها اأمام 

عتبة منزلهما.
ب��ي��ان ن�سر على  امل��ج��ل��ة يف  واأك����دت 
تعدل  “مل  الإل���ك���رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
����س���ارك���وزي ليبدو  ن��ي��ك��ول  ����س���ورة 
اأطول من كارل بروين على غالف 

باري مات�س هذا الأ�سبوع«.
وق����د اأث������ارت ه����ذه ال�������س���ورة التي 
الأزياء  عار�سة  راأ����س  فيها  يظهر 
ال�سابقة عند م�ستوى عنق زوجها 
امل���ع���روف اأن����ه اأق�����س��ر م��ن��ه��ا ب�10 
من  الكثري  تقريبا،  �سنتيمرتات 
مواقع  على  ال�����س��اخ��رة  التعليقات 

التوا�سل الجتماعية.
“باري  لفتت   ،2015 ال��ع��ام  ويف 
�ساركوزي  اإىل  الأن���ظ���ار  مات�س” 
م��ن خ��الل ن�سرها ���س��ورة ل��ه على 
اأطول  فيها  ب��دا  الأوىل،  ال�سفحة 
اأي�����س��ا على �ساطئ يف  م��ن زوج��ت��ه 

كور�سيكا.
ال�سيا�سيون  ي�ستخدم  م��ا  وغالبا   
اأجل  م��ن  املجلة  ه��ذه  الفرن�سيون 
اإذ  لأنف�سهم،  ال�سيا�سية  ال��دع��اي��ة 
حتمل  التي  واملقابالت  ال�سور  ان 
طابعا اجتماعيا وحميما بعيدا عن 
اإىل  تعيدهم  اأن  ميكن  ال�سيا�سة، 

ال�ساحة.

ال�سيجارة.. كيف تقتل املدخنني من حيث ل يتوقعون؟
يعدُّ التدخني اأحد الأ�سباب الرئي�سة املوؤدية اإىل املوت 
والأ�سرار  بالأمرا�س  كبري  ب�سكل  يرتبط  اإذ  املحتم، 

التي تلحق بالرئتني.
غري اأن درا�سة اأجريت حديثا، ك�سفت اأن ال�سجائر ميكن 
اأو ما  اأي�سا باجلهاز القلبي الوعائي،  اأن تلحق الأذى 
الدموية، بح�سب ما ذكر موقع  ال��دورة  بنظام  يعرف 

ديلي” املعني باأخبار الطب وال�سحة. “ميديكال 
وقال باحثون يف جامعة اأ�سرتاليا الوطنية اإن املدخنني 
عر�سة 3 مرات اأكرث من غريهم للوفاة ب�سبب مر�س 
بغري  م��ق��ارن��ة  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة  اأو  بالقلب  مرتبط 

املدخنني.
واأ�ساف الباحثون اأن التعر�س املبا�سر لدخان ال�سجائر 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  ي��زي��د  اأن  ميكن 

اجللطة اأو احت�ساء ع�سلة القلب بنحو ال�سعفني.
يزيد  ب����الأم����را�����س  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
يوميا  �سجائر   5 ي��دخ��ن��ون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  ل��دى 

باملتو�سط.
وق���ال���ت ق���ائ���دة ف��ري��ق ال��ب��ح��ث والأ����س���ت���اذة يف املركز 

اإميلي  الوبائية  والأم��را���س  ال�سكان  ل�سحة  الوطني 
بانك�س “تو�سلنا اإىل اأنه ل جمال للهرب اأو الختباء.. 

فالتدخني ي�سبب اأذى كبريا على اجلميع«.
�سي”  اأم  “بي  جملة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وتعتر 
التدخني  اآث����ار  ت�ستك�سف  م��ن  درا���س��ة  اأع��م��ق  الطبية 

ال�سارة على النظام القلبي الوعائي يف العامل.
ال��ب��ي��ان��ات ال�سحية  ب��ع��د حت��ل��ي��ل  وج�����اءت اخل��ال���س��ة 
األ���ف �سخ�س م��دخ��ن وغ��ري مدخن   190 لأك���رث م��ن 
 7 من  اأك��رث  م��دى  على  متابعتهم  متت  اأ�سرتاليا،  يف 
وجود  اإىل  ت�سري  الإح�سائيات  اأن  العلم  مع  �سنوات، 

نحو 2.7 مليون مدخن يف اأ�سرتاليا.
اكت�ساف  اإىل  درا�ستهم  خ��الل  م��ن  الباحثون  وه��دف 
نوعا   36 ع��ل��ى  ال��ت��دخ��ني  م�ساهمة  كيفية  وم��ع��رف��ة 
الدورة  اأم��را���س نظام  اأو  القلب  اأم��را���س  خمتلفا من 

الدموية.
وبعد املتابعة، �سجل فريق البحث رابطا بني التدخني 
القلب  “مر�س  ح���الت  م��ن   11400 متو�سطه  وم���ا 

التاجي” التي اأحيلت اإىل امل�ست�سفيات لتلقي العالج.

�سونغول اأودان تك�سف 
عن حماربة زملئها لها

اأن حتقيقها النجاح الكبري يف  اأودان   ك�سفت النجمة الرتكية  �سونغول 
املمثلني  زمالئها  من  كرث  اأع��داء  لها  خّلف  عائلة «  “ حكاية  م�سل�سلها 
كانوا  اأنهم  اإىل  م�سرية  اأ�سدقاوؤها،  وكاأنهم  لها  يظهرون  كانوا  الذين 

يت�سلون بال�سحفيني لنتقادها واأذيتها اإعالميا.
بالأ�سداء  ج��دا  �سعيدة  اأنها  تركية  اإعالمية  لو�سائل  اأودان  واأ�سافت 
الإيجابية مل�سل�سها، و�سكرت كل من  دمييت اأوزدميري ،  كيفان�س تاتليتوغ 

، اأكني اأكينوزو، و هازال كايا  على تهنئتها.
اجلدير ذكره اأن �سونغول ا�ستهرت يف العامل العربي بدور “نور” اإىل 
م�سل�سل  حاليا  لها  يعر�س  اأن��ه  كما  تاتليتوغ،  كيفان�س  املمثل  جانب 
اأيلول- “حكاية عائلة” الذي �سيكون له جزء ثاٍن و�سيعر�س يف �سهر 

�سبتمر املقبل، اأي قبل نهاية مو�سم ال�سيف.


