
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

قتلى وجرحى يف انفجار قرب �ساحة التحرير ببغداد

�ملحتجون بالعر�ق ي�صتعيدون �صاحة �خلالين ويغلقون �أم ق�صر

حممد بن را�سد خالل تفقده �سري العمل ال�ستقبال معر�ض دبي للطريان  )وام(

تفقد �سري العمل ال�ستقبال معر�ض دبي الدويل للطريان 2019 اليوم
حممد بن ر��صد: �لإمار�ت �صتبقى ملتقى 

ح�صاريا و�إن�صانيا وجتاريا جلميع دول و�صعوب �لعامل 
•• دبي-وام:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
رعاه اهلل �سري العمل واالإ�ستعدادات اجلارية ال�ستقبال 
ال��ذي ينطلق   2019 ال��دويل للطريان  دب��ي  معر�ض 
غدا يف مدينة املعار�ض فى مطار اآل مكتوم الدويل دبي 

جنوب. 

فقد زار �سموه موقع املعر�ض ع�سر اأم�ض يرافقه �سمو 
دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
االإمارات  ط��ريان  ملجموعة  االأعلى  الرئي�ض  للطريان 
اللواء  و�سعادة  للمعر�ض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض 
التنفيذي  املدير  الها�سمي  ال�سيد  اهلل  عبد  ركن طيار 
للجنة الع�سكرية امل�سرفة على تنظيم املعر�ض و�سعادة 

اللواء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي.
   )التفا�سيل �ض2(

حممد بن ز�يد ي�صتعر�ض مع وزيري خارجية 
�لبحرين و�لهند عالقات �لتعاون و�مل�صتجد�ت باملنطقة 

بتوجيهات حممد بن زايد 

�لهالل �لأحمر تو��صل تنظيم �لأعر��ض �جلماعية لدعم ��صتقر�ر �ل�صباب 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  ام�����ض يف  امل�سلحة 
اآل خليفة وزي���ر خ��ارج��ي��ة مملكة  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د 

البحرين ال�سقيقة.
خالل  البحرين  خارجية  ووزي���ر  �سموه  وا�ستعر�ض 
ال��ل��ق��اء - ال����ذي ح�����س��ره ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
 - ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د 

•• املخا-وام:

 زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  ومبتابعة  امل�سلحة،  للقوات 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
رئي�ض هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، وا�سلت الهيئة 
يف  اجلماعية  االأع��را���ض  م��ن  الثانية  املرحلة  تنظيم 
اليمن. واأقامت الهيئة العر�ض اجلماعي اخلام�ض يف 
مديرية املخا بال�ساحل الغربي وال� 20 على م�ستوى 
دولة  ب��ه��ا  ت�سطلع  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإط����ار  ال��ي��م��ن، يف 

بني  الرا�سخة  والتاريخية  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق 
البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
على  البلدين  قيادتي  وحر�ض  ال�سقيقني  و�سعبيهما 
املتبادلة  م�ساحلهما  يخدم  مب��ا  وتنميتها  تعزيزها 

ويلبي تطلعاتهما امل�سرتكة.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأم�ض معايل الدكتور  القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
�سوبرامنيام جاي �سانكار وزير ال�سوؤون اخلارجية يف 

جمهورية الهند.                  )التفا�سيل �ض2(

ال�سباب  ا�ستقرار  لدعم  الر�سيدة  وقيادتها  االإم��ارات 
الكرمي،  والعي�ض  احلياة  يف  حلمه  وحتقيق  اليمني، 
ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة �سمن ا���س��ت��ج��اب��ة االإم�����ارات 
يف  وامل�ساندة  ال��دع��م  م��ن  اليمنية  ال�ساحة  ملتطلبات 
زيجة   200 على  ال��ع��ر���ض  وا�ستمل  ك��اف��ة.  امل��ج��االت 
الهالل  هيئة  ممثل  اجلنيبي  �سامل  حممد  بح�سور 
اأ�سرف على  االأحمر يف ال�ساحل الغربي لليمن الذي 
مرا�سم الزواج والرتتيبات اخلا�سة بذلك، وعدد من 
امل�سوؤولني املحليني يف املخا بجانب العر�سان واأ�سرهم 

ومعارفهم.                  )التفا�سيل �ض3(

ارتفاع قتلى مظاهرات اإيران وال�سلطات تهدد

حرق م�صرف يف بهبهان ومطالب باإ�صقاط �ملر�صد 

•• بغداد-وكاالت:

واإ�سابة  اأ�سخا�ض   4 مقتل  ال�سبت،  االإن�سان،  حلقوق  العراقي  املر�سد  اأك��د 
و�سط بغداد، يف  التحرير  �ساحة  من  بالقرب  �سيارة  انفجار  يف  اآخرين   20

وقت ال تزال مطالب املحتجني ب�اإ�سقاط النظام م�ستمرة.
احلرية  حي  يف  للتظاهرات  داع��م  ميداين  نا�سط  باغتيال  م�سادر  واأف���ادت 
ببغداد، فيما ا�ستعاد املتظاهرون العراقيون،اأم�ض ال�سبت، ال�سيطرة بالكامل 
على �ساحة اخلالين وج�سر ال�سنك املوؤدي اإىل ال�سفارة االإيرانية يف العا�سمة 
بغداد، بينما منع حمتجون يف الب�سرة ال�ساحنات من دخول ميناء اأم ق�سر 

احليويني  املوقعني  هذين  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  وج��اءت  البالد.  جنوبي 
وذلك  منهما،  العراقية  ال�سغب  مكافحة  ق��وات  ان�سحاب  بعد  بغداد،  و�سط 
اأ�سبوع من �سيطرتها عليهما وطرد املتظاهرين منهما واإغ��الق �ساحة  بعد 

اخلالين بالكتل اخلر�سانية، وفق ما اأفاد مرا�سل �سكاي نيوز عربية.
اأم���ام حركة  امل��ج��ال  اإن��ه لغر�ض ف�سح  ب��غ��داد يف بيان  ق��ي��ادة عمليات  وق��ال��ت 
املواطنني، قيادة عمليات بغداد تقوم بفتح طريق �ساحة الطريان-اخلالين 
باجتاه �سارع اجلمهورية –ال�سورجة. ونا�سدت القيادة املتظاهرين يف �ساحة 
�ساحة  مناطق  يف  التظاهر  �سلمية  على  باملحافظة  وامتداداتها،  التحرير 

اخلالين وج�سر ال�سنك، واملحافظة على االأموال العامة واخلا�سة.  

•• طهران-وكاالت:

االإيرانية  االحتجاجات  ت�ساعدت 
ال��وق��ود يف يومها  اأ���س��ع��ار  �سد رف��ع 
ال���ث���اين، اأم�����ض ال�����س��ب��ت، ع��ل��ى نحو 
اإح������راق فرع  ب��ل��غ��ت ح���د  اإذ  الف�����ت، 
مع  بالتزامن  ال��وط��ن��ي،  للم�سرف 
املر�سد  ن���ظ���ام  ب��اإ���س��ق��اط  م��ط��ال��ب 
�سوؤون  ت��دخ��ل ط��ه��ران يف  ورف�����ض 
مدينة  ف���ف���ي  ال���ع���رب���ي���ة.  ال��������دول 
بهبهان، جنوب غربي اإيران، اأ�سرم 
حمتجون النار يف امل�سرف الوطني، 
املتظاهرون يف مدينة  بينما طالب 
نظام  باإ�سقاط  البالد،  و�سط  ك��رج، 

املر�سد على خامنئي.
وارتفع عدد قتلى احتجاجات اإيران 
اإىل 5 اأ�سخا�ض بعد مقتل متظاهر 
و�سقوط  ال���ب���ارح���ة،  ����س���ريج���ان  يف 
املحمرة  مدينة  يف  متظاهرين   4
طفل  بينهم  االأه���واز  اإقليم  جنوب 
يدعى علي غزالوي التميمي ويبلغ 
من العمر 12 عاما، باالإ�سافة اإىل 
ال�سبت،  اأم�ض  فجر  جريحا،   13

بر�سا�ض قوات االأمن.
وخ����رج امل���واط���ن���ون االإي���ران���ي���ون يف 
م����ظ����اه����رات وم���������س����ريات ووق���ف���ات 

االأعلى الذي عقد بح�سور الرئي�ض 
وروؤ�ساء  روح����اين  ح�سن  االإي�����راين 
ال�سلطات الثالث مل يخرج بنتيجة 
البنزين  اأ���س��ع��ار  ح���ول م����اآالت رف���ع 
اأن ع���ائ���دات رفع  ورك����ز ف��ق��ط ع��ل��ى 
على  توزيعها  �سيتم  النفط  اأ���س��ع��ار 
الفقراء باأ�سرع ما ميكن، يف حماولة 

المت�سا�ض غ�سب املتظاهرين.
بالفار�سية  الناطقة  در  لقناة  ووفقا 
مدينة   53 ت�سهد  االإن��رتن��ت،  ع��ر 
بع�ض  يف  اأدت  وجتمعات  مظاهرات 
القوات  م���ع  م���واج���ه���ات  اإىل  م��ن��ه��ا 

االأمنية التي هاجمت احل�سود.
ويف العا�سمة طهران، تعالت اأ�سوات 
املتظاهرين حتت الثلج، بهتاف املوت 
للدكتاتور، مطالبني برحيل املر�سد 

االأعلى االإيراين علي خامنئي.
املتظاهرين  اأن  امل���ق���اط���ع  وت��ظ��ه��ر 
العا�سمة  و�سط  �سريعتي  ���س��ارع  يف 
ط������ه������ران، ي���ط���ال���ب���ون امل���واط���ن���ني 

باالن�سمام اىل امل�سريات.
ه��ج��وم قوات  امل��ق��اط��ع  اأح���د  ويظهر 
تريز،  يف  املتظاهرين  على  االأم���ن 
مركز حمافظة اأذربيجان ال�سرقية، 
و�سط هتافات النا�ض ت�سف عنا�سر 

االأمن ب�عدميي ال�سرف.

املحافظات  معظم  يف  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
اإىل  ح����ي����ث حت����ول����ت  االإي������ران������ي������ة 
بينما  للنظام  مناه�سة  احتجاجات 
ا����س���ت���ب���ك م���ت���ظ���اه���رون م����ع ق����وات 
لقمع  بكثافة  انت�سرت  التي  االأم��ن 
العنف،  وا���س��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ظ��اه��رات 
وك���م���ا تظهر  ال���ن�������س���ط���اء  ب��ح�����س��ب 

املقاطع التي ين�سرونها عر مواقع 
التوا�سل.

امل���دع���ي العام  م���ن ج��ه��ت��ه، و����س���ف 
االإي������راين حم��م��د ج��ع��ف��ر منظري 
االح��ت��ج��اج��ات ب��اأن��ه��ا اأع��م��ال �سغب، 

مهددا مبواجهة املحتجني.
ق���رار تعديل  اأن  م��ن��ظ��ري  واأ����س���اف 

ات����خ����اذه على  ال��ب��ن��زي��ن مت  ق��ي��م��ة 
اأ�سا�ض القانون وراأي اخلراء.

)املُخلني  االأف��������راد  ب��ع�����ض  وت���اب���ع 
ا�ستغلوا الظروف احلالية  باالأمن( 
والت�سبب  ا����س���ط���راب���ات  الإح�������داث 

مب�ساكل يف النظام العام.
االقت�سادي  امل��ج��ل�����ض  اج��ت��م��اع  اأم����ا 

مواقــيت ال�صالة
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عني حممد علي ال�سرفاء احلمادي رئي�سًا لدائرة التنمية االقت�سادية 
خليفة بن ز�يد ي�صدر قانونًا باإن�صاء د�ئرة �لبلديات 

و�لنقل ومر�صومًا بتعيني فالح �لأحبابي رئي�صًا لها
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل 
ب�سفته حاكماً الإمارة اأبوظبي قانوناً باإن�ساء دائرة البلديات والنقل، على اأن حتل 
مكان كل من دائرة التخطيط العمراين والبلديات ودائرة النقل، وتكون اخللف 

القانوين لكل منهما.               )التفا�سيل �ض2(
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  اأخ��رى  جهة  من 
الدولة حفظه اهلل ب�سفته حاكماً الإمارة اأبوظبي مر�سوماً اأمريياً بتعيني معايل 
حممد علي حممد ال�سرفاء احلمادي رئي�ساً لدائرة التنمية االقت�سادية ع�سواً 

باملجل�ض التنفيذي. 

ايرانيون يتظاهرون يف و�سط طهران ويطالبون باإ�سقاط نظام املر�سد  )رويرتز(

غار�ت �إ�صر�ئيلية على 
غزة بعد تهدئة ه�صة

•• غزة-وكاالت:

���س��ن��ت ط���ائ���رات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة غ�����ارات ع����دة ع��ل��ى مواقع 
الف�سائل  اإط��الق  بعد  اأفل�سطينية يف قطاع غزة، وذلك 
عددا من ال�سواريخ من القطاع باجتاه اإ�سرائيل، اأم�ض.

اأنه �سن غارات جديدة على  االإ�سرائيلي  واأعلن اجلي�ض 
اإ�سرائيل،  نحو  القطاع  من  �سواريخ  اإط��الق  بعد  غ��زة، 
على الرغم من اتفاق للتهدئة بني الطرفني دخل حيز 

التنفيذ منذ يومني.
وقال اجلي�ض اإن ال�سربات اجلديدة على قطاع غزة مل 
ت�ستهدف مواقع حلركة اجلهاد، بل مراكز حلركة حما�ض 

التي ت�سيطر على القطاع منذ منت�سف 2007.
اإن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ض  ق��ال  ال�سبت،  �سابق  وق��ت  ويف 
ل��ل�����س��واري��خ اع��رت���س��ت �ساروخني  امل�����س��ادة  ال��دف��اع��ات 
من  اإ�سرائيل  جنوبي  مناطق  على  اأطلقا  فل�سطينيني 

االإن���ذار يف  الليل دوت �سفارات  �ساعات  غ��زة. ويف  قطاع 
مدينة بئر ال�سبع جنوبي اإ�سرائيل، التي تبعد نحو 35 

كيلومرتا عن حدود غزة حمذرة من �سواريخ قادمة.
اإ�سرائيل  بني  الت�سعيد  من  اجلديدة  املوجة  واندلعت 
اغتيال  ب��ع��د  غ���زة  ق��ط��اع  يف  الفل�سطينية  وال��ف�����س��ائ��ل 
الع�سكري  اجلناح  يف  القيادي  العطا  اأب��و  بهاء  اإ�سرائيل 

حلركة اجلهاد.

رئي�ض �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون خادم 
�حلرمني يف وفاة �لأمري تركي بن عبد�هلل �آل �صعود

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل برقية 
�سعود  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تعزية 
تعازيه و�سادق  ال�س���قيقة عر فيه�ا عن خال�ض  ال�س���عودية  العربي���ة  اململكة  ملك 
فرح���ان  بن  نا�س��ر  بن  �س���عود  بن  عبداهلل  بن  ت�رك�ي  االأمي��ر  وف�����اة  يف  موا�س���اته 
ف�س����يح  وي�س����كنه  رحمت���ه  بوا�س�����ع  يتغم���ده  اأن  تعال����ى  املول��ى  �س�����ائاًل  �س���عود،  اآل 

جناته. 
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�سريفني.
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•• بريوت-وكاالت:

قال رئي�ض احتاد نقابات موظفي 
اأم�ض ال�سبت،  امل�سارف يف لبنان، 
اإن االحتاد �سيجتمع اليوم االأحد 
ب�ساأن  ق����رار  الت��خ��اذ  االث��ن��ني  اأو 
ت�سلمه خطة  اإ���س��راب بعد  اإن��ه��اء 
لتاأمني البنوك عن طريق تكثيف 

وجود ال�سرطة.
وب��داأ االحت��اد اإ���س��راب��اً، الثالثاء، 
باالأمان  تتعلق  خم���اوف  ب�سبب 
حيث تعم احتجاجات �سد النخبة 
ال�سيا�سية اأنحاء البالد، ويطالب 
املودعون باأموالهم بعدما فر�ست 

البنوك قيودا جديدة.
لبنان  يف  امل��ح��ت��ج��ون  وي���وا����س���ل 
لل�سغط  ال�����س��ارع  يف  حت��رك��ات��ه��م 
على الطبقة ال�سيا�سية يف البالد 
م���ن اأج�����ل ال���رح���ي���ل، م���ع دخ���ول 
املظاهرات �سهرها الثاين، اأم�ض.

امل�ستقل  النقابي  التجمع  ودع���ا 
�سوارع  ���س��ت��ج��وب  م��ظ��اه��رة  اإىل 

ال�سبت،  ظهر  ب���ريوت  العا�سمة 
ري����ا�����ض  �����س����اح����ة  اإىل  و������س�����وال 

ال�سلح.
التجمع  م�سرية  م��ع  وبالتزامن 
النقابي �ستنطلق مبادرة جديدة 
حت���ت ع���ن���وان ب��ا���ض ال���ث���ورة من 
ال�ساحات  ك����ل  وجت������وب  ع����ك����ار، 

و�سوال اإىل مدينة �سور جنوبا.

ويو�سل ال�سارع اللبناين ال�سغط 
مي�سال  اجلمهورية  رئي�ض  على 
ا�ست�سارات  اإىل  ل��ل��دع��وة  ع����ون، 
لت�سكيل  رئ��ي�����ض  لتكليف  نيابية 
اخت�سا�سيني،  من  اإنقاذ  حكومة 
االأزم����ة  اإدارة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون 
االقت�سادية واملالية التي متر بها 

البالد.

متظاهرون لبنانيون ي�ستقلون با�سا من بريوت متجهني اىل جنوب لبنان

احتاد نقابات موظفي امل�سارف يجتمع الإنهاء االإ�سراب

�حتجاجات لبنان تدخل �صهرها �لثاين مع ت�صاعد �ل�صغط 

بلديات  روؤ�صاء   4 عزل 
ت��رك��ي��ا يف  �أك��������ر�د 

•• اأنقرة-وكاالت:

بلديات  روؤ���س��اء  اأرب��ع��ة  تركيا  عزلت 
اأكراد، اأم�ض، وعينت اآخرين مكانهم 
يف اإط����ار ح��م��ل��ة ح��ك��وم��ي��ة اآخ����ذة يف 
ال�سعوب  ح���زب  ت�ستهدف  االت�����س��اع 
ال���دمي���ق���راط���ي امل����وؤي����د ل����الأك����راد. 
اأردوغ��ان وحكومته  الرئي�ض  ويتهم 
ب����اأن����ه ع���ل���ى ���س��ل��ة بحزب  احل������زب 
العمال الكرد�ستاين، ما اأدى ملقا�ساة 
ال�سعوب  ح���زب  اأع�����س��اء  م��ن  اآالف 

الدميقراطي وبع�ض زعمائه.

جنود االحتالل يعتدون على م�سعف حاول انقاذ اجلرحى!
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اأخبـار الإمـارات
جولت ثقافية يف �صرح ز�يد �ملوؤ�ص�ض تعك�ض قيم �لت�صامح 

•• اأبوظبي-وام:

يعد  �سرح زايد املوؤ�س�ض، اأحد املنجزات الوطنية التي ترثي 
له  املغفور  االأجيال مب�سرية عطاء  وتلهم  املجتمع  ثقافة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، الذي 
واأر�سى دعائم منوها ونه�ستها على  دول��ة االحت��اد  اأ�س�ض 
لها  عنوانا  الت�سامح  ورفع  القيم،  ثابت متني من  اأ�سا�ض 
ور�سخه حتى بات �سمة املجتمع االأبرز، وجعل من االإمارات 

منوذجا يحتذى يف ال�سالم والتعاي�ض واحرتام االآخر.
  واحتفاء باليوم العاملي للت�سامح، الذي يوافق 16 نوفمر 
من كل عام، و�سمن جهوده يف اإحياء ماآثر الوالد املوؤ�س�ض 
يف  الثقافية  اجل���والت  مت��ح��ورت  الت�سامح،  راأ���س��ه��ا  وعلى 

ونهج  اأ�سيلة،  كقيمة  الت�سامح  حول  املوؤ�س�ض  زاي��د  �سرح 
خ���ط م��الحم��ه ب���روؤي���ة ح��ك��ي��م��ة ال���وال���د امل��وؤ���س�����ض، واأف���ق 
رحب وا�سع للجميع، حيث ينظر اإىل القوا�سم االإن�سانية 
اأو  األوانهم  امل�سرتكة بني النا�ض دون النظر اإىل اختالف 

ثقافاتهم اأو لغاتهم.
�سرح  ع��ام  مدير  العبيديل  يو�سف  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
امل��غ��ف��ور له  اأ���س�����ض  " لقد  ب��ه��ذه املنا�سبة :  امل��وؤ���س�����ض  زاي���د 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " دولة 
واالعتدال  احل��ب  قيم  م��ن  را�سخة  اأ�س�ض  على  االإم����ارات 
والت�سامح والتعاي�ض، لريفع بدوره من ر�سيد االحرتام 
امل��ع��ط��اءة يف نفو�ض اجلميع يف  ال��دول��ة  ل��ه��ذه  وال��ت��ق��دي��ر 
" ت�سري  اهلل  "رحمه  نهجه  وعلى  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

القيادة الر�سيدة.
احلافلة  املوؤ�س�ض  ال��وال��د  �سرية  يف  املتاأمل  " اأن  واأ���س��اف 
ب��ال��ع��ط��اء ورح���اب���ة ال�����س��در وال���روؤي���ة ال�����س��دي��دة ي��ج��د يف 
تفا�سيلها منهاجا لالأجيال ومدر�سة للقيم النبيلة التي 
اأفراده  وت��الح��م  ترابطه  للمجتمع  تكفل  اأن  �ساأنها  م��ن 
وا���س��ت��ق��راره ومن���وه م��ن خ��الل ال��ت��وا���س��ل احل�����س��اري مع 
�سرح  اأن  اإىل  م�سريا  وات��زان،  واعتدال  بو�سطية  اجلميع 
زايد املوؤ�س�ض يعمل جاهدا لرت�سيخ قيم الت�سامح وتعريف 
القيم،  ب��ت��ل��ك  ال��ث��ق��اف��ات  م��ن خم��ت��ل��ف  وم��رت��ادي��ه  زواره 
وب��ر���س��ال��ة ال��وال��د امل��وؤ���س�����ض وروؤي��ت��ه احلكيمة م��ن خالل 
تخ�سي�ض جوالت ثقافية يقدمها نخبة من اأبناء الوطن، 

حر�سوا على تقدمي ال�سورة امل�سرقة البن االإمارات".

تفقد �سري العمل ال�ستقبال معر�ض دبي الدويل للطريان 2019 اليوم

حممد بن ر��صد: �لإمار�ت �صتبقى ملتقى ح�صاريا و�إن�صانيا وجتاريا جلميع دول و�صعوب �لعامل 

�سعيد اآل مكتوم واللواء ركن طيار 
ع���ب���داهلل ال�����س��ي��د ال��ه��ا���س��م��ي حول 
والتجهيزات  الالزمة  االإج���راءات 
اأق�سى  ل���ت���وف���ري  اأجن��������زت  ال����ت����ي 
درج���ات ال��راح��ة واالأم����ن واالأم���ان 
جلميع العار�سني والزوار والوفود 
الر�سمية التي يناهز عددها 160 

فى  املتخ�س�سة  العاملية  لل�سركات 
املدين  ال��ط��ريان  �سناعة  تقنيات 

والع�سكري . 
الت�سهيالت  على  �سموه  واط��م��اأن 
اجلهات  وفرتها  التي  اللوج�ستية 
ودبي  ع��م��وم��ا  ال��دول��ة  ف��ى  املعنية 
العار�سني  راح��ة  اأج��ل  خا�سة من 

عامل الطريان. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع������رب 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" عن 
ارت��ي��اح��ه ل��الإ���س��ت��ع��دادات ال��ت��ي مت 
املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن  ات��خ��اذه 

واأع�ساء اللجنة املنظمة للمعر�ض 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وجت��ول    .
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل فى 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة التي  ال��ق��اع��ة  اأروق������ة 
ت�سم بني جنباتها من�سات عر�ض 

وفدا ر�سميا متثل دوال وحكومات 
جانب  اإىل  و����س���دي���ق���ة  ���س��ق��ي��ق��ة 
�سركة   1300 ن���ح���و  م���ن���دوب���ي 
ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���س��ة م��ن اأم��ري��ك��ا و 
م�ساركة  اأفريقيا  و  واآ�سيا  اأوروب���ا 
فى احل��دث العاملي ال��ذى بات من 
املعار�ض الثالثة االأوىل عامليا فى 

الذين  املعر�ض  و�سيوف  وال���زوار 
اأن���ح���اء  ب����الدن����ا م����ن  وف�������دوا اىل 

العامل. 
جولته  خ�����الل  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 
الرئي�سية  ال��ق��اع��ة  ف��ى  التفقدية 
اإىل  للمعر�ض  اخلارجي  والف�ساء 
�سرح قدمه �سمو ال�سيخ اأحمد بن 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل �سري 
اجلارية  االإ����س���ت���ع���دادات  و  ال��ع��م��ل 
ال���س��ت��ق��ب��ال م��ع��ر���ض دب���ي ال���دويل 
ينطلق  ال���ذي   2019 ل��ل��ط��ريان 
املعار�ض فى مطار  غدا يف مدينة 

اآل مكتوم الدويل دبي جنوب. 
فقد زار �سموه موقع املعر�ض ع�سر 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  يرافقه  ام�ض 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ض  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
االإم���ارات رئي�ض  ملجموعة ط��ريان 
للمعر�ض  املنظمة  العليا  اللجنة 
و �سعادة اللواء ركن طيار عبد اهلل 
التنفيذي  املدير  الها�سمي  ال�سيد 
على  امل�����س��رف��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  للجنة 
اللواء  و���س��ع��ادة  امل��ع��ر���ض  ت��ن��ظ��ي��م 
القائد  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة  ع����ب����داهلل 
و�سعادة خليفة  دبي  ل�سرطة  العام 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة ف��ى دبي 
امل�سوؤولني  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل 

املتنامي الذى  للمعر�ض والتطور 
العاملية ما  التظاهرة  ت�سهده هذه 
التي حتظى  املتزايدة  الثقة  يوؤكد 
امل�ستوى  على  العزيزة  دولتنا  بها 
االإماكانات  �سعيد  ع��ل��ى  ال����دويل 
الطاقات  اأهمها  و  لدينا  املتوفرة 
الب�سرية والت�سهيالت اللوج�ستية 
واالت�ساالت  اجل���غ���رايف  وامل���وق���ع 
امل����ع����اي����ري  ذات  وامل�������وا��������س�������الت 
عن  ناهيك  العاملية  وامل��وا���س��ف��ات 
ع��ن�����س��ر االأم������ن و االأم�������ان ال���ذى 
متنوع  وجمتمعنا  دولتنا  به  تنعم 

الثقافات. 
دولة  ب������سيوف  �س������موه  رح����ب  و 
متمنيا  املعر�ض  زوار  و  االم����ارات 
لهم ق�����ساء اأوق���ات �سعيدة ومفيدة 

لهم وللجهات التي ميثلونها. 
اأن"  فى ختام جولته  �سموه  واأك��د 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة االم�����ارات 
�ستبقى باذن اهلل تعاىل ثم بجهود 
ح�ساريا  ملتقى  وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا 
واإن�����س��ان��ي��ا وجت���اري���ا جل��م��ي��ع دول 
�ستظل  دب��ي  اأن  و  ال��ع��امل  و�سعوب 
واحليوية  ب��احل��ب  تنب�ض  مدينة 
وال��ن�����س��اط م���ا دام�����ت ل��دي��ن��ا قوة 

االرادة ال ارادة القوة.

خليفة بن ز�يد ي�صدر قانونًا باإن�صاء د�ئرة �لبلديات 
و�لنقل ومر�صومًا بتعيني فالح �لأحبابي رئي�صًا لها

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ب�سفته حاكماً الإمارة اأبوظبي قانوناً 
باإن�ساء دائرة البلديات والنقل، على اأن حتل مكان كل من دائرة التخطيط العمراين والبلديات ودائرة النقل، وتكون 
اأبوظبي  الإم��ارة  ب�سفته حاكماً  الدولة حفظه اهلل  رئي�ض  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب  لكل منهما.  كما  القانوين  اخللف 

مر�سوماً اأمريياً بتعيني معايل فالح حممد االأحبابي ع�سو املجل�ض التنفيذي، رئي�ساً لدائرة البلديات والنقل. 
لقطاع  والتنفيذية  اال�سرتاتيجية  اخلطط  اق��رتاح  اأهمها  من  اخت�سا�سات  ع��دة  والنقل  البلديات  دائ��رة  وتبا�سر 
التخطيط العمراين والبلديات والنقل يف االإمارة واعتمادها من املجل�ض التنفيذي واالإ�سراف على تنفيذها ومتابعة 
التزام اجلهات التابعة للدائرة بتنفيذ هذه اخلطط. كما تقوم الدائرة بتنظيم قطاع التخطيط العمراين والبلديات 
والنقل والرقابة واالإ�سراف عليه، اإ�سافة اإىل ترخي�ض كافة اجلهات وال�سركات واالأ�سخا�ض العاملة يف هذا القطاع. 

حممد بن ز�يد ي�صتعر�ض مع وزير خارجية
 �لبحرين �لعالقات �لأخوية و�مل�صتجد�ت باملنطقة 

حممد بن ز�يد ي�صتقبل 
وزير �ل�صوؤون �خلارجية �لهندي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  ام�����ض يف  امل�سلحة 
خ��ارج��ي��ة مملكة  وزي���ر  اآل خليفة  ب��ن حممد  اأح��م��د 

البحرين ال�سقيقة.
خالل  البحرين  خارجية  ووزي���ر  �سموه  وا�ستعر�ض 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �س������مو  ح�سره  ال���ذي   - ال��ل��ق��اء 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
�سوبرامنيام جاي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  اأم�����ض يف 

�سانكار وزير ال�سوؤون اخلارجية يف جمهورية الهند. 
ورحب �سموه بوزير ال�سوؤون اخلارجية الهندي وبحث 
معه - خالل اللقاء الذي ح�سره �سمو ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  التعاون  و  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الرا�سخة  والتاريخية  االأخ��وي��ة  العالق�������ات  عمق   -
امل���ت���ح���دة ومملكة  ال���ع���رب���ي���ة  ب����ني دول������ة االإم����������ارات 
وح��������ر�ض  ال�س�������قيقني  و�س�������عبيهما  ال��ب��ح��ري��ن 
مبا  وتنميتها  تعزيزها  على  البلدي������ن  قيادت�������ي 
تطلعاتهم�������ا  ويلبي  املتبادل���������ة  م�ساحلهما  يخدم 

امل�سرتكة.
الق�سايا  ت�����ط�����ورات  اإىل  اجل����ان����ب����ان  ت����ط����رق  ك���م���ا 
عدد  اإىل  اإ�سافة  املنطقة  ت�سهدها  التي  وامل�ستجدات 
وتبادال  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��و���س��وع��ات  م���ن 

وجهات النظر ب�ساأنها.

- ع���الق���ات ال�����س��داق��ة وال���ت���ع���اون اال���س��رتات��ي��ج��ي بني 
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة.
ال�سيا�سية  العالقات  بحث  كذلك  اللقاء  خالل  وجرى 
من  وغ��ريه��ا  والتجارية  واال�ستثمارية  واالقت�سادية 

اأوجه التعاون بني البلدين ال�سديقني.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول جممل التطورات 
االهتمام  ذات  االأخ��رى  والق�سايا  والدولية  االإقليمية 

امل�سرتك.

عبد�هلل بن ز�يد ي�صتقبل وزير خارجية لوك�صمبورغ 
 •• اأبوظبي -وام:

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  ا�ستقبل 
الدويل معايل جان اأ�سلبورن وزير خارجية لوك�سمبورغ. ومت خالل اللقاء 
ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني دول��ة االإم���ارات  اأب��وظ��ب��ي - بحث  - ال��ذي عقد يف 
ولوك�سمبورغ وال�سبل الكفيلة بتنميتها وتطوير التعاون لي�سمل العديد من 
الق�سايا ذات  ب�ساأن عدد من  النظر  املجاالت. كما تبادل اجلانبان وجهات 
االهتمام امل�سرتك بني البلدين اإ�سافة اإىل التطورات وامل�ستجدات الراهنة 
على ال�ساحتني االإقليمية والدولية. ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان بزيارة معايل جان اأ�سلبورن موؤكدا حر�ض دولة االإمارات على تعزيز 
العالقات والتعاون امل�سرتك مع لوك�سمبورغ يف املجاالت كافة. من جانبه 
دولة  التي حتتلها  الرائدة  باملكانة  لوك�سمبورغ  وزير خارجية  اأ�ساد معايل 
االإم��ارات على ال�سعيدين االقليمي وال��دويل .. موؤكدا حر�ض بالده على 

تعزيز التعاون امل�سرتك مع دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت.

قادة قو�ت جوية ل� »و�م«: �لإمار�ت جنحت يف بناء منظومة دفاعات جوية نوعية للحفاظ على �أمنها
•• اأبوظبي-وام:

دع��ا ق��ادة ال��ق��وات اجل��وي��ة امل�ساركون يف م��وؤمت��ر دب��ي ال���دويل ل��ق��ادة القوات 
جمال  يف  اجل��ه��ود  توحيد  اأهمية  اىل  ام�����ض  انطلق  ال���ذي   2019 اجل��وي��ة 
ال  دول  من  ال�سادرة  للحدود  العابرة  للتهديدات  للت�سدي  اجل��وي  الدفاع 
حترتم �سيادة حدود جريانها ال �سيما يف املنطقة وذلك للحفاظ على اأمنها 

وا�ستقرارها. 
تطوير  ���س��رورة  وام  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  واأك����دوا 
وحتكم  ق��ي��ادة  نظام  بنية  واإن�����س��اء  امل�ستقبلية  اجل��وي  ال��دف��اع  ا�سرتاتيجية 
مل�سافات  حتلق  التي  امل�سرية  ال��ط��ائ��رات  خ��ط��ورة  ملواجهة  امل��ج��االت  متعددة 

منخف�سة وت�ستهدف املن�ساآت احليوية واالأفراد. 
ب��ن��اء منظومة دف��اع��ات ج��وي��ة نوعية  اإن دول���ة االإم����ارات جنحت يف  وق��ال��وا 
متكنها من املحافظة على اأمنها م�سريين اإىل اأن االإمارات �سباقة يف تطوير 
التكنولوجيا الدفاعية وتلعب دورا موؤثرا يف م�سهد التكنولوجيا الع�سكرية 

واالأمنية املتقدمة كونها تركز على النوع ولي�ض الكم. 
القوات اجلوية  قائد  البوعنيني  اللواء طيار متقاعد خالد  قال  من جانبه 
والدفاع اجلوي االأ�سبق لوكالة اأنباء االإمارات اإن املوؤمتر يناق�ض الدور الذي 

للت�سدي  امل�ستقبلية  اجلوية  الدفاعات  منظومة  يف  التكنولوجيا  �ستلعبه 
للتهديدات غري امل�سوؤولة خا�سة يف ظل انت�سار امليلي�سيات املدعومة من دول 

اإقليمية يف املنطقة ما خلق نوعا جديدا من التطورات االإقليمية. 
وتعاون  ج��دي��د  فكر  اإىل  بحاجة  للحدود  ال��ع��اب��رة  ال��ت��ه��دي��دات  اأن  واأ���س��اف 
م�سرتك من خالل اإعادة �سياغة الدفاع اجلوي والدفاع عن الدول وكذلك 

التعاون بني الدول الكت�ساف هذه التهديدات. 
ال��ع��دي��د من  ت�����س��ه��د  ال��ع�����س��ك��ري��ة واالأم���ن���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

امل�ستجدات.. 
القتالية  العمليات  لدعم  ال�سابق  يف  كانت  اال�ستطالع  عمليات  اأن  مو�سحا 
يف  تكن  مل  امل�سرية  وال��ط��ائ��رات  العمليات..  ه��ذه  من  ج��زءا  اأ�سبحت  واالآن 
ال�سابق �سمن احلروب ال�سابقة واأ�سبحت اليوم جزءا اأ�سا�سيا يف اإدارة املعركة 

باالإ�سافة اإىل طريقة االت�ساالت واملوا�سالت. 
الكثري  قوية مع  و�سيا�سية  ا�سرتاتيجية  بعالقات  تتمتع  االإم��ارات  اإن  وقال 
من دول العامل م�سريا اإىل اأن اأحدث التقنيات الع�سكرية واالأمنية موجودة 
يف االإم��ارات واالآن نعمل على الت�سنيع الع�سكري املعتمد على التكنولوجيا 
قائد  الف�سلي  ع��دن��ان ح�سني  رك��ن طيار  ال��ل��واء  ق��ال  م��ن جانبه  النوعية.  
االإمارات  دول��ة  "وام" اإن  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  الكويتية  اجلوية  ال��ق��وات 

التكنولوجي جتلى  والتقدم  التطور  العامل يف  ل��دول  رائ��دا  قدمت منوذجا 
يف قدرتها على التاأثري يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية واالأمنية املعتمدة على 

التكنولوجيا املتقدمة. 
واأ�ساف اإن امل�ساركني يف موؤمتر قادة القوات اجلوية اأجمعوا اليوم على اأهمية 
ت�سافر اجلهود لتحقيق التكامل الدفاعي املطلوب لدول املنطقة م�سريا اإىل 
اأن معر�ض دبي للطريان يفتح املجال للقادة من حول العامل للو�سول اإىل 

اأحدث التقنيات يف علم الطريان. 
اأعلى  م��ن  ت��اأت��ي  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  الكويتية يف معر�ض  امل�����س��ارك��ة  اأن  واأو���س��ح 
امل�ستويات التي حتر�ض على التوا�سل وح�سور هذا احلدث الدويل الرائد 

الذي يعك�ض التطور والتقدم الذي ت�سهده االإمارات يف هذا اجلانب. 
واأكد اأن امل�ساركة الكويتية جاءت لتوؤكد اأهمية التكامل الدفاعي والتن�سيق 
وال��ت��ن��اغ��م ب��ني ال��ق��وات اجل��وي��ة ك��ون��ه يعد م��ن ال��ث��واب��ت ال��ت��ي ت�سمن اأمن 
وا�ستقرار املنطقة من خالل منظومة دفاع متكاملة لدول جمل�ض التعاون 
اأي  وا�ستقرار  اأمن  نقبل مب�سا�ض  ال  مفادها  وا�سحة  ر�سالة  وهي  اخلليجي 
دولة من دول املنطقة.  من جانبه قال العميد ركن طيار زيد القر�ض قائد 
�سالح اجلو امللكي االأردين يف ت�سريح مماثل اإن موؤمتر قادة القوات اجلوية 
ناق�ض تطور �سالح اجلو يف دول العامل واأ�سلوب العمل على طائرات اجليل 

بحث  اإيل  باالإ�سافة  اجل��وي  ال��دف��اع  اأ�سلحة  يف  توظيفها  وكيفية  اخلام�ض 
التطور التكنولوجي يف علم الطريان والتن�سيق الإدخال هذه التكنولوجيا يف 

اأ�سلحة اجلوية ملواكبة املتغريات املت�سارعة التي ي�سهدها القطاع. 
الع�سكرية  النواحي  يتعاونان يف  االإم���ارات  ودول��ة  االأردن��ي��ة  اململكة  اأن  واأك��د 
واالأم��ن��ي��ة ك��اف��ة م��ن ح��ي��ث ت��ب��ادل اخل����رات وك��ذل��ك م��ن ن��اح��ي��ة التدريب 
والفني  التدريبي  امل�ستوى  على  عايل  تن�سيق  وج��ود  اإىل  م�سريا  واملتدربني 

والعمليات. 
وقال اأن القوات اجلوية االإماراتية �سباقة يف ا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة 
وهو ما ميكنها يف الدفاع عن �سماء دولة االإمارات وحفظ اأمنها وا�ستقراراها.  
من جانبه قال ديفيد جولدفني رئي�ض االأركان ب�سالح اجلو االأمريكي ل� وام 
اإن هذا املوؤمتر فر�سة جيدة للحديث عن مو�سوع مهم وهو كيف نعمل معا 
للطريان فر�سة  دبي  اأن معر�ض  اإىل  بيننا.. م�سريا  امل�سرتك  �سد اخل�سم 
لي�ض فقط لعر�ض تقنياتنا وقدراتنا ولكن اأي�سا فر�سة للحكومات و�سركات 
التكنولوجيا  واأح���دث  ال��ط��ريان  �سناعة  م�ستقبل  ع��ن  للتحدث  ال�سناعة 
يتعلق  فيما  فيه  يفكرون  مب��ا  ال�سناعة  ق��ادة  م�ساركة  واأي�سا  امل�ستخدمة 
هو  ط��ريان  دب��ي  معر�ض  ف��اإن  وبالتايل  باملتطلبات  املرتبطة  باال�ستثمارات 

من�سة رائعة لاللتقاء والتعرف اإىل التقنيات والتكنولوجيا املتقدمة. 
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اأخبـار الإمـارات
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة يرحب باإطالق �لأ�صبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر يف �لبيئة �ملدر�صية

•• اأبوظبي-وام:

رحب املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة باعتزام وزارة الرتبية والتعليم 
اإطالق االأ�سبوع الوطني للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�سية اليوم.

وقالت الرمي عبداهلل الفال�سي االأمينة العامة للمجل�ض يف ت�سريح لها 
بهذه املنا�سبة اإن اإطالق هذا االأ�سبوع من جانب وزارة الرتبية والتعليم 
الذي  التنمر  من  الوقاية  برنامج  اأن  يعني  التوايل  على  الثاين  وللعام 
حر�ض املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة على تنفيذه قد حقق نتائجه 
املرجوه، كما اأن فوائده بداأت تظهر ب�سورة كبرية على ابنائنا الطالب يف 

مدار�سهم ومراكزهم العلمية.
وذكرت اأن اإطالق احلمالت الوطنية لتطبيق برنامج الوقاية من التنمر 
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت  �سيكون 

الرئي�سة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
بابنائنا  الكبري  �سموها  الهتمام  نظرا  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
الرثوة  ه��ذه  تنمية  اإىل  وت�سعى  للوطن  احلقيقية  ال���رثوة  ه��م  ال��ذي��ن 
وحمايتها وتوفري كل فر�ض النجاح لهوؤالء الذين ينتظر منهم اجلميع 
قيادة امل�سرية بنجاح يف الدولة. واأ�سارت اإىل اأن االإمارات وبف�سل القيادة 
الر�سيدة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ض االأعلى 
حكام االإم��ارات، باتت من الدول الرائدة عامليا يف جمال حماية ورعاية 
الطفولة وكانت �سباقة يف متكني هذه ال�سريحة املهمة من املجتمع من 

التمتع باحلقوق التي يكفلها القانون ودون اأي متييز.
التنمر الذي بداأه املجل�ض  اأن برنامج الوقاية من  اإىل  ولفتت الفال�سي 
االحتاد  م��ع  بالتعاون   2014 ال��ع��ام  منذ  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 
والذي  والتعليم  الرتبية  ووزارة  اليوني�سيف  ومنظمة  العام  الن�سائي 
13 برناجما يف العامل وهو ما ينا�سب  اختري كاأف�سل برنامج من بني 

دولة االإمارات العربية املتحدة ويعد االأول على م�ستوى العامل العربي.
واأو�سحت اأنه نظرا لنجاح هذا الرنامج فقد وجهت �سمو " اأم االإمارات 
" باإن�ساء جائزة االأمومة والطفولة للمدار�ض واجلهات التي �ساركت يف 
اإجناح هذا الرنامج وقد بداأ تطبيقها يف �سهر مار�ض من العام احلايل 
اأن وزارة الرتبية والتعليم  اإىل  االإماراتي. ونوهت  مبنا�سبة يوم الطفل 
مدار�ض  يف  لتطبيقه  �ساملة  وطنية  حملة  وب���داأت  الرنامج  ه��ذا  تبنت 
الدولة وللعام الثاين على التوايل، كما تعدى نطاق هذا الرنامج البالد 

واأ�سبح ينفذ يف العديد من الدول االأخرى، وكان جناح تطبيق ور�ض منه 
قبل  ال�سقيقة  الها�سمية  االأردنية  باململكة  االإم��ارات��ي  املخيم  مدر�سة  يف 

نحو �سهر اأكر دليل على اأهمية هذا الرنامج.
واأكدت اأنه يف اإطار اهتمام �سمو " اأم االإمارات " بهذا الرنامج فانها تدعو 
جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة واأولياء االأمور وكل الفئات املجتمعية 
اإىل امل�ساركة يف هذا االأ�سبوع الذي يعالج ظاهرة التنمر بني اأفراد املجتمع 
من خالل و�سع مبادرات ودرا�سات وطرح جتارب لالآخرين ليخرج هذا 
امل�ستهدفة  الفئات  �سلوكيات  تطويع  �سعيد  على  مهمة  بنتائج  االأ�سبوع 
و�سرح فوائد هذا الرنامج الذي يعود عليهم وعلى جمتمعهم باخلري 
والطفولة حري�ض على تقدمي كل  االأعلى لالأمومة  املجل�ض  اأن  خا�سة 
عون لالأبناء واالأمهات ملعاجلة الظواهر ال�سلبية التي تن�ساأ اأثناء ممار�سة 

االأبناء حلياتهم يف املناطق العامة .

حتت رعاية حممد بن را�سد 

موؤ�ص�صة دبي للمر�أة تنظم منتدى �ملر�أة �لعاملي 2020 
يف �مل�صرية �مل�صتقبلية �أولوية يف �ل�صرت�تيجية �لوطنية للدولة دورها  وتاأكيد  و�إجناحها  باملر�أة  �لرتقاء  حممد:  بنت  • منال 

�لإمار�تية �أثبتت كفاءة وم�صوؤولية كبرية يف خمتلف �لقطاعات و�لوظائف بدعم وت�صجيع من قيادتنا �لر�صيدة • �ملر�أة 

�ملر�أة يف �حلكومة و�لقت�صاد و�ملجتمع و�مل�صتقبل دور  على  تركز  للمنتدى  حماور   4 •
•• دبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
تنظم موؤ�س�سة دبي للمراأة منتدى 
املراأة العاملي – دبي 2020 حتت 
���س��ع��ار ق���وة ال��ت��اأث��ري، وذل���ك يومي 
مبدينة  املقبل  فراير  و17   16
ال�سيخ  �سمو  ح��رم  وقالت  جمريا. 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون 
ال�����س��ي��خ��ة منال  ���س��م��و  ال���رئ���ا����س���ة، 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د 
للتوازن  االإم����ارات  جمل�ض  رئي�سة 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  اجل��ن�����س��ني،  ب���ني 
وتنظيم  ا�ست�سافة  اإن  للمراأة  دبي 
املوؤ�س�سة لهذا احلدث العاملي الهام 
اإجن��ازا عامليا جديدا ي�ساف  ميثل 
العاملية  االإجن�������ازات  �سل�سلة  اإىل 
امل��ت��وا���س��ل��ة ل���دول���ة االإم���������ارات يف 
خمتلف املجاالت، حيث يعد من�سة 
ال�سوء على  لت�سليط  رائدة  عاملية 
العاملية  وااله��ت��م��ام��ات  التوجهات 
باملراأة ودورها يف االقت�ساد  املعنية 
وامل����ج����ت����م����ع واحل������ي������اة ال����ع����ام����ة، 

واالبتكار  والريا�سيات  والهند�سة 
يف اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة، ف�سال 
بالقراءة  االإمل�������ام  ن�����س��ب��ة  اأن  ع���ن 
والكتابة بني االإناث يف الدولة تعد 
العاملية، حيث  امل��ع��دالت  اأع��ل��ى  م��ن 

تبلغ نحو 95.8%.
دبي  موؤ�س�سة  رئي�سة  �سمو  وقالت 
العاملي  امل����راأة  م��ن��ت��دى  اإن  ل��ل��م��راأة 
ال�سوء  ل��ت�����س��ل��ي��ط  ف��ر���س��ة  مي��ث��ل 
االإماراتية  امل���راأة  و�سلته  م��ا  على 
اأهميته  اإىل  اإ�سافة  جناحات،  من 
العاملية  ال��ت��ج��ارب  ا���س��ت��ع��را���ض  يف 
وتبادل  امل������راأة  دع���م  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
اأف�سل  ح�����ول  واالأف�����ك�����ار  ال��������روؤى 
التحديات  ع���ل���ى  ال��ت��غ��ل��ب  ���س��ب��ل 
�سحيا  امل����������راأة  ت���واج���ه���ه���ا  ال����ت����ي 
العديد  يف  واج��ت��م��اع��ي��ا  وتعليميا 
منها  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��امل  مناطق 
يف ج��ه��ود وخ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة، وهو 
ت�سافر  م���ن  م���زي���دا  ي��ت��ط��ل��ب  م���ا 
امل�ستوى  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود 
االإيجابي  امل���ردود  واإدراك  العاملي 
واجتماعيا  اقت�ساديا  امل���راأة  ل��دور 

و�سيا�سيا.
واأ�سافت �سموها اأن هناك عالقات 
دبي  موؤ�س�سة  ب��ني  و�سراكة  ت��ع��اون 
الهيئات  م����ن  وال���ك���ث���ري  ل���ل���م���راأة 

املراأة حمورا  ت�سكل  التي   ،2030
مهما فيها. وثمنت �سموها الدعم 
ي��ق��دم��ه �ساحب  ال����ذي  امل��ت��وا���س��ل 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم للمراأة االإماراتية، وحر�ض 
���س��م��وه ع��ل��ى زي�����ادة م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
واالجتماعية  االقت�سادية  احلياة 
والعلمية، ودعم متيزها عامليا، ما 
يعر ب�سكل وا�سح عن اأولوية املراأة 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ون��ه��ج  روؤي����ة  يف 
للدولة.  اال�سرتاتيجية  واخلطط 
بنت  م��ن��ال  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت 
اإن  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
املوؤ�س�سة لدورة  ا�ست�سافة وتنظيم 
العاملي،  املراأة  2020 من منتدى 
تاأتي يف �سوء النجاح غري امل�سبوق 
التي   2016 دورة  حققته  ال���ذي 
م����رة يف  امل��وؤ���س�����س��ة الأول  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
ال�سمو  ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب  اإف��ري��ق��ي��ا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
�سخ�سية   3000 نحو  مب�ساركة 
وقادة  احلكوميني  امل�سوؤولني  من 
واالأكادمييني  واخلراء  املوؤ�س�سات 
املنظمات  ومم���ث���ل���ي  وامل���ف���ك���ري���ن 
ثقة  وتعك�ض  ال��دول��ي��ة،  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال����دويل لدولة  وت��ق��دي��ر امل��ج��ت��م��ع 

وم����ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن اإجن��������ازات على 
ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

باملراأة  االرتقاء  اأن  �سموها  واأك��دت 
االإماراتية واإجناحها وتاأكيد دورها 
يف امل�سرية امل�ستقبلية للدولة ميثل 
اأولوية يف اال�سرتاتيجية الوطنية، 
لها  ال��داع��م��ة  للم�سرية  م��وا���س��ل��ة 
التي اأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن 
ثراه، الذي عمل على متكني املراأة 
وت�سجيعها  واج��ت��م��اع��ي��ا  تعليميا 
جماالت  كافة  يف  االن��خ��راط  على 

العمل.
واأ�سافت �سموها اأن املراأة االإماراتية 
يف  كبرية  وم�سوؤولية  كفاءة  اأثبتت 
والوظائف،  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
بدعم  املنا�سب  اأرق��ى  اإىل  وو�سلت 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن  وت�����س��ج��ي��ع 
يف  االإماراتية  التجربة  باتت  حتى 
دعم وجناح املراأة منوذجا يحتذى 
�سموها  موؤكدة  وعامليا،  اإقليميا  به 
اأن هذا الدعم يتجاوز ال�ساأن املحلي 
اجلهود  ودع��م  لقيادة  يتخطاه  بل 
ال��ع��امل��ي��ة ال���رام���ي���ة ل��ت��م��ك��ني امل����راأة 
واقت�ساديا،  واج��ت��م��اع��ي��ا  تعليميا 
ودعمها  الدولة  تبني  ذل��ك  يف  مبا 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

االإم�������ارات يف ا���س��ت�����س��اف��ة واإجن����اح 
االأحداث العاملية الكرى.

اإ�سناد  اأن  اإىل  ���س��م��وه��ا  واأ�����س����ارت 
2020 لهذا احلدث  تنظيم دورة 
املراأة  ب�سوؤون  املعني  االأه��م  العاملي 
موؤ�س�سة  اإىل  العاملي  امل�ستوى  على 
دب���ي ل��ل��م��راأة، ي��ت��زام��ن م��ع النقلة 
م�سرية  ت�سهدها  التي  التاريخية 
برفع  االإم����������ارات،  امل�������راأة يف  دع����م 
الوطني  املجل�ض  يف  متثيلها  ن�سبة 
عدد  م���ن   50% اإىل  االحت������ادي 
بتوجيهات  االأع�ساء  عدد  اإجمايل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  �سامية 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
لت�سبح  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
االإم����������ارات م����ع ه�����ذه اخل����ط����وة يف 
حيث  م����ن  ال����ع����امل  دول  م�������س���اف 
ن�سبة التمثيل الن�سائي يف الرملان، 
ال�سيا�سي  ال�����دور  ه����ذا  ل��ي��ت��ك��ام��ل 
ل���ل���م���راأة م���ع دوره�����ا ال��ن��اج��ح على 
امل�ستويني االقت�سادي واالجتماعي 
وما و�سلته من م�ستويات تعليمية 
العاملي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة 
ح��ي��ث ت�����س��ك��ل امل������راأة ن��ح��و 70% 
من خريجي اجلامعات يف الدولة، 
خ���ري���ج���ي  م������ن   56% ون�����ح�����و 
املعلومات  تكنولوجيا  تخ�س�سات 

واملنبثقة   ،2021  –  2017
ب���دوره���ا ع��ن خ��ط��ة دب���ي 2021، 
وروؤية االإم��ارات 2021 نحو رفع 
م�ستوى م�ساركة املراأة يف املجتمع، 
االقت�سادي،  ال�سعيد  على  ال�سيما 
�سنع  م��راك��ز  يف  متثيلها  وت��ع��زي��ز 
القرار مبوؤ�س�سات القطاعني العام 
واخلا�ض، م�سيفة اأن منتدى املراأة 
يت�سمنه من  2020، مبا  العاملي 
وم�ساركات  عمل  وجل�سات  اأه��داف 
هذا  ي�������س���ب يف  م�����وؤث�����رة،  ع���امل���ي���ة 
اأه��داف وحماور  االجت��اه ويرتجم 
التي  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  خ��ط��ت��ه��ا 
�سراكات  تنفيذ  اأهمية  على  توؤكد 
ك��اف��ة اجلهات  م���ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاعني  من  الداعمة  والهيئات 
العام واخلا�ض القادرة على اإحداث 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م��ل��ف امل�������راأة، مع 
متثيل املراأة االإماراتية يف املحافل 

الدولية.
واأع���ل���ن���ت ����س���ع���ادة م��ن��ى امل�����ري اأن 
م��ن��ت��دى امل����راأة ال��ع��امل��ي ي��رك��ز على 
دور  ت�����س��م��ل  رئ��ي�����س��ي��ة  حم����اور   4

لتفعيل  ال����دول����ي����ة  وامل����ن����ظ����م����ات 
ه���ذا ال������دور، وال�����ذي ت��ت��م��ث��ل اأحد 
امل���راأة  م��ن��ت��دى  تنظيم  اأ���س��ك��ال��ه يف 
قادة  مب�����س��ارك��ة   ،2020 ال��ع��امل��ي 
ح���ك���وم���ات وم�������س���وؤول���ني ب���ارزي���ن 
وخمت�سني  واأك����ادمي����ي����ني  وخ����ر 
اأكدت  ب���دوره���ا،  امل�����راأة.  ����س���وؤون  يف 
امل����ري رئي�سة  ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن 
للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض 
موؤ�س�سة  حر�ض  املنتدب  والع�سو 
برامج  تنظيم  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة  دب���ي 
روؤية  �ساأنها ترجمة  وفعاليات من 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ب��ت��ع��زي��ز دور 
والعبور  التنمية  م�سرية  يف  امل���راأة 
بالدولة ملرحلة جديدة من العمل 

واالإجنازات يف خمتلف املجاالت.
وفق  ت��ع��م��ل  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  وق���ال���ت 
املراأة  مكانة  لتعزيز  وا�سحة  روؤي��ة 
للريادة  بها  والو�سول  االإماراتية 
العاملية، من خالل مبادرات وبرامج 
وهادفة  ق��وي��ة  و���س��راك��ات  مبتكرة 
حماور  تت�سمنها  ودول��ي��ا،  حمليا 
للموؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية  اخلطة 

واالقت�ساد،  احل��ك��وم��ة،  يف  امل�����راأة 
و�سبل  وامل�������س���ت���ق���ب���ل،  وامل���ج���ت���م���ع، 
اأن  اإىل  ال���دور، م�سرية  ه��ذا  تعزيز 
درا�سة  على  حاليا  تعكف  املوؤ�س�سة 
املتحدثني  وقائمة  العمل  جل�سات 
ال��ق��ط��اع��ات. وكانت  م���ن خم��ت��ل��ف 
موؤ�س�سة دبي للمراأة قد ا�ست�سافت 
 2016 يف �سهر ف��راي��ر م��ن ع��ام 
�سعار  ال��ع��امل��ي حت��ت  امل����راأة  منتدى 
لهذا  ان��ع��ق��اد  اأول  يف  "لنبتكر"، 
ال�سرق  مبنطقة  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا، واأ�سهم يف 
جل�ساته احلوارية اأكرث من 100 
م��ت��ح��دث وم��ت��ح��دث��ة ���س��م��ل��وا قادة 
خمتلف  من  ق��رار  و�سناع  عامليني 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واأكادمييني  وم��ف��ك��ري��ن  وخ�����راء 
ن�����س��اء ورج����ال، ان��ط��الق��ا م��ن كون 
هامة  ا�ستثنائية  من�سة  امل��ن��ت��دى 
القابلة  االإ�سرتاتيجيات  لتطوير 
الدائمة،  وال�����س��ب��ك��ات  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 
االأجيال  جميع  من  الن�ساء  واإلهام 

من املناطق املختلفة.

بتوجيهات حممد بن زايد 

�لهالل �لأحمر تو��صل تنظيم �لأعر��ض �جلماعية لدعم ��صتقر�ر �ل�صباب �ليمني

اإمل����ام ق��ي��ادت��ن��ا مبجريات  م��ا ي��وؤك��د 
واالجتماعية  االإن�سانية  االأو���س��اع 
واالقت�سادية على ال�ساحة اليمنية، 
ال�سباب  بظروف  اهتمامها  وم��دى 
اليمني الذي يواجه حتديات كبرية 
من اأجل حتقيق حلمه وتطلعاته يف 
واالجتماعي  االأ����س���ري  اال���س��ت��ق��رار 

والنف�سي.
ال�سباب  " ميثل  الفالحي  واأ�ساف 
اليمني،  املجتمع  �سريحة كبرية يف 
لذلك جاءت املبادرة تعبريا �سادقا 
الدولة  ت��وج��ه��ات  يف  مكانتهم  ع��ن 
اليمنية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  اخل�����رية 
بق�ساياهم،  ل��اله��ت��م��ام  وجت�����س��ي��دا 

القيادة الر�سيدة على خطى املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
" طيب اهلل ثراه " ملنا�سرة االأ�سقاء 
يف اليمن والوقوف بجانبهم وتلبية 

احتياجاتهم االأ�سا�سية.
االأع�����را������ض  اإن  ال����ف����الح����ي  وق�������ال 
االإم����ارات  ن��ظ��رة  جت�سد  اجلماعية 
ال�ساحة  الح��ت��ي��اج��ات  ال�����س��م��ول��ي��ة 
وامل�ساندة،  ال���دع���م  م���ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
وقيادتها  ال���دول���ة  اه��ت��م��ام  وت���وؤك���د 
بتوفري �سبل اال�ستقرار االجتماعي 
الذي  ال��ي��م��ن��ي  لل�سباب  وال��ن��ف�����س��ي 
واالإعمار  التنمية  ع��بء  عليه  يقع 
يف اليمن، لذلك البد من رعايتهم 

على واقع احلياة لل�سكان املحليني، 
اأولتها هيئة الهالل االأحمر  لذلك 
ا�ستجابتها  وعززت  كبريا،  اهتماما 
اجلارية،  االإن�سانية  االأو�ساع  جتاه 
االحتياجات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
جميع  يف  ل���الأ����س���ق���اء  االأ����س���ا����س���ي���ة 

املجاالت.
" ب��ال��رغ��م م��ن الظروف  واأ����س���اف 
اأن  اإال  ال����ي����م����ن  ب����ه����ا  مي�����ر  ال����ت����ي 
بث  �ساأنها  من  اجلماعية  االأعرا�ض 
االأمل واإدخ��ال ال�سرور على نفو�ض 
ال�سباب الذين يرون من خاللها اأن 
ويهتم  بهمومهم  يح�ض  من  هناك 
بق�ساياهم ويعمل على حت�سني �سبل 

م��ب��ادرة دول��ة االإم����ارات بتوجيهات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان ومتابعة �سمو ال�سيخ 
نهيان تهدف  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
االجتماعي  ال��ن�����س��ي��ج  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وتدعم  العائلية،  الروابط  ومتتني 
االأمن  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
اليمنية  املحافظات  يف  واال�ستقرار 
تاأتي  ك��ون��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���ح���ررة، 
االإم��ارات ملتطلبات  ا�ستجابة  �سمن 
ال�������س���اح���ة ال���ي���م���ن���ي���ة م�����ن ال���دع���م 
امل����ج����االت،  وامل�������س���ان���دة يف ج��م��ي��ع 
م�سريا اإىل اأن هذه املبادرة الكرمية 
ت����وؤك����د �سري  امل����ب����ارك����ة  واخل�����ط�����وة 

ون�������س���ر ال�������س���ع���ادة واالي���ج���اب���ي���ة يف 
ب����اأن حتقيق  اأو����س���اط���ه���م، واإمي����ان����ا 
ت���ط���ل���ع���ات���ه���م م������ن اأه���������م ع����وام����ل 
اليمن  يف  امل���ن�������س���ود  اال�����س����ت����ق����رار 

ال�سقيق.
�سامل  اأك�������د حم���م���د  م�����ن ج���ان���ب���ه 
االأحمر  ال���ه���الل  مم��ث��ل  اجل��ن��ي��ب��ي 
يف  ال��غ��رب��ي  ال�ساحل  اأن  االإم���ارات���ي 
ال��ي��م��ن ح��ظ��ي ب��ن�����س��ي��ب واف�����ر من 
االأع���را����ض اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي يجري 
اإن  وق�������ال  ال���ي���م���ن،  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
واالجتماعية  االإن�سانية  التحديات 
ي�سهدها  ال����ت����ي  واالق����ت���������س����ادي����ة 
نف�سها  ف��ر���س��ت  ال��غ��رب��ي  ال�����س��اح��ل 

اأمورهم  وت��ي�����س��ري  ب��ه��م  وال��ع��ن��اي��ة 
وع���ل���ى راأ�����س����ه����ا ت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 
اإىل  م�سريا  ال�ستقرارهم،  املالئمة 
كبرية  �سريحة  ميثلون  ال�سباب  اأن 
ال  ك���ان  ل��ذل��ك  اليمني  املجتمع  يف 
ون�سر  لق�ساياهم  االلتفات  من  بد 
اأو�ساطهم،  يف  وااليجابية  ال�سعادة 
اأهم  ويعتر حتقيق تطلعاتهم من 
عوامل اال�ستقرار املن�سود يف اليمن 

ال�سقيق.
ال��ه��الل االأحمر،  اأم���ني ع���ام  واأك����د 
االأعرا�ض  تنفيذ  توا�سل  الهيئة  اأن 
اجلماعية للعام الثاين على التوايل 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

•• املخا-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  ال����ظ����ف����رة، 
الهيئة  وا�سلت  االإم��ارات��ي،  االأحمر 
تنظيم املرحلة الثانية من االأعرا�ض 

اجلماعية يف اليمن.
اجلماعي  العر�ض  الهيئة  واأق��ام��ت 
امل����خ����ا  م�����دي�����ري�����ة  يف  اخل�����ام�����������ض 
20 على  ال��غ��رب��ي وال�����  ب��ال�����س��اح��ل 
اجلهود  اإط����ار  يف  ال��ي��م��ن،  م�ستوى 
االإم����ارات  دول���ة  بها  ت�سطلع  ال��ت��ي 
ا�ستقرار  لدعم  الر�سيدة  وقيادتها 
ال�����س��ب��اب ال��ي��م��ن��ي، وحت��ق��ي��ق حلمه 
يف احل���ي���اة وال��ع��ي�����ض ال���ك���رمي، كما 
ا�ستجابة  �سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تاأتي 
االإمارات ملتطلبات ال�ساحة اليمنية 
ال��دع��م وامل�����س��ان��دة يف املجاالت  م��ن 

كافة.
زيجة   200 على  العر�ض  وا�ستمل 
اجلنيبي  ����س���امل  حم��م��د  ب��ح�����س��ور 
مم��ث��ل ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح����م����ر يف 
ال�ساحل الغربي لليمن الذي اأ�سرف 
والرتتيبات  ال�����زواج  م��را���س��م  ع��ل��ى 
اخل�����ا������س�����ة ب������ذل������ك، وع����������دد من 
امل�سوؤولني املحليني يف املخا بجانب 

العر�سان واأ�سرهم ومعارفهم.
عتيق  حم����م����د  ال�����دك�����ت�����ور  واأك����������د 
لهيئة  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال���ف���الح���ي 
ال����ه����الل االأح����م����ر االإم������ارات������ي اأن 

ا�ستقرارهم". اإىل ذلك نقل �سلطان 
مديرية  م��دي��ر  حم��م��ود  اهلل  ع��ب��د 
املخا، �سكر وتقدير ال�سلطة املحلية 
يف املديرية، لرعاية �ساحب ال�سمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اليمن،  يف  اجل��م��اع��ي��ة  ل���الأع���را����ض 
الكرمية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا 
الروابط  عمق  جت�سد  ���س��م��وه،  م��ن 
الرا�سخة  ال��ي��م��ن��ي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
حتقيق  يف  وت�������س���اه���م  وال����ث����اب����ت����ة، 
واالجتماعي  االأ����س���ري  اال���س��ت��ق��رار 

والنف�سي لل�سباب.
واأ�ساد مبتابعة �سمو ال�سيخ حمدان 
الهالل  جلهود  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التي  االإن�سانية  االإم��ارات��ي  االأحمر 
الغربي  ال�����س��اح��ل  ع���ن  ت��ن��ق��ط��ع  مل 
اإن  وق��ال  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل 
املنظمات  �سائر  دون  الهيئة متيزت 
االأخ��رى من خالل تبنيها لق�سايا 
املحافظة،  يف  واالإع����م����ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإ�����س����ك����ان  خ����ا�����س����ة يف جم���������االت 
وال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واخل���دم���ات 

االجتماعية ال�سرورية.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���ر ال��ع��ر���س��ان عن 
حلمهم  بتحقيق  البالغة  �سعادتهم 
يف اال�ستقرار واحلياة الكرمية، ومل 
�سملهم عر هذه الزيجات املباركة 
لهم  اأف�سل  مل�ستقبل  توؤ�س�ض  التي 
ال�سكر  والأ�سرهم، وتقدموا بجزيل 
الر�سيدة  الدولة  لقيادة  والعرفان 
ويف  عينيها  ن�سب  و�سعتهم  ال��ت��ي 
بر�سم  وب����ادرت  اأول��وي��ات��ه��ا  مقدمة 
هذه  ع��ر  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى  الب�سمة 
واالجتماعية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة 

النبيلة.

�لعر�ض �جلماعي �خلام�ض يف �ل�صاحل �لغربي و�ل� 20 على م�صتوى �ليمن من  ي�صتفيدون  وفتاة  �صاب   200
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات يف  الرب  دار  �سيدتها  م�سجدا    23

�فتتاح م�صجد �صيف �لرميثي يف �ل�صاخمة بتكلفة 4.5 ماليني درهم
•• اأبوظبي-الفجر:

العامة  الهيئة  رئي�ض  الكعبي،  مطر  حممد  الدكتور  افتتح 
بن  علي  اهلل  عبد  بح�سور  واالأوق���اف،  االإ�سالمية  لل�سوؤون 
وعمران  الر،  دار  جلمعية  التنفيذي  املدير  الفال�سي  زايد 
ورا�سد  االجتماعية،  اخلدمة  قطاع  رئي�ض  عبداهلل  حممد 
الثالثاء  ي��ا���ض،  بني  يف  الهيئة  ف��رع  م��دي��ر  امل���زروع���ي،  علي 
ال�ساخمة  مبنطقة  الرميثي،  خ��ادم  �سيف  م�سجد  املا�سي، 
ون�سف  ماليني  اأربعة  بلغت  اإجمالية  بتكاليف  اأبوظبي،  يف 

املليون درهم.
وقال عبداهلل علي بن زايد الفال�سي يف اجلمعية: اإن م�ساحة 
امل�سجد اجلديد ت�سل اإىل 356 مرتا مربعا، ويت�سع ل� 500 
م�سل، وتبلغ امل�ساحة االإجمالية لالأر�ض 1600 م2، منها 
800 م2 م�ساحة املرافق املختلفة للم�سجد، وا�ستمر العمل 

يف امل�سروع 16 �سهرا.
واأ�سار عبداهلل الفال�سي اإىل اأن مرافق امل�سجد، امل�سيد على 
قاعة  ت�سم  ا�سمه،  يحمل  ال���ذي  االإم���ارات���ي،  املح�سن  نفقة 
اآخر  و�سكنا  امل�سجد،  الإم���ام  خا�سا  و�سكنا  لل�سالة،  رئي�سة 

واحلمامات،  الو�سوء،  ومنطقة  للن�ساء،   وم�سلى  للموؤذن، 
وحجرة خا�سة بالكهرباء، و�سور، وبوابة. 

واأو�سح اأن م�ساريع جمعية دار الر لبناء امل�ساجد وعمارتها، 
داخل دولة االإمارات، بلغت، حتى االآن، 23 م�سجدا، من بينها 
20 م�سجدا اأجنزت بالكامل، مقابل 3 م�ساجد حتت االإن�ساء 
حاليا. وتتوزع تلك امل�ساجد اإجماال يف اإمارات ومناطق عدة 
يف الدولة، فيما ترى النور وتفتح اأبوابها الحت�سان امل�سلني 
بف�سل اهلل، تبارك وتعاىل، ثم بف�سل ترعات ومبادرات اأهل 

اخلري واالإح�سان، من اأبناء الوطن واملقيمني فيه.

برئا�صة من�صور بن ز�يد.. �لوز�ري للتنمية يناق�ض حوكمة ملف �لأمن �لغذ�ئي
• اإ�سراك كافة اجلهات املخت�سة باإدارة وتنظيم ملف الغذاء بالدولة الإدارة وتنفيذ برامج االأمن الغذائي ب�سكل فعال
الهمم من التعر�ض للإ�ساءة ومتكني اأ�سحاب الهمم واأولياء اأمورهم والعاملني معهم من التعامل مع حاالت اال�ساءة  اأ�سحاب  وقاية  • �سمان 

الب�سري يف احلكومة االحتادية من خلل تطوير نظام اإدارة االأداء  املال  راأ�ض  اإدارة  • تعزيز 
•• اأبو ظبي-وام:

ا�ستعر�ض املجل�ض الوزاري للتنمية 
�سوؤون  وزارة  يف  اج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
�سمو  برئا�سة  باأبوظبي  الرئا�سة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة عددا من القرارات 
احلكومية  وال��ت��ق��اري��ر  وامل���ب���ادرات 
اأعماله، وذلك  امل��درج��ة يف ج��دول 
اأداء  وتطوير  احلكومي  ال�ساأن  يف 

املوؤ�س�سات يف خمتلف القطاعات.
املجل�ض  اجتماع  يف  �سموه  وناق�ض 
لالأمن  االإم�����ارات  جمل�ض  اإن�����س��اء 
ال���غ���ذائ���ي ب��ه��دف االإ�����س����راف على 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  تطبيق 
لالأمن الغذائي من خالل اإ�سراك 
ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ب������اإدارة 
بالدولة  ال���غ���ذاء  م��ل��ف  وت��ن��ظ��ي��م 
االأم�����ن  ب����رام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ  الإدارة 

الغذائي ب�سكل فعال.
لالأمن  االإم���ارات  جمل�ض  ويهدف 
الغذائي اإىل تطوير االإنتاج املحلي 

حماية  �سيا�سة  امل��ج��ل�����ض  ون��اق�����ض 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م م����ن االإ������س�����اءة 
التعر�ض  م���ن  وق��اي��ت��ه��م  ب���ه���دف 
الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  لالإ�ساء، 
معهم  والعاملني  اأمورهم  واأولياء 
اال�ساءة،  ح��االت  م��ع  التعامل  م��ن 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ق�����درة  و����س���م���ان 
على الدفاع عن اأنف�سهم يف حاالت 
الك�سف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اال����س���اءة، 
املبكر عن اأ�سكال اال�ساءة املحتملة 
الأ�سحاب  توجيهها  يتم  ق��د  التي 

الهمم.
ك���ذل���ك و�سع  امل��ج��ل�����ض  ون���اق�������ض 
ال��ري��ا���س��ة يف دولة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
منظومة  ت���ط���وي���ر  اإىل  ت����ه����دف 
امل�ستوى  على  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع 
وامل�ساهمة  وامل��ج��ت��م��ع��ي،  امل��ه��ن��ي 
الريا�سيني  امل���وه���وب���ني  دع����م  يف 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
�سبيل  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
يف  م�سرفة  ب�سورة  الدولة  متثيل 

املحافل الدولية.

الغذائي.
الوطنية  اال�سرتاتيجية  وت��ه��دف 
لالأمن الغذائي التي مت اإطالقها 
العام املا�سي اإىل تطوير منظومة 
وط��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة ت��ق��وم ع��ل��ى اأ�س�ض 

وتنويع م�سادر اال�سترياد، واحلد 
م��ن ف��ق��د وه���در ال���غ���ذاء، و�سمان 
���س��الم��ة ال����غ����ذاء، وحت�����س��ني نظم 
ملواجهة  القدرة  وتعزيز  التغذية، 
املخاطر واالأزمات املتعلقة باالأمن 

وال�سيا�سات  الت�سريعات  وتفعيل 
التغذية  حت�سني  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
االأمن  ل�سمان  الهدر  من  واحل��د 
ال�����ظ�����روف  ك�����اف�����ة  ال�����غ�����ذائ�����ي يف 

واملراحل.

امل�ستدام،  ال���غ���ذاء  اإن���ت���اج  مت��ك��ني 
التقنيات  ت���وظ���ي���ف  خ�����الل  م����ن 
وتعزيز  احل��دي��ث��ة،  والتكنولوجيا 
ال�سراكات  وتنمية  املحلي،  االإنتاج 
الغذاء،  م�سادر  لتنويع  ال��دول��ي��ة 

ب�سورة  اال�سرتاتيجية  ت�ساهم  و 
ف��ع��ال��ة يف ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ك��ان على 
اّت��ب��اع اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ري��ا���س��ي، مما 
انت�سار  من  ويحّد  الرفاهية  يعزز 
وامل�ساهمة  امل���زم���ن���ة،  االأم����را�����ض 
امل�����وه�����وب�����ني  دع����������م  يف  ك������ذل������ك 
التعاون  خ���الل  م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ني 
املختلفة  ال��ري��ا���س��ي��ة  م��ع اجل��ه��ات 
م�سرفة  ب�����س��ورة  ال��دول��ة  ومتثيل 
يف املحافل الدولية، باالإ�سافة اإىل 
العمل  ور����ض  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم 
ت�ساهم  التي  االبتكار  وخم��ت��رات 
اف��رد املجتمع ودعم  يف رفع كفاءة 

مقوماتهم البدنية وال�سحية.
االجتماع  خ���الل  امل��ج��ل�����ض  وب��ح��ث 

يف  االأداء  اإدارة  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر 
احل����ك����وم����ة االحت�������ادي�������ة، وذل�����ك 
الب�سري  امل���ال  راأ�����ض  اإدارة  ب��ه��دف 
وتعزيزه  االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
وت����ط����وي����ر، ومب������ا ي���ت���م���ا����س���ى مع 
ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ن��ح��و خلق 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ���س��ع��ي��دة واإي��ج��اب��ي��ة يف 
يدعم  ومب��ا  االحت��ادي��ة،  احلكومة 
احلكوميني  املوظفني  كفاءة  رف��ع 

نحو اأداء مهامهم الوظيفية.
ك�����م�����ا اط������ل������ع امل����ج����ل���������ض خ�����الل 
التقارير  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  جل�سته 
ال�ساأن  يف  وم��وا���س��ي��ع  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومي وتطوير االأداء للجهات 

االحتادية.

�سمل ا�ستقطاب 300 فرد و10 موؤ�س�سة وجهة من املنطقة الو�سطى

معر�ض �لو�صطى للعمل �لتطوعي بجامعة �ل�ص�ارقة يف �لذيد يختتم فعالياته
•• ال�شارقة-الفجر:

الو�سطى  م���ع���ر����ض  ا����س���ت���ق���ط���ب 
ال����ذي نظمته  ال��ت��ط��وع��ي  ل��ل��ع��م��ل 
التطوعي؛  ال�سارقة للعمل  جائزة 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
مب��دي��ن��ة ال���ذي���د؛ ن��ح��و اأك����رث من 
واأع�ساء  الطلبة  من  ف��رداً   300
الهيئة التدري�سية وخمتلف اأفراد 
وذل��ك على مدى ثالثة  املجتمع؛ 

اأيام يف احلرم اجلامعي.
واختتم املعر�ض التطوعي فعاليته 
مب�ساركة نحو 10 جهة وموؤ�س�سة 
عر�سوا  تطوعية،  وف��رق  حكومية 
خ���الل���ه���ا ح����زم����ة م����ن امل�����ب�����ادرات 

على  ح���ري�������س���ة  "اجلائزة"  اأن 
بغر�ض  املعنية  ر�سالتها  تو�سيل 
قيم العمل التطوعي لدى خمتلف 
يَتاأّتى  ال  وه���ذا  املجتمع،  ���س��رائ��ح 
والتعاون  التكامل  خ��الل  م��ن  اإال 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  وال�سراكة 
التطوعية،  وال����ف����رق  واجل����ه����ات 
مم��ا يج�سد ال��ه��دف االأ���س��م��ى من 
التطوعي  امل���ع���ر����ض  ه����ذا  خ����الل 
وال �سيما يعد االأول من نوعه يف 
املنطقى الو�سطى. واأ�سادت مو�سى 
البلو�سي؛ بتفاعل اجلهات والفرق 
املعر�ض،  يف  امل�����س��ارك��ة  التطوعية 
وا�ستح�سانهم،  ر�ساهم  نال  كونه 
ا�ستقطب  امل��ع��ر���ض  اأن  وخ��ا���س��ة 

م�ساعد  ن���ائ���ب  ال���ل���ه���ي���ب���ي،  زك�����ي 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون االأف���رع، 
ا�ستعداد اجلامعة للتعاون الدائم 
مع اجلائزة يف كل ما من �ساأنه اأن 
التطوعية  القيم  غر�ض  يف  ي�سهم 
لدى طلبة اجلامعة، م�سيداً بفكرة 
�سنوي،  ب�����س��ك��ل  امل��ع��ر���ض  ان��ع��ق��اد 
اجلامعة  ا�ستعداد  اإىل  باالإ�سافة 
الرامج  اح��ت�����س��ان  يف  وح��ر���س��ه��ا 
كالتدريب  االأخ��������رى  امل���ت���ن���وع���ة 
والور�ض التطوعية التي �ست�سقل 

مهارات طلبة اجلامعة. 
م�����س��اع��د مدير  ن���ائ���ب  واأ������س�����اف 
اجل���ام���ع���ة ل�������س���وؤون االأف���������رع، اأن 
هذا  باحت�سان  �سعيدة  اجل��ام��ع��ة 

تتمثل  التطوعية، حيث  والفر�ض 
تلك املوؤ�س�سات يف؛ دائرة اخلدمات 
ال�سارقة  وج��م��ع��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اخلريية، وبلدية منطقة البطائح، 
وقناة  امل��������دام،  م��ن��ط��ق��ة  وب���ل���دي���ة 
الثقايف  امل����دام  ون����ادي  ال��و���س��ط��ى، 
الريا�سي، ونادي البطائح الثقايف 
الثقايف  مليحة  ون��ادي  الريا�سي، 
الريا�سي، وجائزة ال�سارقة للعمل 
التطوعي، وق�سم �سوؤون الطلبة - 

جامعه ال�سارقة فرع الذيد.

اجلامعة حرم تعليمي يحت�سن 
املجتمع.. 

واأب������دى ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح حممد 

امل��ع��ر���ض ال��ت��ط��وع��ي ال���ذي �سارك 
عديدة  م���وؤ����س�������س���ات  ج���ه���ات  ف���ي���ه 
بجهودها  التعريف  على  حر�ست 
تقدمه  اأن  ت�ستطيع  ال����ذي  وم���ا 
للمجتمع باعتبار اأن هذه اجلهود 
�سيا�سة  ي��ت��ج��زء م��ن  ه��ي ج���زء ال 
يف ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ب��ني خمتلف 
املنطقة  يف  امل���ح���ل���ي���ة  اجل�����ه�����ات 

الو�سطى. 

التكامل يف التو�سيل الر�سالة 
املجتمعية.. 

فاطمة  اأك���������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
التنفيذي  املدير  البلو�سي  مو�سى 
للجائزة، وع�سو جمل�ض  اأمنائها، 

املطروحة،  التطوعية  وامل��ب��ادرات 
اإىل  املنطقة بحاجة  اأن  اإىل  الفتة 
جتمع  التي  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
يف  املجتمع  اأف����راد  خمتلف  �سمل 

وعدداً  الطلبة  من  كبرية  اأع���داداً 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  م��ن 
حيث  االخت�سا�سات  خمتلف  من 
الفر�ض  م����ن  ع�����دد  يف  ����س���ج���ل���وا 

�سكرها  ع��ن  معربة  واح���د،  م��ك��ان 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اإىل  وتقديرها 
واجل��ه��ات ال��داع��م��ة وامل�����س��ارك��ة يف 

اإجناح املعر�ض.

�صرطة �أبوظبي حتبط ترويج 450 كغم من خمدري �لكري�صتال و�لهريوين يف عملية �صبكة �ملوت
•• اأبوظبي-وام:

اأح��ب��ط��ت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ت��روي��ج 450 ك��ي��ل��وغ��رام��اً من 
من  مكونة  ع�سابة  بحوزة  والهريوين  الكري�ستال  خم��درّي 
14 �سخ�ساً من جن�سيات اآ�سيوية خمتلفة يف عملية اطلقت 

عليها �سبكة املوت.
امل��خ��درات يقوم  اأح��د م��روج��ي  وق��ام رج��ال املكافحة بر�سد 
اأبوظبي على �سوء  مبمار�سة ن�ساطه يف عدة مناطق باإمارة 
وتتبعه  ب��ه  امل�ستبه  ل��ر���س��د  حمكمة  خ��ط��ة  اع����داد  مت  ذل���ك 
امل��واد املخدره حيث تبني  وحتديد امل�سدر الذي يجلب منه 
اأن هذا االأخري ال يقيم بامارة ابوظبي وياتي فقط يف نهاية 
عليهما  القب�ض  القاء  ومت  باملخدر  امل��روج  لتزويد  اال�سبوع 
وبحوزتهما ما يقارب 5 كيلوغرامات من خمدري الهريوين 

والكري�ستال.
وذكر العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة 
البحث  الإج���راءات  ا�ستكمااًل  اأن��ه  ابوظبي  ب�سرطة  املخدرات 
والتحري مت التو�سل ملعلومات تفيد باأن هوؤالء االأ�سخا�ض 
الدولة  خ���ارج  م��ن  ت���دار  منظمة  ع�سابة  حل�����س��اب  يعملون 
يخت�ض  فريق  وك��ل  ف��رق  �سكل  على  ام���ارات  بعدة  وتتمركز 

بدور حمدد يف تهريب وترويج املخدرات.
�سرطة  عليها  ح�سلت  التي  للمعلومات  وفقا  اأن��ه  واأ���س��اف 
اأبوظبي مت اعداد خطة لالإطاحة بالع�سابة و�سبط جميع 
 189 بحوزتهم  �سخ�سا   11 ل��دى  امل��خ��درة  امل���واد  كميات 
الرئي�سي  التاجر  ي��ق��وم  اأن  قبل  امل��خ��درات  م��ن  كيلوغراما 
بت�سليم الع�سابة ما يقارب 261 كيلو جراما من املخدرات 
تغيري  التاجر  ح��اول  القب�ض  عملية  بعد  ولكن  لرتويجها 

الكميه  هذه  باخفاء  معاونيه  اأحد  مكلًفا  االإجرامية  خطته 
حلني ار�سال ت�سكيل ع�سابي جديد ليقوم برتويجها.

و متكنت ف��رق البحث وال��ت��ح��ري م��ن حت��دي��د م��ك��ان اخفاء 
هذه الكمية باحدى ام��ارات الدولة ومت �سبط كمية كبرية 
من املخدرات، خمباأة يف اأحد امل�ستودعات بحوزة بقية اأفراد 

الع�سابة املكلفني بحمايتها.
ولفت الظاهري اإىل املكا�سب التي حققتها جهود املكافحة يف 
الهائلة  الكمية  ت�سويق هذه  املبا�سر يف حال  حتييد اخلطر 

من املمنوعات بالدولة.
مهامها  اأداء  يف  م�ستمرة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
ال�ساخنة  االإم���داد  خطوط  وتفكيك  للمروجني،  للت�سّدي 
االإجتار  اأو  التهريب  يتوّرط يف  الدولة، وكل من  خ��ارج  من 

باملخدرات.

برعاية �سلطان بن زايد

نادي تر�ث �لإمار�ت يطلق �ليوم مهرجان �ل�صمحة �لرت�ثي �لعا�صر
 •• ابوظبي-الفجر:

يطلق نادي تراث االإمارات �سباح 
ال�سمحة  مدينة  يف  االأح���د  ال��ي��وم 
ال�سمحة  م����ه����رج����ان  ف���ع���ال���ي���ات 
الرتاثي العا�سر الذي ينظمه حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
رئي�ض الدولة رئي�ض النادي،وذلك 
منطقة  واأع��ي��ان  وج��ه��اء  بح�سور 
االإمارات  �سركة  وممثل  ال�سمحة 
العاملية لالأملنيوم الراعي الرئي�ض 
اجلهات  ومم���ث���ل���ي  ل���ل���م���ه���رج���ان، 
ال���راع���ي���ة وامل�����س��اه��م��ة االأخ������رى، 
وعدد من ممثلي و�سائل االإعالم، 

واأم�سيات  ال�����س��م��ر   ج��ل�����س��ات  اإىل 
ال�سعر يف بيت ال�سعر، بينما ت�سمل 
لالأطفال  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���رام���ج 
االأعمار،  خمتلف  تنا�سب  األ��ع��اب��اً 
وم�����س��اب��ق��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة، واأج������واء 
هواياتهم  مل��م��ار���س��ة  ل��ه��م  م��ه��ي��اأَة 

باأمان.
اإىل  ال�سمحة  مركز  مدير  ولفت 
املهرجان يلعب دورا اجتماعيا  اأن 
موؤ�س�سات  ج��ه��ود  ج��م��ع  يف  م��ه��م��ا 
امل��ج��ت��م��ع وت��ن�����س��ي��ق��ه��ا ل��ت�����س��ب يف 
وحتفيزهم  املنطقة،  اأبناء  خدمة 
طريق  عن  املجتمعية،  للم�ساركة 
واالهتمام  التطوعي،  العمل  دعم 
مب�ساريع ال�سباب واالأ�سر املنتجة، 

برنامج خم�س�ض لهم، وهو يعمل 
االقت�سادي  احل��راك  تفعيل  على 
اإىل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  املنتجة  ل��الأ���س��ر 
من  املنطقة  يف  يخلقه  م��ا  ج��ان��ب 
وريا�سي،  وث��ق��ايف  ت��راث��ي  ح���راك 
اإىل ما يحققه من غايات  اإ�سافة 
النادي الرامية اإىل اإحياء الرتاث 
يف  وت��ع��زي��زه  ن�سره  يف  وامل�ساهمة 

نفو�ض الن�ضء.
هذا  برنامج  اأن  الرميثي  واأو�سح 
ال��ع��ام ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��ح��و اأربعني 
يخ�ض  م��ا  منها  متنوعة،  فعالية 
ط��ل��ب��ة امل����دار�����ض وال�������س���ب���اب مثل 
وال�سقارة،  ال���ي���ول���ة  م�����س��اب��ق��ت��ي 
املدر�سية  ال�����زي�����ارات  وب���رن���ام���ج 

املنطقة  اأه���ايل  وج��م��ع غفري م��ن 
الذين اعتادوا هذا املهرجان الذي 
احل���ادي  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�ستمر 

والع�سرين من ال�سهر اجلاري.
الرميثي  ع��ب��داهلل  �سلطان  وب���ني 
ال�سبابي  ال�سمحة  م��رك��ز  م��دي��ر 
امل���رك���ز  الذي  اأن  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع 
املهرجان  ه���ذا  بتنظيم  ي�سطلع 
اإىل  بجد  �سعى  �سنوات  ع�سر  منذ 
و�سل  م��ا  اإىل  امل��ه��رج��ان  ي�سل  اأن 
ال����ي����وم، ح���ي���ث غ�����دا حدثا  اإل����ي����ه 
اأهايل  ينتظره  �سنويا  جمتمعيا 
امل��ن��ط��ق��ة وامل���ن���اط���ق امل����ج����اورة، اإذ 
كلها،  ال��ع��ائ��الت  اأف���راد  ي�ستقطب 
�سمن  امل���دار����ض  طلبة  وي�ستقبل 

الك�ستة،  وب����رن����ام����ج  ال���ي���وم���ي���ة، 
ما  ومنها  التوعوية،  واملحا�سرات 
اأ�سواق  مثل  املنتجة  االأ�سر  يدعم 
والتقليدية  ال���ي���دوي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
اإ�سافة  ال�سعبية،  امل��اأك��والت  ورك��ن 
ينظمها  تراثية  م�سابقة   14 اإىل 
م��رك��ز ال�����س��م��ح��ة ال��ن�����س��ائ��ي وهي 
وت�سمل  واالأوالد،  للن�ساء  موجهة 
االأك����������الت ال�������س���ع���ب���ي���ة واالأزي����������اء 
واالأ�سغال  وال�سناعات  ال��رتاث��ي��ة 
ال����ي����دوي����ة واحل�����ن�����اء واالأل�����ع�����اب 
برنامج  يحتوي  فيما  ال��رتاث��ي��ة، 
امل�����س��رح واجل��م��ه��ور ع��ل��ى عرو�ض 
وثقافية  ت���راث���ي���ة  وم�������س���اب���ق���ات 
باال�سافه  قّيمة،  بجوائز  يومية 

على الرتاث االإماراتي واالحتفاء 
وتقاليدها  ال������دول������ة  ب���ث���ق���اف���ة 
االلتزام  يعك�ض  ومب���ا  االأ���س��ي��ل��ة، 
جت�سيد  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال����را�����س����خ 

اإذ يج�سد املهرجان �سورة نا�سعة 
والتعاون  املجتمعية  للم�ساركة 
بني العديد من اجلهات الر�سمية 
احلفاظ  على  العمل  يف  واالأهلية 

ون�����س��ر ال���وع���ي ب����ال����رتاث، ودع���م 
جتاه  الوطنية  والهوية  االنتماء 
للهوية  م�سدرا  باعتباره  امل��وروث 

الوطنية.
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اأخبـار الإمـارات
�لقرية �لعاملية حتتفل باليوم �لعاملي للت�صامح

•• دبي-وام:

اأعلنت القرية العاملية، اأحد اأكر املنتزهات الثقافية يف العامل، 
يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����س��وق  للثقافة  االأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة 
اليوم  مع  بالتزامن  الت�سامح  كرنفال  اإنطالق  عن  املنطقة، 
املاليني من  اأم��ام  الكرنفال  و�سيتم تقدمي  للت�سامح.  العاملي 
ال�سيوف على نحو اأ�سبوعي طوال املو�سم الرابع والع�سرين، 
وغنية  نوعها  من  فريدة  بتجربة  اال�ستمتاع  فر�سة  ملنحهم 
الت�سامح،  بالتزامن مع مبادرة عام  املميزة، وذلك  بالعرو�ض 
يحتفي  والن�ساطات  بالفعاليات  غني  ا�ستعرا�ض  تنظيم  عر 
كرنفال  وينطلق  الدولة.  يف  ال�سائدة  والت�سامح  التنوع  بقيم 
الت�سامح يف اإطار فعاليات اليوم العاملي للت�سامح، الذي حتتفل 

نوفمر   16 يف   1996 �سنة  منذ  املتحدة  االأمم  به منظمة 
العاملي  امل�ستوى  على  الت�سامح  تعزيز  ب��ه��دف  ع���ام،  ك��ل  م��ن 
الثقافات  ع��ل��ى جم��م��وع��ة متنوعة م��ن  ال��ن��ا���ض  ت��ع��ري��ف  ع��ر 
للقرية  التنفيذي  الرئي�ض  اأن��وه��ي،  ب��در  وق��ال  واحل�����س��ارات. 
الثقايف  وث��رائ��ه  ب��غ��ن��اه  االإم���ارات���ي  املجتمع  يتميز  ال��ع��امل��ي��ة: 
واحل�ساري، حيث تعي�ض يف الدولة املئات من اجلن�سيات من 
خمتلف اأنحاء العامل، وقد ا�ستطاعت قيادتنا الر�سيدة بف�سل 
العربية  االإم��ارات  دولة  الثاقبة من حتويل  وروؤيتها  حكمتها 
املتحدة اإىل من�سة عاملية للت�سامح عر تر�سيخ قيم التعاي�ض 
واالنفتاح والت�سامح، وتعمل القرية العاملية باعتبارها وجهة 
اإماراتية رائدة على تعزيز هذه القيم ون�سرها يف املجتمع عر 
تنظيم الفعاليات التي ت�سلط ال�سوء على الثقافات املختلفة 

وحتقق االإندماج املجتمعي. ويعك�ض الكرنفال قيمة الت�سامح 
التي متثلها القرية العاملية ودولة االإمارات مب�ساركة اأكرث من 
باالإ�سافة  خمتلفة،  جن�سية   30 من  وعار�سة  عار�سا   150
يبلغ  ال��ت��ي  ال�سخمة  امليكانيكية  ال��دم��ى  م��ن  جمموعة  اإىل 
اإرتفاعها 4 اأمتار متّثل خمتلف الثقافات التي متثلها اأجنحة 
القرية العاملية، ل�سمان ق�ساء ال�سيوف اأجمل االأوقات اأثناء 
برتقية  الرتفيه  فريق  وقام  الت�سامح.  بكرنفال  ا�ستمتاعهم 
اأغنية  باإ�سافة  الت�سامح  فكرة  لدعم  املو�سم،  ه��ذا  الكرنفال 
والتي  بريطانيا،  يف  �سكوت  روب��ن  توزيع  من  واحد"،  "كلنا 
قبل  من  العاملية  القرية  ح��ول  امل�سرية  اأثناء  تقدميها  �سيتم 
لغة، وتعتر هذه   12 ب���  امل��وه��وب��ني  االأط��ف��ال  م��ن  جمموعة 
االأغنية احتفااًل ذا طابع مو�سيقي بالت�سامح والتنوع الثقايف.

ويل عهد ر�أ�ض �خليمة يقدم و�جب 
�لعز�ء يف �صهيد �لوطن طارق �لبلو�صي

•• راأ�س اخليمة-وام: 

العزاء يف �سهيد  راأ���ض اخليمة ع�سر ام�ض واجب  القا�سمي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر  قدم �سمو 
الوطن العريف 1 طارق ح�سني ح�سن البلو�سي الذي انتقل اإىل جوار ربه خالل اأدائه واجبه الوطني يف منطقة 
جنران يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة �سمن م�ساركة قواتنا يف عملية عا�سفة احلزم و اإعادة االأمل.. يف اإطار 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية. واأعرب �سموه خالل زيارته جمل�ض عزاء ال�سهيد يف منطقة 
الظيت براأ�ض اخليمة عن �سادق عزائه وموا�ساته لوالد واخوة ال�سهيد جابر وخالد وعارف وطالب وعادل وعلى 
وايل ذوي ال�سهيد ..داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه وينزله منازل ال�سديقني واالأبرار 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه جميل ال�سر وال�سلوان.

�صيف بن ز�يد يزور �صفارة �لدولة يف روما

عبد�هلل بن ز�يد: �لإمار�ت �صتو��صل نهجها يف ت�صخري م�صادر �لطاقة لدعم �ملرحلة �ملقبلة من �لنمو و�لتطور

حتت �سعار عامل واحد بيئة واحدة

بيئة ر�أ�ض �خليمة تنظم معر�ض �لت�صامح 

•• روما -وام:

قام الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

كان  روما حيث  االإيطالية  العا�سمة  يف  الدولة  �سفارة  مقر  اإىل  بزيارة  الداخلية 
ال�سام�سي  احل�سان  حممد  عبيد  عمر  �سعادة  املرافق  والوفد  �سموه  ا�ستقبال  يف 
يف  �سموه  وجت��ول   . ال�سفارة  واأع�ساء  االإيطالية  اجلمهورية  لدى  الدولة  �سفري 

املبنى  هذا  اأهمية  حول  ال�سفري  �سعادة  من  ل�سرح  وا�ستمع  ال�سفارة  مبنى  اأروق��ة 
 1889 العام  اإىل  ت�سييده  ويعود  روم��ا  العا�سمة  و�سط  يف  يقع  ال��ذي  التاريخي 
ميالدي من قبل جراح اإيطايل ا�سمه فران�سي�سكو دورانتي ومت اإدراجه يف قائمة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
بت�سخري  للطاقة،  موثوقا  م���زوداً  ب�سفتها  �ست�ستمر  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
النه�سة  لتحقيق  االأخ��رى  الطاقة  وم�سادر  والغاز  النفط  من  م��وارده��ا 
والرفاهية ل�سعبنا وحتفيز النمو االقت�سادي وتعزيز ج�سور التعاون مع 

اأ�سدقائنا و�سركائنا يف املجتمع الدويل.
الطاقة،  قطاع  يوفرها  التي  الفر�ض  الأهمية  :واإدراك�����اً  �سموه  واأ���س��اف 
�ستوا�سل دولة االإمارات نهجها يف ت�سخري م�سادر الطاقة لدعم املرحلة 

املقبلة من النمو والتطور.
دولة  النفط يف  اكت�ساف  يلي ن�سه: منذ  ل�سموه فيما  جاء ذلك يف مقال 
االإمارات يف عام 1958، وبف�سل حكمة الوالد املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ 
ث���راه، وم��ن خ��الل روؤي��ت��ه بعيدة  ن��ه��ي��ان، طيب اهلل  اآل  ب��ن �سلطان  زاي���د 
الطبيعية  للموارد  االأم��ث��ل  اال�ستغالل  على  االإم���ارات  دول��ة  تركز  امل��دى، 
االقت�سادي  النمو  وحتفيز  املجتمع،  و�سعادة  ورفاهية  لنه�سة  حتقيقاً 

واالجتماعي.
ولتحقيق ذلك، عملت الدولة على بناء �سراكات مع خمتلف الدول بهدف 
تطوير موارد النفط والغاز، ولعبت اأدنوك دوراً مهماً كُممّكٍن ا�سرتاتيجي 

جمال  يف  اأدن���وك  اأبرمتها  التي  ال�سراكات  خ��الل  فمن  ال��ت��ع��اون.  ه��ذا  يف 
االأ�س�ض لعالقات  املدى، و�سعنا  والغاز طويلة  النفط  وامتيازات  الطاقة، 
ا�سرتاتيجية را�سخة لدولة االإمارات ميتد بع�سها الأكرث من 50 عاماً مع 

العديد من الدول من جميع اأنحاء العامل.
التنمية  وحتفيز  اقت�سادنا،  لنه�سة  ال��زاوي��ة  حجز  كانت  ال�سراكات  ه��ذه 
االقت�سادية واالجتماعية، وبناء الطرق واجل�سور واملطارات، وفتح املدار�ض 
واجلامعات وامل�ست�سفيات، واإن�ساء �سناعات حملية متطورة، وتطوير قطاع 

االت�ساالت، وكذلك بنية حتتية ت�ساهي اأف�سل امل�ستويات العاملية.
ي�ستمر  �سعبنا،  ورفاهية  تقدم  لتحقيق  نوا�سل م�سريتنا وجهودنا  وفيما 
والتقدم  التنمية  �سعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رية  م�ساهمات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زن��ا 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي ال����دويل اأي�����س��اً، وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن اإمياننا 
الرا�سخ باإحالل ال�سلم العاملي ورخاء وازدهار كافة �سعوب العامل كركائز 
اأ�سا�سية ل�سيا�ستنا اخلارجية. و�ساهم جناح هذه اجلهود املخل�سة يف تعزيز 
خمتلف  يف  الفاعل  وح�سورها  الناعمة  وقّوتها  و�سمعتها  الدولة  مكانة 

املجتمعات.
اإنني على ثقة باأن دولة االإم��ارات �ست�ستمر باال�سطالع بدور حموري يف 
ت�سجيع ودعم احلوار العاملي، وفيما �ست�سهد الثالثون �سنة املقبلة تغرياً 
ال�سباب  يبحث اجليل اجلديد من  �سوف  العامل،  اأنحاء  يف جميع  جذرياً 

الب�سرية يف جمال  التي تواجه  التحديات  اإجابات وحلول لكثرٍي من  عن 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة، و�سوف يتطلع هوؤالء ال�سباب 
لقيادة تت�سم باجلراأة ملواجهة التحديات وخطط وا�سحة لبلوغ م�ستقبل 
مزدهر. نحن هنا يف دولة االإمارات منتلك خططاً وروؤية وا�سحة املعامل 
تتمثل يف "روؤية االإمارات 2021" و"مئوية االإمارات 2071".. وال �سك 
ه��ذه اخلطة.  اأه��داف  يف حتقيق  رئي�ساً  دوراً  �سيلعبان  والغاز  النفط  ب��اأن 
و�ست�سبح الفر�ض التي يتيحها قطاع الطاقة حمركات رئي�سة لدفع عجلة 
التي  الفر�ض  الأهمية  واإدراك���اً  االقت�سادية.  والتنمية  والتقدم  النه�سة 
يوفرها قطاع الطاقة، �ستوا�سل دولة االإمارات نهجها يف ت�سخري م�سادر 

الطاقة لدعم املرحلة املقبلة من النمو والتطور.
وي�سرين اليوم اأن اأ�ساهد اإطالق حملة اأدنوك "طاقة للحياة"، التي تعك�ض 
اأدن��وك حتت مظلة قيادتنا الر�سيدة يف  ال��دور املهم الذي تقوم به �سركة 
تعزيز النمو والتنوع االقت�سادي يف دولة االإم��ارات ومتكني من يعي�سون 

على اأر�سها احلبيبة من حتقيق طموحاتهم.
بت�سخري  للطاقة،  م��وث��وق  م����زوداً  ب�سفتها  االإم�����ارات،  دول���ة  و�ست�ستمر 
النه�سة  لتحقيق  االأخ��رى  الطاقة  وم�سادر  والغاز  النفط  من  م��وارده��ا 
والرفاهية ل�سعبنا وحتفيز النمو االقت�سادي وتعزيز ج�سور التعاون مع 

اأ�سدقائنا و�سركائنا يف املجتمع الدويل.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  جتاوبا مع 
لروؤية  وانعكا�سا  للت�سامح،  عاماً   2019 يكون  ب��اأن  اهلل،  الدولة-حفظه 
ر�سالة  وه��ي  ال��ع��امل،  اإىل  االإم����ارات  ر�سالة  اي�سال  يف  الر�سيدة،  حكومتنا 
مع  وب��ال��ت��زام��ن  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة  وال��ت��ع��اي�����ض،  الت�سامح 
املهرجان الوطني للت�سامح واالأخوة االإن�سانية بتنظيم وزارة الت�سامح نظمت 
هيئة حماية البيئة والتنمية معر�ض الت�سامح حتت �سعار "عامل واحد بيئة 

واحدة" على كورني�ض القوا�سم ، وياأتي ذلك �سمن م�ساعي الهيئة يف ن�سر 
ثقافة الت�سامح التي تعتر من اأ�سمى القيم االإن�سانية، واأجمل ما ميكن اأن 

يت�سف به االإن�سان، ويتخذه نهجاً يف حياته. 
حيث مت خالل املعر�ض عر�ض ما يعك�ض ثقافات جلن�سيات خمتلفه وذلك 
لعك�ض مبداأ الت�سامح يف الدولة بني خمتلف ال�سعوب ويعك�ض اي�سا املعر�ض 
اأفكارهم  اخ��ت��الف  على  املجتمع  مكونات  خمتلف  ب��ني  وال��ت��اآل��ف  ال��رتاب��ط 
اأتاحت  ال��ت��ي  امل��ت��وارث��ة،  ال��ع��ادات والتقاليد  اأك��دت��ه  وت��وج��ه��ات��ه��م، وه��و م��ا 
لالإمارات ا�ستيعاب اأكرث من 200 جن�سية تعمل وتعي�ض يف �سالم وتاآخ على 

اأر�سها. 
من جانبه اكد �سعادة الدكتور �سيف حممد الغي�ض مدير عام هيئة حماية 
البيئة والتنمية ، ان دولة االمارات تعتر منوذج يحتذى به حول الت�سامح 
من  واح��دة  وعدالة  مت�ساوية  بحقوق  راأيتها  حتت  اجلميع  يتعاي�ض  حيث 
خالل احرتامها لكافة ال�سعوب واالديان ، وان تر�سيخ ثقافة الت�سامح  تعتر 
جزء من الثقافة االن�سانية ملا فيها اخلري حلا�سر االأجيال وم�ستقبلها ، كما 
اكد �سعادته على ان قيم الت�سامح تعتر احد اهم عنا�سر قوة دولتنا ومن 

ال�سروري ان تكون يف مقدمة مبادئنا الوطنية.

من�صة �إمار�تية م�صرية ل�صر�كة ��صرت�تيجية
ر�سخت زيارة الدولة لفخامة الرئي�ض امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي اإىل 
دولة االإمارات، وحفاوة اال�ستقبال من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
قوة  م�سر  و  االإم���ارات  اأن  اأهمها  اال�سرتاتيجية،  الر�سائل  من  ُجملة 
بقاء  باأهمية  االإم���ارات  واإمي���ان  املنطقة  يف  والت�سامح  لل�سالم  متكني 
م�سر قوية يف كل اجلوانب الأن قوتها قوة للعرب، وتركيز البلدين على 

بناء التكامل من خالل �سراكات التنمية واال�ستدامة.
يف  الكبري  واالإع��الم��ي  ال�سعبي  بالتفاعل  متيزت  التي  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء 
البلدين مت التوقيع على جمموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بني دولة االإمارات وجمهورية م�سر العربية وكان من اأهمها واأبرزها 
التوقيع على اإطالق من�سة ا�ستثمارية م�سرتكة بقيمة 20 مليار دوالر 
امل�ساريع  يف  ت��رى  التي  اال�سرتاتيجية  لل�سراكة  ف��ّذة  روؤي��ة  ي�سكل  مبا 
املتوارثة  االإم��ارات��ي��ة  للقناعة  حقيقية  ترجمة  التنموية  االقت�سادية 
اأم��ن االإم��ارات واأن تقدم م�سر وا�ستقرارها ميثل  اأم��ن م�سر من  ب��اأن 
م�سلحة لالإمارات وكل العرب. يف االإطار التنموي املبتكر لهذه املن�سة 
�سركة  �ستنه�ض  ال�سقيقتني،  الدولتني  بني  امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية 
منا�سفة  ال�سيادي،  م�سر  و���س��ن��دوق  "القاب�سة"  التنموية  اأب��وظ��ب��ي 
بالعمل على بناء �سرح م�ستقبلي يتما�سى مع اأهداف تنويع االقت�ساد 
ومئوية   2030 امل�ستدامة  االإماراتية  التنمية  ا�سرتاتيجية  واأه��داف 
عبدالفتاح  الرئي�ض  روؤي��ة  مع  لتن�سجم   ،2071 االحت��ادي��ة  ال��دول��ة 
ر�سيد  امل�سري  لل�سعب  االقت�سادي  اال�ستقرار  يف  ترى  التي  ال�سي�سي 
منه  القدمي  واالإره���اب،  التطرف  مواجهة  يف  وقومية  وطنية  حماية 

وامل�ستجد.
مب��وج��ب ه���ذه ال���روؤي���ة امل�����س��رتك��ة، ج����اءت اأه�����داف امل��ن�����س��ة التنموية 
اأو �سناديق  لت�سمل تاأ�سي�ض م�ساريع ا�ستثمارية ا�سرتاتيجية م�سرتكة 
متخ�س�سة اأو اأدوات ا�ستثمارية لال�ستثمار يف خمتلف القطاعات التي 
ت�سكل ع�سب االإنتاج والت�سغيل بقيم م�سافة يت�سارك فيها القطاعان 

العام واخلا�ض يف البلدين.
وبقدر ما مثلته املن�سة اال�ستثمارية امل�سرتكة من خطوة ابتكارية تقراأ 
امل�ستقبل وجُتّهز له، بقدر ما اأنها تبني على اإرث اأ�سيل وقواعد �سلبة 
واإرادة �سيا�سية قوية، وقف فيها البلدان، دوما وباإخال�ض، �سد املخاطر 

التي ا�ستهدفت اأمن املنطقة وم�سالح �سعوبها وم�ستقبل دولها.
م�ستحقة،  فر�سة  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�����س��ري  الرئي�ض  ي��رتك  مل 
اأم��ن م�سر، ويف توقيت زيارته  اأم��ن اخلليج هو من  اأن  اإال وك��رر فيها 
والدولية  االإقليمية  قوتها  القاهرة  فيها  ت�سع  وازنة  ر�سالة  الأبوظبي 
اإىل جانب الروؤية االإماراتية التي تعطي لالأمن واال�ستقرار والتنمية 

اأولوية ق�سوى.
يف تاريخ العالقات االإماراتية امل�سرية �سواهد م�سيئة بالنخوة املبنية 
على موروث العطاء، ففي اأبوظبي اإميان غر�سه املغفور له ال�سيخ زايد 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - باأن ا�ستقرار م�سر وتقدمها  بن �سلطان 
هو م�سلحة عربية وانه ال بديل عن دورها يف ق�سايا املنطقة، لذا فقد 
كانت م�ساهمة االإمارات �سخية يف دعم امل�ساريع التنموية يف م�سر مبا 
االإ�سكان  وم�سروعات  املحافظات  خمتلف  يف  الغالل  م�ستودعات  فيها 
الطاقة  وحم��ط��ات  ال�سحية  وال��ع��ي��ادات  وامل�ست�سفيات  االج��ت��م��اع��ي، 

ال�سم�سية واملدار�ض وغريها.
كان من الطبيعي اأن ت�سمل اأجندة لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد والرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�سي، باالإ�سافة للتنمية االقت�سادية 
واالجتماعية امل�ستدامة، الت�ساور حول الق�سايا االإقليمية املُلّحة، ابتداء 
من اأمن اخلليج مروراً باملنطقة العربية والعامل، وعلى هذه القاعدة، 
ال�سمان  هو  العربي  "اخليار  ب��اأن  يذكرنا  بيان  الزيارة  ختام  يف  �سدر 
رئي�ض  عمود  م�سر  اأن  و  اال�ستثنائية،  االإقليمية  الظروف  يف  االأ�سا�ض 

لهذا البناء اال�سرتاتيجي".
فيها  ي�ستذكران  وامل�سري  االإم��ارات��ي  لل�سعبني  منا�سبة  الزيارة  كانت 
ركيزة اطمئنان لها جذور عميقة متوارثة، متثلت بالقول املاأثور لل�سيخ 
زايد رحمه اهلل: " لقد اأو�سيت اأبنائي اأن يكونوا دائماً بجانب م�سر".

كتب : حممد جلل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء االإمارات )وام(

جامع �ل�صيخ ز�يد يحتفي ب�اليوم �لعاملي للت�صامح 
•• اأبوظبي-وام:

احتفل جامع ال�سيخ زايد الكبري 
الذي  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ب��� 
ن��وف��م��ر م���ن كل   16 ي�������س���ادف 
ع��ام وذل��ك ام��ت��دادا لنهج القيادة 
الت�سامح  قيم  اإر�ساء  يف  الر�سيدة 
اإرث  امل�����س��ت��ل��ه��م م���ن  وال��ت��ع��اي�����ض 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتر�سيخا 
للت�سامح  ع���امل���ي  ك���رم���ز  مل��ك��ان��ت��ه 
وم���ن���ر ح�������س���اري وط���ن���ي يخلد 
املوؤ�س�ض وميد  الوالد  قيم وماآثر 

ج�سور التوا�سل بني الثقافات.
املركز  ن��ظ��م   .. ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
والتي  ال��ت�����س��ام��ح  ع���م���ل  ور�����س����ة 
اأط����ف����ال من  ت��ن��ف��ي��ذ  مت��ث��ل��ت يف 
للوحة  ال��ع��امل  ث��ق��اف��ات  خمتلف 
فنية ملهمة من املوزاييك جت�سد 
يقدمها  التي  االإن�سانية  الر�سالة 
جامع ال�سيخ زايد الكبري للعامل 
وهي الت�سامح، كما ت�سور مالمح 
بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  ال��وال��د 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �سلطان 
الفريد  والنموذج  العاملي  الرمز 

للعطاء والت�سامح .

الوالد املوؤ�س�ض.
الدكتور  ����س���ع���ادة  اأ�����س����ار  ب������دوره 
ي��و���س��ف ال���ع���ب���ي���ديل، م���دي���ر عام 
الكبري،  ال�سيخ زايد  مركز جامع 
اإىل اأن تنظيم املركز لور�سة عمل 
ب�اليوم  احتفاء  ج��اءت  الت�سامح، 
منه  واإمي���ان���ا  للت�سامح،  ال��ع��امل��ي 
يف  النبيلة  القيم  غر�ض  باأهمية 
الذين هم ثروة  االأجيال،  نفو�ض 
الوطن، وبناة امل�ستقبل، وامتدادا 
ر�سالته  تر�سيخ  يف  املركز  جلهود 
الت�سامح  ق��ي��م  ب��ث  اإىل  ال��داع��ي��ة 
م�����ن  م�����نظومة  خ�����������������الل  م���ن 
التي  وال��������������م��ب��ادرات  امل�����مار�سات 
اال�سرتاتيجية  خطته  من  تنبثق 
الوالد  م���اآث���ر  الإح���ي���اء  ال���رام���ي���ة 
امل���وؤ����س�������ض، ب�����������دءا م���ن اجل����والت 
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة، ال������ت������ي ي���ق���دم���ه���ا 
الثقافية  اجل���والت  اخت�سا�سيو 
م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن ل��ل��زوار، والتي 
واالنفتاح  االع����ت����دال  ع���ن  ت��ع��ر 
ال�����ذي ي��ت�����س��م ب���ه جم��ت��م��ع دول���ة 
بثوابت  امل�����س��ا���ض  دون  االإم������ارات، 
احلنيف،  االإ�����س����الم����ي  ال����دي����ن 
والهوية الوطنية، و�سوال اإىل ما 
ال�سنة  م���دار  على  امل��رك��ز  يقدمه 

الت�ساميم  فيها  ان�سجمت  ال��ت��ي 
لتخرج  احل�سارات،  خمتلف  من 
ب��دي��ع اختزل  ب��ن��م��وذج م��ع��م��اري 
ب�سماحته  احل��ن��ي��ف  ال��دي��ن  ق��ي��م 
االإن�سانية،  م��ف��اه��ي��م��ه  و����س���م���و 
وجاءت م�سرية عمل مركز جامع 
تاأ�سي�سه  الكبري منذ  زايد  ال�سيخ 
لت�سفر عن �سجل حافل بالعطاء 
جمملها  يف  ت��ن��ط��وي  وم��ن��ج��زات 
امل�ستلهمة  االإن�سانية،  القيم  على 

من �سماحة الدين احلنيف.
الكبري  زايد  ال�سيخ  وحقق جامع 
ك��وج��ه��ة ح�سارية  ع��ال��ي��ة  م��ك��ان��ة 
رائ������������دة، م�����ن خ�������الل ر����س���ال���ت���ه 
امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن روؤى  احل�����س��اري��ة 
وت��ط��ل��ع��ات ال���وال���د ال�����س��ي��خ زايد 
لهذا  اأراد  ال���ذي  ث���راه  اهلل  طيب 
اأن يكون منرا ح�ساريا،  ال�سرح 
يعزز الو�سطية، وير�سخ الت�سامح 
ال��ذي ب��ات ال�سمة االأب��رز لل�سرح 
ي�ستقبل على مدار  ال��ذي  الكبري 
ال�سنة زواره من خمتلف االأديان 
عرف  التي  بالرحابة  والثقافات، 
بها جمتمع دولة االإم��ارات قيادة 
و�سعبا. وتعر جهود املركز املحلية 
والعاملية يف تر�سيخ قيم الت�سامح 

للور�سة،  امل���رك���ز  ت��ن��ظ��ي��م  وي���اأت���ي 
ترجمة ملا ي�سعى اإىل بثه من قيم 
�سامية،  اإن�سانية  ومفاهيم  نبيلة 
نفو�ض  يف  ال��ق��ي��م  ت��ل��ك  وغ���ر����ض 
ال�ستدامتها،  حتقيقا  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
ث���ق���اف���ات  االأط�������ف�������ال  مي����ث����ل  اإذ 
على  يلتقون  خمتلفة  وجن�سيات 
رح�����اب جامع  ل��غ��ات��ه��م يف  ت���ع���دد 
ال��ك��ب��ري، يجمعهم  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
م�سرتكة،  اإن�سانية  بقوا�سم  اإط��ار 
ليبعثوا  املوزاييك،  لوحة  الإع��داد 
من  الت�سامح  ر�سالة  ال��ع��امل  اإىل 

اأر�ض الو�سطية واالعتدال.
اأ����س���ار معايل  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
العوي�ض  عبدالرحمن بن حممد 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي���ر 
رئي�ض جمل�ض اأمناء مركز جامع 
ال�سيخ زايد الكبري، اإىل دور املركز 
وقال:   .. الت�سامح  قيم  اإر�ساء  يف 
جلامع  املوؤ�س�ض  ال��وال��د  اأراد  لقد 
يكون  اأن  ال��ك��ب��ري  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
مالمح  وجتلت  للت�سامح،  منارة 
عمارته  تفا�سيل  يف  ال��روؤى  تلك 
الت�سامح  ب��ر���س��ائ��ل  ت��ب��ع��ث  ال��ت��ي 
بني  امل�سرتكة  بالقوا�سم  وتوحي 
هند�سته  ويف  وال��ث��ق��اف��ات،  االأمم 

امل����ح����وري  ودوره  م���ك���ان���ت���ه  ع����ن 
ب��ني م��راك��ز الفكر االإ���س��الم��ي يف 
للدين  امل�سرقة  ال�����س��ورة  تقدمي 
اإىل جانب  احل��ن��ي��ف،  االإ���س��الم��ي 
املعامل  اأه���م  م��ن  ك��واح��د  مكانته 
يعد  اإذ  ال�����ع�����امل،  يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
اجلامع اأحد اأهم منابر الت�سامح 

والتعاي�ض االإن�ساين.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة �سلطان 
رئي�ض  ن��ائ��ب  احل��م��ريي،  �ساحي 
جمل�ض اأمناء مركز جامع ال�سيخ 
امل���رك���ز حقق  اإن   : ال��ك��ب��ري  زاي����د 
بو�سفه  امل���ن���ج���زات  م���ن  ال��ع��دي��د 
القيم  ي���ع���زز  ح�����س��اري��ا  ���س��رح��ا 
االإن�سانية النبيلة، كح�سوله على 
ج��ائ��زة اأوائ���ل االإم�����ارات، وجائزة 
فعاليات  ���س��م��ن  ال��ت�����س��ام��ح،  ف��ئ��ة 
االجتماعي  التوا�سل  رواد  قمة 
العرب"، اإىل جانب ح�سوله على 
مراتب متقدمة �سمن ا�ستطالع 
اأدفايزر  راأي يجريه موقع تريب 
بها  يفخر  منجزات  وهي  �سنويا، 
م�سوؤولية  اأم���ام  وت�سعه  امل��رك��ز، 
ل���ت���ع���زي���ز تلك  ك����ب����رية  وط���ن���ي���ة 
من  امل�ستلهمة  ال�سامية  املفاهيم 
ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن احل��ن��ي��ف و�سرية 

يف املركز، تعرف االأطفال خاللها 
على جماليات اجلامع ومقتنياته 
ال���ف���ري���دة ال���ت���ي ت��ع��ر ع���ن ث���راء 
وتنوع  االإ����س���الم���ي���ة  احل�������س���ارة 
ال�سيخ  ج��ام��ع  اأن  ي��ذك��ر  فنونها. 
زايد الكبري، التابع لوزارة �سوؤون 
الرئا�سة، يحظى برعاية ومتابعة 
من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  اأ���س�����ض  اإذ   ،

اأن�����س��ط��ة وم����ب����ادرات حملية  م���ن 
بوتقة  يف  جميعها  ت�سب  وعاملية 
ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، وعلى 

راأ�سها الو�سطية واالعتدال.
االأطفال  عمل  على  اأ���س��رف  وق��د 
االإيطايل  الفنان  الور�سة  خ��الل 
لورينزو، الذي �سبق اأن �ساهم يف 
اأعمال تركيب الرخام واملوزاييك 
يف اجلامع خالل مراحل االإن�ساء، 
ثقافية  جولة  الور�سة  و�ساحبت 
االأخ�سائيني  اأحد  قدمها  خا�سة 

للحركة  نواة  ليكون  الكبري  زايد 
الثقافية والفكرية التي تتمحور 
ح������ول اجل�����ام�����ع، ان���ط���الق���ا من 
التي  والوطنية  الثقافية  القيمة 
التي  والقيم  املفاهيم  ع��ن  تعر 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ر�سخها 
بن �سلطان اآل نهيان، تلك القيم 
والوعي  ال���وج���دان  يف  امل��ت��ج��ذرة 
للهوية  ام�����ت�����دادا  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 
تعاليم  م��ن  امل�ستلهمة  الوطنية 

ديننا احلنيف.
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اأخبـار الإمـارات

•• باري�س-وام:

العربية  االإم��������ارات  دول����ة  اأط��ل��ق��ت 
املتحدة  االأمم  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة 
للرتبية والعلم والثقافة اليون�سكو 
العاملية  الت�سامح  ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج 
للت�سامح.  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
ج���اء ذل���ك خ���الل م���وؤمت���ر �سحفي 
مب�ساركة  اليون�سكو  م��ق��ر  يف  ع��ق��د 
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن����ورة  م��ع��ايل 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة 
املدير  م�����س��اع��دة  ال��ن��ا���س��ف  ون�����دى 
االجتماعية  العلوم  لقطاع  العامة 

واالإن�سانية يف اليون�سكو.
م�ساركة  اإىل  ال���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
ال��ع��امل ال��ن��م��وذج االإم��ارات��ي يف بناء 
جم��ت��م��ع��ات ال��ت�����س��ام��ح ، م���ن خالل 
الدول  خمتلف  م��ن  ك����وادر  ت��اأه��ي��ل 
تركز على تعزيز ثقافة الت�سامح يف 
املجتمع، وت�سجع االأفراد على تبني 
القيم االإيجابية املرتبطة بالتعاي�ض 
واحلوار احل�ساري. كما ت�سكل هذه 
املبادرة خطوة نوعية �سمن م�ساعي 
عادلة  جمتمعات  بناء  يف  اليون�سكو 
الفعالة  امل�ساركة  خ��الل  من  واآمنة 

لل�سباب وال�سابات.
واأك�������دت م���ع���ايل ن�����ورة ال��ك��ع��ب��ي اأن 
االإم���ارات مع منظمة  دول��ة  �سراكة 
ال���ي���ون�������س���ك���و ���س��ت��ت��ي��ح اال����س���ت���ف���ادة 
ملناه�سة  اليون�سكو  برنامج  خ��رة 
برنامج  لبناء  والتمييز  العن�سرية 
من  اأك��ر  �سريحة  اإىل  ي�سل  عاملي 
على  الإطالعهم  العاملية  املجتمعات 

اأن  مو�سحة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
تعزيز قيم الت�سامح وتر�سيخ ثقافة 
ال���ع���امل، مي��ث��ل هدفاً  ال��ت��ع��اي�����ض يف 
اإن�سانياً �سامياً تعمل دولة االإمارات 
كافة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ع��ل��ى حتقيقه 
الدول واملنظمات ال�ساعية اإىل بناء 
ومتالحمة  م�����س��ت��ق��رة  جم��ت��م��ع��ات 

ومزدهرة.
وقالت معاليها : “يعك�ض الرنامج 
و�سعيها  االإم������ارات  دول����ة  ت��وج��ه��ات 
وتكري�ض  ال��ت�����س��ام��ح  روح  ل��رت���س��ي��خ 
القائم  ال��ق��ي��ادي  وال��ف��ك��ر  الفل�سفة 
على تعزيز التعاي�ض ومتكني مفهوم 
الرنامج  ي�سهم  املت�سامح.  املجتمع 
ن���خ���ب���ة من  م������ه������ارات  ت����ع����زي����ز  يف 
العامل  ح��ول  واالأف���راد  ال�سخ�سيات 
النزاعات  وح��ل  احل���وار  لغة  لتبني 
وق���ي���ادة ال��ت��غ��ي��ري، مب���ا ي��ر���س��خ قيم 

املجتمعات،  يف  والتعاي�ض  الت�سامح 
ويدعم بناء �سبكة لقيادات الت�سامح 
اأن قيم  اإىل  واأ���س��ارت  العامل«.  حول 
متاأ�سلة  ثقافة  والتعاي�ض  الت�سامح 
اأر�سى  االإم������ارات  دول����ة  يف جم��ت��م��ع 
زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  دعائمها 
�سلطان اآل نهيان وا�ستمرت القيادة 
الر�سيدة على ذات النهج من خالل 
منها  اإدراك���اً  الت�سامح  قيم  ماأ�س�سة 
غياب  اأ�سا�سه  وال�سراع  العنف  ب��اأن 
ث��ق��اف��ة احل����وار وق��ب��ول االآخ����ر، مبا 
مل�سلحة  الت�سامح  تعزيز  ي�ستدعي 

حا�سر االأجيال وم�ستقبلها.
ون��وه��ت ب���اأن دول���ة االإم�����ارات متثل 
من���وذج���اً م��ت��ف��رداً ع��امل��ي��اً م��ن حيث 
ال������ذي ي�سم  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ن�����س��ي��ج 
تتمتع  ج��ن�����س��ي��ة،   200 م���ن  اأك����رث 
التعاي�ض  على  قائم  حياة  باأ�سلوب 

القانون  ���س��ي��ادة  ظ��ل  يف  والت�سامح 
�سامية  ق��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن 
االإمارات،  دولة  تراث  من  م�ستمدة 
الدائم  ال��دول��ة  �سعي  اإىل  م�����س��رية 
تعزيز  يف  جتربتها  ال��ع��امل  مل�ساركة 
ال��ن�����س��ي��ج امل��ج��ت��م��ع��ي ال���ق���ائ���م على 
واالحتفاء  وال��ت��ع��اي�����ض  ال��ت�����س��ام��ح 
منوذجا  االآخ��ر،  وتقبل  باالختالف 
الت�سامح على  ُيحتذى يف ن�سر قيم 
اإيجاباً  ينعك�ض  ما  العامل،  م�ستوى 
�سمعتها  ويعزز  الدولة  �سورة  على 
ح�ساري  كمركز  العاملي  وموقعها 
يحت�سن خمتلف اجلن�سيات بتناغم 

وان�سجام.

الت�سامح. لتعزيز  قائدًا   40
الت�سامح  ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  وي�سعى 
تطويره  ي���ت���م  وال��������ذي  ال���ع���امل���ي���ة، 

املتبعة  املاج�ستري  منهجية  بح�سب 
من  جيل  تاأهيل  اإىل  اليون�سكو،  يف 
ق����ي����ادات و����س���ف���راء ال��ت�����س��ام��ح، من 
م�ساركا   40 ا����س���ت���ق���ط���اب  خ�����الل 
بنخبة  وجمعهم  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن 
ي�ساعدونهم  وال��ق��ادة  ال�سخ�سيات 
ع����ل����ى ب�����ن�����اء و�����س����ق����ل م���ه���ارات���ه���م 
وق���درات���ه���م يف جمال  وم��ع��رف��ت��ه��م 

الت�سامح وتعزيز قيمه عاملياً.
على  ال�����س��وء  ال��رن��ام��ج  و�سي�سلط 
ال��ت��ح��دي��ات امل���ت���زاي���دة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
التمييز واال�ستبعاد، و�سيوفر اأدوات 
منهجية  وتنفيذ  لت�سميم  عملية 
التنوع  قيم  تعزيز  ت�ساهم يف  فعالة 
�سيقوم  وال���ت�������س���ام���ح.  وال���ت���ع���اي�������ض 
الرنامج بتطوير كفاءات امل�ساركني 
اأكرث  اإج������راءات  وت��ن��ف��ي��ذ  لت�سميم 
فعالية ت�ساهم يف تعزيز هذه القيم 
ومتكينهم  قدراتهم  وب��ن��اء  العاملية 
ل���ي�������س���ب���ح���وا �����س����ن����اع ال���ت���غ���ي���ري يف 
ا�ستخدام  جمتمعاتهم. ومن خالل 
من  امل��ك��ت�����س��ب��ة  واالأدوات  امل���ع���رف���ة 
القيادات  �ست�ستطيع هذه  الرنامج 
ال�سابة من اإن�ساء وتنفيذ م�ساريعها 

اخلا�سة.
يف  ر�سمياً  ال��رن��ام��ج  اإط���الق  �سيتم 
عدد  و���س��ي��ق��وم   ،2020 ف���راي���ر 
بعر�ض  امل����ت����درب����ني  م�����ن  خم����ت����ار 
التي  واالإجن����ازات  امل�ستجدات  اآخ��ر 
معر�ض  يف  م�����س��اري��ع��ه��م  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
اإك�سبو 2020 يف االإمارات العربية 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  امل���ت���ح���دة 

للت�سامح يف 16 نوفمر 2020.

•• اأبوظبي-وام:

نفذ اأطفاٍل من ثقافات عاملية خمتلفة لوحًة فنية ُملهمة من املوزاييك جُت�ّسد 
الر�سالة االإن�سانية التي ُيقّدمها جامع ال�سيخ زايد الكبري للعامل وهي الت�سامح، 
كما ُت�سّور مالمح الوالد املوؤ�ّس�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل 

ثراه - الرمز العاملي والنموذج الفريد للعطاء والت�سامح.
يوم  مبنا�سبة  الفعالية  لتلك  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  تنظّيم  وي��اأت��ي 
الت�سامح العاملي امتداًدا لنهج القيادة الر�سيدة يف اإر�ساء قيم الت�سامح والتعاي�ض، 
املُ�ستلهم من اإرث الوالد املُوؤ�ّس�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل 
ثراه -، وتر�سيًخا ملكانته كرمز عاملي للت�سامح، ومنر ح�ساري وطني، ُيخّلد قيم 

وماآثر املغفور له، وميّد ج�سور التوا�سل بني الثقافات.
و حّقق جامع ال�سيخ زايد الكبري مكانًة عالية كوجهة ح�سارية رائدة، من خالل 
زايد - طيب اهلل  ال�سيخ  الوالد  روؤى وتطلعات  املنبثقة من  ر�سالته احل�سارية 
ثراه -، الذي اأراد لهذا ال�سرح اأن يكون منًرا ح�سارًيا، ُيعّزز الو�سطية، وُير�ّسخ 
الت�سامح الذي بات ال�سمة االأبرز لل�سرح الكبري الذي ي�ستقبل على مدار ال�سنة 
دولة  بها جمتمع  ُع��ِرف  التي  بالرحابة  والثقافات،  االأدي��ان  زّواره من خمتلف 
بّثه  اإىل  ملا ي�سعى  املركز للور�سة، ترجمة  االإم��ارات قيادًة و�سعًبا. وياأتي تنظيم 

اإن�سانية �سامية، وغْر�ض تلك القيم يف نفو�ض النا�سئة  من قيم نبيلة ومفاهيم 
يلتقون  خمتلفة  وجن�سيات  ثقافات  االأط��ف��ال  مُي��ّث��ل  اإذ  ال�ستدامتها،  حتقيًقا 
بقوا�سم  اإط��ار  الكبري، يجمعهم  زايد  ال�سيخ  لغاتهم يف رحاب جامع  تعّدد  على 
اإىل العامل ر�سالة الت�سامح  اإن�سانية م�سرتكة، الإعداد لوحة املوزاييك، ليبعثوا 
بن  عبدالرحمن  معايل  اأ�سار  املنا�سبة،  وبهذه  واالعتدال.  الو�سطّية  اأر���ض  من 
حممد العوي�ض، رئي�ض جمل�ض اأمناء مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري، اإىل دور 
زايد  ال�سيخ  املُوؤ�ّس�ض جلامع  الوالد  “اأراد  الت�سامح قائاًل:  اإر�ساء قيم  املركز يف 
الكبري اأن يكون منارة للت�سامح، وجتّلت مالمح تلك الروؤى يف تفا�سيل عمارته 
التي تبعث بر�سائل الت�سامح وتوحي بالقوا�سم امل�سرتكة بني االأمم والثقافات، 
لتخرج  احل�سارات،  خمتلف  من  الت�ساميم  فيها  ان�سجمت  التي  هند�سته  ويف 
مفاهيمه  و�سمو  ب�سماحته  احلنيف  الدين  قيم  اختزل  بديع  معماري  بنموذج 
تاأ�سي�سه  الكبري منذ  زايد  ال�سيخ  االإن�سانية، وج��اءت م�سرية عمل مركز جامع 
القيم  على  جُمملها  يف  تنطوي  وم��ن��ج��زات  بالعطاء  حافل  �سجّل  ع��ن  لُت�سفر 
املركز املحلية  امل�ستلهمة من �سماحة الدين احلنيف«. وُتعّر جهود  االإن�سانية، 
والعاملية يف تر�سيخ قيم الت�سامح عن مكانته ودوره املحوري بني مراكز الفكر 
جانب  اإىل  احلنيف،  االإ�سالمي  للدين  امل�سرقة  ال�سورة  تقدمي  يف  االإ�سالمي 
مكانته كواحد من اأهم املعامل الثقافية يف العامل، اإذ ُيعّد اجلامع اأحد اأهم منابر 

نائب  احل��م��ريي،  �ساحي  �سلطان  �سعادة  وق��ال  االإن�����س��اين.  والتعاي�ض  الت�سامح 
رئي�ض جمل�ض اأمناء مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري اإن املركز حقق العديد من 
املنجزات بو�سفه �سرًحا ح�سارًيا ُيعّزز القيم االإن�سانية النبيلة، كح�سوله على 
جائزة اأوائل االإمارات، وجائزة فئة الت�سامح، �سمن فعاليات قمة “رّواد التوا�سل 
ا�ستطالع  �سمن  متقّدمة  مراتب  على  ح�سوله  جانب  اإىل  العرب،  االجتماعي 
راأي يجريه موقع تريب اأدفايزر �سنوًيا، وهي منجزات يفخر بها املركز، وت�سعه 
اأمام م�سوؤولية وطنية كبرية لتعزيز تلك املفاهيم ال�سامية امل�ستلهمة من تعاليم 
الدين احلنيف و�سرية الوالد املُوؤ�ّس�ض. كما اأ�سار �سعادة الدكتور يو�سف العبيديل، 
مدير عام مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري، بهذه املنا�سبة اإىل اأن تنظيم املركز 
لور�سة عمل الت�سامح، جاءت احتفاًء ب�اليوم العاملي للت�سامح، واإمياًنا منه باأهمية 
غر�ض القيم النبيلة يف نفو�ض االأجيال، الذين هم ثروة الوطن، وبناة امل�ستقبل، 
وامتداًدا جلهود املركز يف تر�سيخ ر�سالته الداعية اإىل بّث قيم الت�سامح من خالل 
منظومة من املمار�سات واملبادرات التي تنبثق من خطته اال�سرتاتيجية الرامية 
الإحياء ماآثر الوالد املُوؤ�ّس�ض، بدًءا من اجلوالت الثقافية، التي ُيقّدمها اأخ�سائيو 
اجلوالت الثقافية من اأبناء الوطن للزوار، والتي ُتعّر عن االعتدال واالنفتاح 
االإ�سالمي  الدين  بثوابت  امل�سا�ض  االإم���ارات، دون  دول��ة  يّت�سم به جمتمع  ال��ذي 
اإىل ما ُيقّدمه املركز على مدار ال�سنة من  احلنيف، والهوية الوطنية، و�سواًل 

اأن�سطة ومبادرات حملية وعاملية ت�سّب جميعها يف بوتقة القيم االإن�سانية العليا، 
وعلى راأ�سها الو�سطية واالعتدال«.

وقد اأ�سرف على عمل االأطفال خالل الور�سة الفنان االإيطايل “لورينزو”، الذي 
مراحل  خ��الل  اجلامع  يف  واملوزاييك  الرخام  تركيب  اأعمال  يف  �ساهم  اأن  �سبق 
يف  االأخ�سائيني  اأح��د  قّدمها  ة  خا�سّ ثقافية  جولة  الور�سة  و�ساَحَبت  االإن�ساء، 
املركز، تعّرف االأطفال خاللها على جماليات اجلامع ومقتنياته الفريدة التي 

ُتعّر عن ثراء احل�سارة االإ�سالمية وتنّوع فنونها.
 200 من  اأك��رث  حتت�سن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ويعي�ض  والثقافات،  واملعتقدات  وامل��ذاه��ب  ل��الأدي��ان  كبرًيا  ًدا  ت��ع��ُدّ مُتّثل  جن�سية 
واحرتام  وامل�ساواة  العدل  من  واإط��ار  وتناغم  ان�سجام  يف  ب�سالم،  مًعا  اأف��راده��ا 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  ل���وزارة  التابع  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  جامع  اأن  ُيذكر  القانون. 
يحظى برعاية ومتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض 
اأُ�ّس�ض مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري  اإذ  جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، 
ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول اجلامع، انطالقاً من 
القيمة الثقافية والوطنية التي تعّر عن املفاهيم والقيم التي ر�ّسخها املغفور 
اآل نهيان، تلك القيم املتجذرة يف الوجدان والوعي  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

التي ت�سّكل امتداداً للهوية الوطنية امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي يلتقي رئي�ض وكالة �أنباء �لربتغال يف ل�صبونة

اأطفال العامل يبعثون بر�سالة ت�سامح من جامع ال�سيخ زايد الكبري عربلوحة املوزاييك

�لعوي�ض: تفا�صيل عمارة جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري تبعث بر�صائل �لت�صامح وتوحي بالقو��صم �مل�صرتكة بني �لأمم و�لثقافات

•• ل�شبونة-وام:

اأحمد  ب����ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ال���ت���ق���ى 
ال�سارقة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���س��م��ي 
العا�سمة  يف  االول  اأم�������ض  ل���الإع���الم 
رئ��ي�����ض وكالة  ل�����س��ب��ون��ة  ال��رت��غ��ال��ي��ة 
االأنباء الرتغالية »LUSA« وذلك 
امل��ج��ل�����ض مب���د ج�سور  ���س��ع��ي  اإط�����ار  يف 
التوا�سل والتبادل املعريف واالإعالمي 
واملوؤ�س�سات  االأن�����ب�����اء  وك��������االت  م����ع 

االإعالمية العاملية.
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك������ان 
له  املرافق  والوفد  لالإعالم  ال�سارقة 
�سانتو�ض  ن��ي��ك��وال���ض  ال�����س��ي��د  م��ن  ك��ل 
الرتغالية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  رئ��ي�����ض 
مدير  م���ريل�������ض  ل�����وي�����زا  وال���������س����ي����دة 
ريتافاز  وال�سيدة  الوكالة  التحرير يف 

فيلهو مديرة الت�سويق يف الوكالة.
اإدارات  وم���دراء  رئي�ض  ال�سادة  ورح��ب 
م�ستهل  يف  ال���رت���غ���ال  اأن����ب����اء  وك���ال���ة 
ال���ل���ق���اء ب���وف���د ال�������س���ارق���ة االإع���الم���ي 

متمنني لهم طيب االإقامة يف ل�سبونة 
..معرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة 
التي �ستفتح اآفاقا جديدة من التعاون 
اإع��الم��ي��ة يف  بينهم وب���ني م��وؤ���س�����س��ات 
تبادل  كما  االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
ال��ودي��ة وناق�سا  االأح���ادي���ث  اجل��ان��ب��ان 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وت���ق���دم 
لرئي�ض  ال�����س��ك��ر  ب��خ��ال�����ض  ال��ق��ا���س��م��ي 
حفاوة  على  الرتغالية  االأنباء  وكالة 
الفر�سة  ه����ذه  واإت����اح����ة  اال���س��ت��ق��ب��ال 
لالطالع عن كثب على جتربة الوكالة 

يف خدمة االإعالم واالإعالميني.
وقدم رئي�ض جمل�ض ال�سارقة لالإعالم 
ن��ب��ذة خم��ت�����س��رة ح���ول ع��م��ل املجل�ض 
من  مظلته  حتت  ينطوي  مبا  معرفاً 
هي  تعد  متنوعة  اإعالمية  موؤ�س�سات 
امل��ح��رك االأ���س��ا���ض ل��الإع��الم يف اإم���ارة 
املوؤ�س�سات  اأن هذه  اإىل  ونوه  ال�سارقة، 
�سبكات  بني  ووظائفها  مهامها  تتنوع 
واأعمال  تلفزيونية  وحمطات  اإذاع��ي��ة 

تقدم  واإل��ك��رتون��ي��ة  ورق��ي��ة  �سحافية 
جانب  اىل  جمانية  اإعالمية  خدمات 
اإعالمية  ا�ستثمارية  موؤ�س�سة  وج���ود 
تعمل على ا�ستقطاب خمتلف الكيانات 
االإع����الم����ي����ة ال����دول����ي����ة ل��ت��ت��خ��ذ من 
م��ن خالل  وذل���ك  لها  م��ق��راً  ال�سارقة 
تقدمي امتيازات قل اأن جتد لها مثيل 

يف اأي منطقة اأخرى.
ب���ن اأحمد  واأو�����س����ح ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان 
اأن جمل�ض  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��ق��ا���س��م��ي 
باملكتب  مم���ث���اًل  ل���الإع���الم  ال�����س��ارق��ة 
االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة يقيم 
من  واح��د  �سنوات  �سبع  ومنذ  �سنوياً 
اأه����م امل��ن��ت��دي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعنى 
ب��االت�����س��ال احل��ك��وم��ي وال����ذي يهدف 
اإىل خلق منظومة اإعالمية قادرة على 
ال��ك��ب��ري يف و�سائط  ال��ت�����س��ارع  م��واك��ب��ة 
االإعالم املتطورة وجمابهة كل ما من 
ال�سامية  االإع��الم  ر�سالة  ت�سويه  �ساأنه 
..مقدما لهم الدعوة باأن يكونوا جزءا 

من هذا احلدث يف دورته القادمة.

ال�سارقة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  واأ�������س������ار 
مدى  اإىل  ح��دي��ث��ه  خ����الل  ل����الإع����الم 
اهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
بهذا  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
االرتقاء  على  �سموه  وحر�ض  املنتدى 
ميار�سه  ال���ذي  احل��ك��وم��ي  بالتوا�سل 
�سخ�سياً وب�سكل �سبه يومي من خالل 
توا�سله املبا�سر مع الرامج االإذاعية 
تطرح  التي  املجتمعية  والتلفزيونية 
ق�����س��اي��ا ال���ن���ا����ض وت��ع��م��ل ع��ل��ى حلها 
يف  تواجههم  ال��ت��ي  ال�سعاب  وت��ذل��ي��ل 

خمتلف جوانب حياتهم.
ب���ن اأحمد  واأو�����س����ح ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان 
يف  ال�سارقة  وف��د  وج��ود  اأن  القا�سمي 
الرتغال خالل تلك الفرتة جاء من 
لالآثار  ال�سارقة  معر�ض  افتتاح  اأج��ل 
امل����ق����ام يف امل���ت���ح���ف ال���وط���ن���ي ل���الآث���ار 
وال��ذي ينظم من قبل هيئة  بل�سبونة 
جامعة  مع  بالتعاون  لالآثار  ال�سارقة 
ال�سارقة  وت��ع��ر���ض  ل�سبونة  يف  ن��وف��ا 

لثمامنائة  ت���ع���ود  اآث�������اراً  خ���الل���ه  م���ن 
ال�سارقة  اأر���ض  يف  اكت�سفت  �سنة  األ��ف 
ودعاهم لزيارة املعر�ض والتعرف على 
مقتنياته ومعرو�ساته والوقوف على 

جانب من جوانب الثقافة ال�سارقية.
بدوره عر اجلانب الرتغايل عن بالغ 
اإعجابه عما وجد من حراك اإعالمي 
ورعاية  دع��م  وم��ن  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
من القيادة واحلكومة الأعمال وجهود 
..موؤكدين  االإعالمية فيها  املوؤ�س�سات 
اأن �سمعة ال�سارقة يف جماالت الثقافة 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���ض و���س��ل��ت اإىل 
حدود عاملية وا�سعة وجهود حاكمها يف 
ن�سر الثقافة االإماراتية والعربية على 
ح��د ���س��واء وت��ع��ري��ف االآخ���ر بها ي�سار 

اإليها بالبنان.
الرتغال  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  رئي�ض  واأث��ن��ى 
لالت�سال  ال��دويل  املنتدى  فكرة  على 
احلكومي التي و�سفها بكونها مبادرة 
ت�سهم يف جعل املجتمعات اأكرث ترابطاً 
وت��ف��ه��م��اً ل�����دور االإع������الم وت���ع���زز من 

ومتنحه  جمتمعه  اجت���اه  ال��ف��رد  دور 
نظره  ب���وج���ه���ة  ل���������الإدالء  ال���ف���ر����س���ة 
ومناق�ستها مع امل�سوؤولني مما ي�ساعد 
للو�سول اإىل اتخاذ القرارات ال�سائبة 
املجتمع  ب�������س���وؤون  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  يف 
واأفراده. كما اأبدى جاهزيتهم التامة 
وامل�ساركة يف فعاليات  ال�سارقة  لزيارة 
ال���ق���ادم���ة. عقب  امل���ن���ت���دى يف دورت������ه 
يتقدمهم  ال�����س��ارق��ة  وف����د  ق����ام  ذل����ك 
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 

اأنباء  وكالة  واأق�سام  اإدارات  يف  بجولة 
الرتغال حيث تعرفوا على اآلية عمل 
والتبادل  ال�سحفي،  التحرير  اأق�سام 
والت�سوير  وال���ر����س���د،  امل��ع��ل��وم��ات��ي، 
وخدمات  واالأر����س���ف���ة،  ال��ف��وت��وغ��رايف، 

املرا�سلني املحليني والدوليني.
�سلطان  ال�سيخ  قدم  الزيارة  ختام  ويف 
تذكارية  ه��دي��ة  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن 
الرتغالية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ل��رئ��ي�����ض 
ت�سكل جم�سم ن�سب ال�سارقة عا�سمة 

ال��ث��ق��اف��ة االإ���س��الم��ي��ة وك��ت��اب �سروح 
املكتب  اإ����س���دارات  اأه���م  اأح���د  ال�سارقة 

االإعالمي حلكومة ال�سارقة.
���س��ع��ادة ط�����ارق �سعيد  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
ع�������الي م����دي����ر امل����ك����ت����ب االإع�����الم�����ي 
و����س���ع���ادة ح�سن  ال�������س���ارق���ة  حل��ك��وم��ة 
جمل�ض  ع��ام  اأم��ني  املن�سوري  يعقوب 
ال�����س��ارق��ة ل��الإع��الم وال�����س��ي��دة �سوفيا 
وكالة  ال��ت�����س��وي��ق يف  م��ن�����س��ق  ك��ادي��ت��ي 

االأنباء الرتغالية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستفاد اأكرث من 200 منت�سب يف �سرطة اأبوظبي من ور�ض عمل 
نفذها قطاع املالية واخلدمات بعنوان �سعادتي يف ت�ساحمي �سمن 

مبادرات عام الت�سامح.
واأكد العميد خليفة حممد اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات 
اهتمام �سرطة اأبوظبي مبوظفيها وت�سجع مبادرات عام الت�سامح 
النف�سية  �سحته  حت�سني  على  امل��وظ��ف  ت�ساعد  ال��ت��ي  وال��رام��ج 
اأن مبادرة  اآمنة. واأو�سح  واجل�سدية وحتفزه للعمل يف بيئة عمل 
�سعادتي يف ت�ساحمي ت�سهم يف ن�سر قيم االيجابية والت�سامح بني 

التاآلف  قوامها  ب��رواب��ط  االإن�سانية  ال��ع��الق��ات  وت��ق��وي  املوظفني 
م�ستويات  من  وترفع  واالح��رتام  والرتاحم  واالأخ��الق  والتكاتف 

ال�سعادة واالأمان الوظيفي.
اأقيمت مبقر مديرية اخلدمات الطبية  وت�سمنت الور�ض - التي 
واإدارتي امل�ساريع الهند�سية واملرا�سم والعالقات العامة - متارين 
ن��ظ��ري��ات ومم��ار���س��ات علمية  وف��ق  ه��ادف��ة  وف��ك��ري��ة  ب�سرية  تنمية 
ت�سهم يف تطوير الذات وتعزز قدرات املوظفني وحت�سن من اأدائهم 
الوظيفي  واأدائهم  �سلوكهم  العمل، وتطور  والوظيفي يف  الفكري 
واإنتاجيتهم مما ينعك�ض اإيجابياً على والئهم وانتمائهم املوؤ�س�سي 
اإىل جانب تقدمي جمموعة ا�ست�سارات حتت اإ�سراف متخ�س�سني.

�صعادتي يف ت�صاحمي مبادرة يف �صرطة �أبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

والتاأمنيات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  الهاملي  �سيف  حممد  اأك���د 
كافة  ذل��ك  وي��وؤك��د  وامل��ح��ب��ة،  لل�سالم  واح���ة  االإم����ارات  اأن  ب��االإن��اب��ة  االجتماعية 
وال�سالم  للت�سامح  عاملية  كعا�سمة  �سمعتها  ر�سخت  التي  االإيجابية  املمار�سات 
احتفال  له مبنا�سبة  الهاملي يف كلمة  العامل واحرتامه. وقال  اأك�سبها ثقة  ما 
اإعالن  اإن  عام  كل  من  نوفمر  الهيئة باليوم العاملي للت�سامح الذي يوافق 16 
كوثيقة  االإن�سانية  االأخ���وة  وثيقة  واإ���س��دار  للت�سامح،  عاما   2019 االإم���ارات 
عاملية من اأجل ال�سالم العاملي والعي�ض امل�سرتك، وتوفري اأماكن لغري امل�سلمني 
متكنهم من ممار�سة �سعائرهم الدينية بكل حرية، وم�سارعتها امل�ستمرة الإغاثة 

املنكوبني يف اأي مكان بالعامل يوؤكد على قيم الت�سامح التي متيز دولة االإمارات 
والتخطيط  واجلهد  الوقت  من  الكثري  تطلبت  ال�سورة  ه��ذه  اأن  واأك��د  عامليا. 
اأي مدى يعد العمل من  اإىل  لتكون واقعا حقيقا ملمو�سا، االأم��ر الذي يو�سح 
اأجل �سمان ا�ستمرارها واجبا وطنيا ينبغي ا�ستلهامه من مثل هذا اليوم الذي 

نوؤكد فيه على القيم التي نتبناها ونعمل على ن�سرها اإقليميا وعامليا.
اإىل ذلك احتفل موظفو الهيئة باليوم العاملي للت�سامح مع خالل اإقامة فعالية 
جمعت كافة املوظفني من كل اجلن�سيات حيث ا�ستعر�سوا تاريخ وتراث ثقافتهم، 
وعر�سوا للتحف واملقتنيات التي جت�سد روح بلدانهم، حيث بثت الفعالية ال�سعادة 
بني املوظفني الذين متنو اأن يدمي اهلل على دولة االإمارات قيادة و�سعبا االأمن 

واالأمان والرخاء واالزدهار.

•• دبي -وام:

العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  اأ�ساد 
ل�سرطة دبي، بالدور الكبري الذي تقوم به االإدارة العامة 
للموارد الب�سرية يف دعم االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة 
بالكفاءات عر �سيا�سة تاأهيل ت�سري وفق منهجية علمية، 

ترفع م�ستوى االأداء وكفاءة العن�سر الب�سري.
للموارد  العامة  ل��الإدارة  �سعادته  تفقد  خالل  ذلك  جاء 
الب�سرية، �سمن برنامج التفتي�ض ال�سنوي على االإدارات 

العامة ومراكز ال�سرطة، بح�سور اللواء الدكتور ال�سالل 
�سعيد بن هويدي الفال�سي، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
االإدارة  مدير  م���راد،  �سالح  ال��دك��ت��ور  والعميد  االإدارة، 
والعقيد  را���س��د،  ن��ا���س��ر  را���س��د  العقيد  ون��ائ��ب��ه  ال��ع��ام��ة، 
العامة  االإدارة  مدير  نائب  احل��م��راين،  �سالح  الدكتور 
مدير  املهريي،  حممد  اأحمد  واملقدم  وال��ري��ادة،  للتميز 
اإدارة الرقابة والتفتي�ض بالوكالة، والرائد الدكتور عبد 
من  وع��دد  التفتي�ض،  ق�سم  رئي�ض  الرحيم،  عبد  ال��رزاق 

ال�سباط.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير عام هيئة 
االإمارات  دول��ة  اأن  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي 
عا�سمة الت�سامح العاملي وميثل التعاي�ض فيها حالة فريدة 
من  قاطنيها  ب��ني  وال��رتاح��م  واالإخ����اء  املحبة  قيم  جت�سد 
العامري يف كلمة له مبنا�سبة  وق��ال   . خمتلف اجلن�سيات 
نوفمر من   16 ي�����س��ادف  ال���ذي  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
قيادتنا احلكيمة  توليه  الذي  الكبري  االهتمام  اإن  عام  كل 
للمجتمع  فريدة  ك�سمة  وتر�سيخه  الت�سامح  نهج  بتعميق 
االجتماعية  القيم  منظومة  اإث����راء  يف  �ساهم  االإم���ارات���ي 
واالإن�سانية مبزيد من التفرد واالن�سجام والتالحم وجعل 
االإمارات يف طليعة الدول االأمثل للعي�ض واالإقامة واأكرثها 
والطاحمني  االأع��م��ال  ورواد  ال�سياح  ال�ستقطاب  جاذبية 
لالإبداع  حا�سنة  باعتبارها  حياتهم  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء 
والتميز. واأ�سار اإىل اأن هذا االإجناز يرتجم حر�ض القيادة 
من  وي��ع��زز  وال��ت��اآل��ف  الت�سامح  قيم  تبني  على  واملجتمع 

تكاتف اجلميع يف �سبيل دفع م�سرية التنمية ال�ساملة نحو 
حتقيق النه�سة والنمو يف كافة املجاالت واإحراز املزيد من 
الروابط  متانة  كذلك  وي��وث��ق  للوطن  واالرت��ق��اء  الرفعة 
التي جتمع اأفراد املجتمع بان�سجام وتناغم فريدين، الفتاً 
واال�ستقرار  واالأم����ان  االأم���ن  اأ���س��ا���ض  ه��و  الت�سامح  اأن  اإىل 
االآخر  وقبول  واالإي��ث��ار  واالح��ت��واء  املحبة  مفتاح  باعتباره 
وت�سمو  االإجن��ازات  وتتعاظم  تتكاتف اجلهود  ومن خالله 

االأوطان وتنه�ض املجتمعات.
يعر  االإم�����ارات  دول���ة  يف  الت�سامح  ع��ام  اأن  �سعادته  واأك���د 
ع��ن النهج االأ���س��ي��ل وال��را���س��خ ل��دول��ة االإم����ارات يف تعميق 
الهوية  اأ�سالة  على  واحلفاظ  وتنميتها  االإيجابية  القيم 
ملوا�سلة  قيادتها  و�سعي  ال��ع��امل،  على  واالنفتاح  الوطنية 
دعائمه  اأر�سى  ال��ذي  العريق  واالإن�ساين  احل�ساري  االإرث 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
ثراه” وحر�سها على ري��ادة العامل يف تبني القيم اخلرّية 
ومنارة  وا�ستقرار  اأم��ن  واح��ة  االإم����ارات  لتكون  وال�سمحة 

هداية ونور وم�سدر �سعادة للعامل اأجمع.

�ملعا�صات : �لإمار�ت عا�صمة للت�صامح وو�حة للمحبة و�ل�صالم

�ملري يطلع على بر�مج �لإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�صرية

�أبوظبي لل�صالمة �لغذ�ئية : �لإمار�ت وطن �لتعاي�ض و�ملحبة و�لإخاء 

االإمارات واليون�سكو تطلقان برنامج قيادات الت�سامح العاملية

نورة �لكعبي: تتيح �ل�صر�كة �لو�صول جلمهور �أو�صع 
لإطالع �لعامل على جتربة �لت�صامح �لإمار�تية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

التقى اأع�ساء اللجنة العليا لالأخوة 
االإن�سانية اأم�ض االأول يف الفاتيكان 
قدا�سة البابا فرن�سي�ض بابا الكني�سة 
الكاثوليكية وف�سيلة االإمام االأكر 
الدكتور اأحمد الطيب �سيخ االأزهر 
الت�سور  ل��ت��ق��دمي  وذل���ك  ال�����س��ري��ف 
واملقرتح لبيت العائلة االإبراهيمية 

الذي �سيقام يف اأبوظبي.
االإبراهيمية  العائلة  بيت  ويج�سد 
االإن�سانية  االأخ�����وة  وث��ي��ق��ة  ج��وه��ر 
ومعبدا  وم�����س��ج��دا  كني�سة  ��م  وي�����سّ
االأوىل،  يف م�ساحة م�سرتكة للمرة 
ت�سعى لت�سجيع احلوار الديني ون�سر 
قيم الت�سامح والعي�ض امل�سرتك بني 
االأديان  خمتلف  من  النا�ض  جميع 

والثقافات واملعتقدات.
ويعد هذا امل�سروع اأحد اأول امل�ساريع 
التي �ست�سرف اللجنة العليا لالأخوة 
يف  �سيقام  وال��ذي  عليها،  االإن�سانية 
ومت  باأبوظبي،  ال�سعديات،  جزيرة 
ال�سهري،  املعماري  ت�سميم  اختيار 
لبيت  اأوب����ي،  اج��اي��ي  ديفيد  ال�سري 
�سبتمر  يف  االإب��راه��ي��م��ي��ة،  العائلة 

.  2019
بيت  االإ�سراف على  اإىل  وباالإ�سافة 
تكليف  مت  االإب��راه��ي��م��ي��ة،  ال��ع��ائ��ل��ة 

للتطلعات  وف���ق���اً  ب��ال��ع��م��ل  ال��ل��ج��ن��ة 
االإن�سانية،  االأخ���وة  وثيقة  ن�ض  يف 
امل�سرتك  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ب��ي��ان  وه���ي 
ال���ذي وق��ع��ه ك��ل م��ن ق��دا���س��ة البابا 
فرن�سي�ض بابا الكني�سة الكاثوليكية 
الدكتور  االأك����ر  االإم�����ام  وف�سيلة 
اأحمد الطيب �سيخ االأزهر ال�سريف 
البابوية  الزيارة  اأثناء  اأبوظبي،  يف 
العام  م���ن  ف���راي���ر  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

اجلاري .
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت  ذل����ك  اإىل 

اإيرينا  �سم  عن  االإن�سانية  لالأخوة 
ال�سابقة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  ب��وك��وف��ا، 
ع�سويتها،  اإىل  اليون�سكو  ملنظمة 
وبهذا ي�سبح عدد اأع�ساء اللجنة 9 
االأهداف  بتحقيق  معنيون  اأع�ساء 
الواردة يف وثيقة االأخوة االإن�سانية.
تراأ�ض  ام������راأة  اأول  ب��وك��وف��ا  وت��ع��د 
لليون�سكو  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م��ن�����س��ب 
 2009/ متتاليتني  فرتتني  وملدة 
خاللها  وع�����رف�����ت   /2017–
الديني  ل��ل��ت�����س��ام��ح  مب��ن��ا���س��رت��ه��ا 

والتعاي�ض ال�سلمي.
اللجنة  اع�ساء  اجتماع  خ��الل  ومت 
بابا  فرن�سي�ض  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة  م��ع 
وف�سيلة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  ال��ك��ن��ي�����س��ة 
االإمام االأكر الدكتور اأحمد الطيب 
الرتحيب  ال�����س��ري��ف  االأزه�����ر  �سيخ 
�ستوّظف  ال��ت��ي  ب��وك��وف��ا،  ب��اإي��ري��ن��ا 
وخرتها  ل��ه��ا  امل�����س��ه��ود  م��ق��درت��ه��ا 
اأهداف  العري�سة لتحقيق  الدولية 
االإن�سانية.  االأخ���وة  وثيقة  وغ��اي��ات 
اللجنة  عّلقت  م�����س��رتك،  ب��ي��ان  ويف 

بوكوفا  اإيرينا  ان�سمام  على  العليا 
بقولها : “ طيلة م�سريتها املهنية، 
مبادئ  ت�سجيع  يف  بوكوفا  �ساهمت 
الت�سامح والتعاي�ض بني املجتمعات، 
ف��ه��ي مت��ت��ل��ك ر����س���ي���داً ك���ب���رياً من 
الرامج  تن�سيق  القّيمة يف  اخل��رة 
�سة على امل�ستوى  واملبادرات املتخ�سّ
الدويل والتي �ستكون اإ�سافة مهمة 
ل���ن���ا يف ���س��ع��ي��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف 
اللجنة العليا “ .? واأ�سافت اللجنة 
اليوم، ومبنا�سبة  “ ي�سّرنا   : العليا 

نرحب  اأن  للت�سامح،  العاملي  اليوم 
ت�سعى  التي  اللجنة  يف  ع�سوة  بها 
واالإخاء  التعاي�ض  مبادئ  ن�سر  اإىل 
والت�سامح يف جميع اأنحاء العامل”. 
بوكوفا  اإيرينا  قالت  جانبها،   م��ن 
هذه  اإىل  اأن�����س��م  اأن  ي�سرفني   “  :
الدين  رج���ال  م��ن  ال��ب��ارزة  النخبة 
اأه��داف هذه  والثقافة بغية حتقيق 
االأخوة  ل�سالح  التاريخية  الوثيقة 
اأم�ض  يف  ���س��ار  ع��امل  يف  االإن�سانية، 
واالح������رتام  احل������وار  اإىل  احل���اج���ة 

املتبادل«.
وت�����������س�����م ال����ل����ج����ن����ة ع��������������دداً من 
واإ�سبانيا،  االإم���ارات،  من  االأع�ساء 
واإي���ط���ال���ي���ا، وم�������س���ر، وال����والي����ات 
وهم  وبلغاريا  االأمريكية،  املتحدة 
اأيو�سو  اأن��خ��ي��ل  ميغيل  ال��ك��اردي��ن��ال 
البابوي  املجل�ض  رئي�ض  غويك�سوت، 
بالكر�سي  االأدي��������ان  ب���ني  ل���ل���ح���وار 
حممد  وال����ق����ا�����س����ي  ال�����ر������س�����ويل، 
امل�ست�سار  ع���ب���دال�������س���الم،  حم���م���ود 
ال�����س��اب��ق ل��ف�����س��ي��ل��ة االإم������ام االأك����ر 

الدكتور اأحمد الطيب �سيخ االأزهر، 
لو�ستيج، كبري  برو�ض  م.  واحلاخام 
العري  امل���ج���م���ع  يف  احل����اخ����ام����ات 
يوؤان�ض  وامل��ون�����س��ن��ي��ور  ب��وا���س��ن��ط��ن، 
ال�سخ�سي  ال�سكرتري  جيد،  حلظي 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ال��ب��اب��ا؛  لقدا�سة 
رئي�ض  املحر�ساوي،  ح�سني  حممد 
ج���ام���ع���ة االأزه���������ر، م���ع���ايل حممد 
خليفة املبارك رئي�ض دائرة الثقافة 
والدكتور  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال�����س��ي��اح��ة 
االأمني  ال��رم��ي��ث��ي،  في�سل  �سلطان 
امل�سلمني؛  ح��ك��م��اء  مل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام 
ويا�سر ح��ارب، كاتب ومقّدم برامج 
وت�سعى  اإماراتي.?  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة 
ل���رت����س���ي���خ قيم  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة 
التعاي�ض ال�سلمي بني جميع النا�ض 
واجلن�سيات،  االأدي����ان  خمتلف  م��ن 
تطلّعات  وتنفيذ  رعاية  خ��الل  من 
وث��ي��ق��ة االأخ�����وة االإن�����س��ان��ي��ة، وعقد 
الدينية  القيادات  مع  االإجتماعات 
وروؤ�ساء املنظمات الدولية وغريهم 
لتبني  االأخ���������رى،  ال����ق����ي����ادات  م����ن 
امل����ب����ادرات ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ن�سر 
ال�سالم  بني جميع ال�سعوب و�سوف 
العليا  اللجنة  اأع�����س��اء  ع���دد  ي��زي��د 
م�ستقبال لت�سمل قادة من خمتلف 
من  واملجتمعات  وامل��ن��اط��ق  االأدي����ان 

جميع اأنحاء العامل.

•• عجمان -وام:

بن  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  اأ���س��در 
ال�سمو  �ساحب  مثل  النعيمي  را���س��د 
ح���اك���م ع��ج��م��ان ل���ل�������س���وؤون االإداري�������ة 
ل�سنة   30 رق�����م  ال�����ق�����رار  وامل����ال����ي����ة 
اللجنة  ت�سكيل  اإع��ادة  ب�ساأن   2019
عجمان  حكومة  يف  للتظلمات  العليا 
تاريخ  م��ن  اعتبارا  ب��ه  يعمل  اأن  على 

�سدوره.
االأوىل  م����ادت����ه  يف  ال�����ق�����رار  ون���������ض 
ب��ت��ع��دي��ل امل������ادة 2 م���ن ال����ق����رار رقم 

اللجنة  ب�����س��اأن   2017 ل�سنة   46
عجمان  حكومة  يف  للتظلمات  العليا 
را�سد  برئا�سة  اللجنة  ت�سكيل  واإع��ادة 
ال�سويدي  ج���ران  ب��ن  عبدالرحمن 
الب�سرية  امل������وارد  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 
وع�سوية كل من حممد عبداحلميد 
خ���ل���ي���ف م�������س���ت�������س���ار مم���ث���ل احل���اك���م 
ورا�سد  وامل��ال��ي��ة  االإداري�������ة  ل��ل�����س��وؤون 
يف  قانوين  م�ست�سار  النعيمي  خلفان 
القانونية  لل�سوؤون  املركزية  االدارة 
م�ست�سار  ع��ب��ي��د  حم��م��د  وال���دك���ت���ور 
للمجل�ض  العامة  االأم��ان��ة  يف  قانوين 

م�ست�سار  العدوان  واأ�سرف  التنفيذي 
قانوين يف دائرة املوارد الب�سرية.

واأجاز القرار لرئي�ض اللجنة بت�سمية 
اأع�������س���اء اللجنة  ن��ائ��ب ل���ه م���ن ب���ني 
ل��رئ��ا���س��ة اج��ت��م��اع��ات��ه��ا يف ح���ال عدم 
ح�����س��وره اأي اج��ت��م��اع ك��م��ا ي��ج��وز له 
موظفي  من  موظف  ب��اأي  اال�ستعانة 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان الإب������داء ال������راأي يف 
تعر�ض على  التي  املو�سوعات  اإحدى 
واال�ستئنا�ض  ل��ال���س��رت���س��اد  ال��ل��ج��ن��ة 
براأيه وال يكون له �سوت معدود فيما 
تتخذه اللجنة من تو�سيات وقرارات 

ب�ساأن املو�سوع ويحدد الرئي�ض مقرراً 
للجنة يتم اختياره من بني موظفي 

دائرة املوارد الب�سرية.
ويلغي القرار اأي ن�ض اأو حكم ورد يف 
اأي قرار اآخر يتعار�ض مع اأحكام هذا 

القرار وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
القرار  ه����ذا  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ي���ذك���ر 
توفري اإجراءات حمددة وفر�ض عادلة 
للتظلم من  ملوظفي حكومة عجمان 
احلكومية  اجلهة  اأ�سدرته  ق��رار  اأي 
م��ن حقوقه  ي���راه جمحفا بحق  مم��ا 
الوظيفية واإتاحة الفر�سة للموظف 

لالإعرتا�ض على اأي قرار اإداري �سده 
لها  التابع  احلكومية  اجلهة  ت�سدره 
والعدالة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م��ب��داأ  وت��ع��زي��ز 
ات�سال  قنوات  وفتح  الفر�ض  وتكافوؤ 
ك��اف��ي��ة ب���ني امل���وظ���ف امل��ت��ظ��ل��م وكافة 
م�ستويات االإدارة يف اجلهة احلكومية 

التي يعمل بها .
يف  وال��ب��ت  بالنظر  اللجنة  وتخت�ض 
التظلمات املقدمة من املوظف ب�ساأن 
ال�سادرة  النهائية  االإداري��ة  القرارات 
ب��ح��ق��ه يف ح����ال اع���رتا����س���ه ع��ل��ى اأي 
قرار اأ�سدرته اجلهة احلكومية التي 

يتبع ل��ه��ا وع��ل��ى اجل�����زاءات االإداري����ة 
اأو  ق������رارات  اأي  اأو  ع��ل��ي��ه  امل��ف��رو���س��ة 
اإج����������راءات اإداري���������ة اأخ�������رى ����س���ادرة 
االأداء  تقييم  نتائج  فيها  مب��ا  بحقه 
جلنة  اأ���س��درت��ه��ا  تو�سية  على  وب��ن��اء 
اأو  ال��داخ��ل��ي��ة  وال�����س��ك��اوي  التظلمات 
نتيجة لعدم النظر اأو البت يف تظلمه 
م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة املعنية 
اأي��ام عمل   10 خالل مدة ال تتجاوز 
التظلمات  جلنة  ا���س��ت��الم  ت��اري��خ  م��ن 
اإىل  للتظلم  ال��داخ��ل��ي��ة  وال�����س��ك��اوى 
التي  ال��ت��ظ��ل��م��ات  ال��ن��ظ��ر يف  ج���ان���ب 

ت��ق��دم اإل��ي��ه��ا م���ن امل��وظ��ف��ني يف حال 
اتخاذ  ع��ن  احلكومية  اجلهة  امتناع 
ب�ساأنهم ويف حال  ق��رار  اأو  اإج���راء  اأي 
اإكراه  اأو  �سغط  الأي  املوظف  تعر�ض 
اأو طلب غري م�سروع من اأي موظف 
�سواء كان رئي�سا اأو زميال اأو مروؤو�سا 
ل��ل��ت�����س��رف ب�����س��ك��ل غ���ري ق���ان���وين اأو 
بعمل  القيام  عن  االمتناع  اأو  القيام 
ي�سكل  اأن  �ساأنه  من  معني  باإجراء  اأو 
املتعلقة  امل��وظ��ف  ل��واج��ب��ات  ان��ت��ه��اك��ا 

بالنزاهة وال�سرية.
اللجنة  تخت�ض  ال  اآخ����ر  ج��ان��ب  م��ن 

منظورا  ي��ك��ون  تظلم  اأي  يف  بالنظر 
اأمام الق�ساء اأو �سدر ب�ساأن مو�سوعه 

حكم ق�سائي.

•• عجمان-وام:

االأعلى  املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلق 
حاكم عجمان بح�سور �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي بديوان �سموه م�سروع التعداد ال�سجلي 2020 الإمارة 
التي  االأولوية  ذات  االح�سائية  امل�ساريع  ال�سجلي من  التعداد  ويعد   . عجمان 
2020 من  تنفيذها يف عام  اإىل  والتناف�سية  ي�سعى مركز عجمان لالإح�ساء 
اأجل جمع البيانات االح�سائية من ال�سجالت االإداري��ة املتوفرة لدى اجلهات 
ب�سفة  االح�سائية  والبيانات  املوؤ�سرات  الإنتاج  واالحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 

اآنية.
تعاون  اتفاقية  توقيع  العهد  ويل  و�سمو  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  و�سهد 
بني مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية واملجل�ض الدويل لبيانات املدن وقعتها 
من طرف املركز الدكتورة هاجر احلبي�سي ومن طرف املجل�ض الدويل لبيانات 

املدن الدكتورة باتري�سيا مكراين الرئي�ض واملدير التنفيذي للمجل�ض.
كما �سهد �سموهما توقيع اتفاقيات التعاون اخلا�سة بتبادل البيانات واملعلومات 
واحتادية  حملية  جهة   17 ل���  العاميني  امل���دراء  �سعادة  قبل  م��ن  االح�سائية 
ا�ستخدام  وت��ط��وي��ر وت�سجيع  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  ال��ك��رتون��ي��ا 
اأكرث  لت�سبح  عجمان  الإم��ارة  رئي�سية  كمن�سة  املوحدة  املدينة  اأداء  موؤ�سرات 
ا�ستدامة ومرونة وازدهارا و�سمولية باالإ�سافة لطوير �سيا�سات متعلقة باإدارة 

البيانات ودورات تدريبية متخ�س�سة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي بحر�ض ودعم �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان مل�سروع التعداد ال�سجلي 2020 الإمارة عجمان والذي �سيمثل من�سة 

�ساملة وكاملة لتوفري بيانات مف�سلة عن املن�ساآت وامل�ساكن واملباين واالأفراد 
املواطنني وغري املواطنني االأمر الذي يعك�ض فكر القيادة اال�سرتاتيجي يف دعم 
عملية �سناعة القرار باالأدوات احلديثة والبيانات الدقيقة، كما اأن هذا امل�سروع 
�سي�سب يف خدمة اهتمام �سموه املتوا�سل باأبنائه املواطنني وحر�سه على توفري 
احتياجاتهم الكاملة من خالل الوقوف على جوانب معي�ستهم وتوفري كل ما 
ي�سمن حياة كرمية للمواطنني ومن اأجل تطوير اخلدمات يف االإمارة واتخاذ 
القرار ال�سليم يف عملية التطوير ور�سم ال�سيا�سات العامة من خطط لالرتقاء 

احل�ساري يف االإمارة.
اإح�سائية �سمولية ومف�سلة  اإىل توفري واإعداد بيانات   2020 ويهدف تعداد 
واالجتماعية  الدميوغرافية  اخل�سائ�ض  ت�سمل  واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان 
واالقت�سادية والتعليمية والتي متكن من تقييم الو�سع ال�سكاين يف االإمارة، 
ويعد م�سروع التعداد من امل�ساريع الوطنية الهامة التي �ستدعم حكومة االإمارة 

لتطوير اخلطط التنموية على اأ�س�ض علمية مبنية على توفر البيانات.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة البلدية 
والتخطيط رئي�ض اللجنة العليا للتعداد ال�سجلي2020 يف االإمارة توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ال�سديدة لتنفيذ هذا امل�سروع 
بيانات  قاعدة  اإع��داد  اأهمية  اأن  موؤكدا  عجمان،  الإم��ارة  امل�ستقبل  ال�ست�سراف 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  عجمان  حكومة  يف  القرار  �سناع  ت�ساعد  ودقيقة  �ساملة 
يف  ت�سهم  التي  امل�ستدامة  والرامج  اخلطط  و�سع  على  واخلا�سة  احلكومية 

اإحداث التطوير املطلوب ودفع عجلة التنمية املتكاملة يف اإمارة عجمان.
وبني اأن م�سروع التعداد �سيوجد قاعدة بيانات كبرية وهامة ت�سهم يف حتقيق 
عدة مكا�سب من بينها بناء عالقات قوية مع املوؤ�س�سات االإح�سائية يف الدولة 

وك�سب املعرفة الوا�سعة واخلرة النوعية لدى القائمني على م�سروع التعداد 
امل�ساريع  ك��اف��ة  الإجن����اح  �ستتوا�سل  اجل��ه��ود  اأن  مو�سحا   ،2020 ال�سجلي 

الوطنية.
وي�سعى مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية للح�سول على �سهادة “ اآيزو بيانات 
اأجل توفري قاعدة بيانات عاملية موحدة ميكن ا�ستخدامها كاأداة  “ من  املدن 
موثوقة للمقارنات املعيارية يف املجاالت االقت�سادية واالجتماعية واحل�سرية 
والبيئة واملياه وال�سحة وغريها على �سعيد املدن يف العامل متطلعني باأن تكون 
اإمارة عجمان واحدة من املدن يف مناف�سة مدن العامل على املوا�سفات القيا�سية 
املجل�ض  عن  ال�سادرة  وامل��رن��ة  والذكية  امل�ستدامة  امل��دن  ح��ول   37120 اآي��زو 
الدويل لبيانات املدن وهي االأوىل من نوعها اخلا�سة مبوؤ�سرات املدن يف العامل 
والتي ت�سم 100 موؤ�سر بينها 46 موؤ�سرا رئي�سيا و54 مكمال وذلك من اأجل 

اإبراز مكانة عجمان عامليا وتعزيز ح�سورها الدويل يف جمال اال�ستدامة.
وتاأتي اأهمية ح�سول عجمان على املوا�سفة القيا�سية اآيزو 37120 �سيمنحها 
املقدمة  اخل��دم��ات  يف  املمار�سات  واأف�سل  واخل���رات  املعرفة  لتبادل  الفر�سة 
الدولية  االإح�ساءات  من  العديد  يف  العاملي  ت�سنيفها  تعزيز  يف  �سي�سهم  مما 
هذه  واأن  واالأم���ان  ال�سعادة  وم��ع��دالت  املعي�سة  وج���ودة  التناف�سية  كموؤ�سرات 
�سناع  ل��دى  ال��ق��درة  م�ستوى  رف��ع  يف  ت�سهم  �سوف  العاملية  واملعايري  املقايي�ض 
القرار يف احل�سول على البيانات االأ�سا�سية لتطوير املدن ومتكينهم من القيام 

مبقارنات معيارية وفق مقايي�ض عاملية موحدة.
املتوالية يف خمتلف  النجاحات  املدن  بيانات  ايزو  ا�سرتاك عجمان يف  ويعك�ض 
ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  امل�ستدامة ل�ساحب  الروؤية  اإىل  املجاالت وهذا يرجع 
را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 

امل�سي  وذل��ك من خالل  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  النعيمي ويل عهد عجمان 
جميع  يف  والتطوير  التح�سني  م��ن  امل��زي��د  ت�ستهدف  االأم���د  طويلة  خطط  يف 

املجاالت.
كما يهدف م�سروع التعداد ال�سجلي اإىل تكوين �سجل مركزي لبيانات ال�سكان 
وامل�ساكن واملن�ساآت بحيث ميكن اال�ستغناء نهائيا من تنفيذ التعدادات التقليدية 
م�ستقبال واحل�سول على معظم بيانات التعداد من خالل البيانات املتوفرة يف 
اأي وقت وبجودة عالية  االإداري��ة لدى اجلهات احلكومية وذلك يف  ال�سجالت 

باالإ�سافة اإىل تقليل اجلهد والوقت وخف�ض التكاليف.
اإىل ق�سمني االأول يت�سمن خ�سائ�ض ال�سكان  وتتوزع بيانات التعداد ال�سجلي 
املقيمني باإمارة عجمان �سواء كانوا مواطنني وغري مواطنني والثاين يت�سمن 
املن�ساآت االإقت�سادية العاملة باالإمارة من حيث موقعها  بيانات عن خ�سائ�ض 

اجلغرايف ونوع الن�ساط االقت�سادي وعدد العاملني فيها وغريها .
2020 وت�سكيل  ومت اإجناز املرحلة التح�سرية من م�سروع التعداد ال�سجلي 
حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ب��رئ��ا���س��ة   2020 ال�سجلي  ل��ل��ت��ع��داد  العليا  اللجنة 
النعيمي رئي�ض دائرة البلدية والتخطيط لي�سرف على جلان وفرق م�سكلة من 
املوؤ�س�سات املعنية وهي اللجنة الفنية برئا�سة الدكتورة يا�سمني جودي وفريق 
التقييم  وفريق  االأف��راد  و�سجل  املن�ساآت  و�سجل  امل�ساكن  و�سجل  املباين  �سجل 
و�سبط اجلودة وفريق ا�ستخراج البيانات ون�سرها وذلك حر�سا على التعاون 
والتن�سيق مع كافة ال�سركاء الإجناح م�سروع التعداد ال�سجلي 2020. ح�سر 
حفل االطالق - الذي اأقيم بديوان احلاكم - ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون االإدارية واملالية وال�سيخ را�سد بن 
حميد النعيمي رئي�ض دائرة البلدية والتخطيط رئي�ض اللجنة العليا للتعداد.

•• دبي-وام:

“كرمي” تقوم  �سركة  م��ع  عقدا  بدبي  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  وقعت 
 350 على  م��وزع��ة  ه��وائ��ي��ة  دّراج����ة   3500 بت�سغيل  االأخ����رية  مبوجبه 
حمطة يف مدينة دبي حيث تعد هذه اخلدمة اأول برنامج حملي مل�ساركة 

الدراجات على م�ستوى املنطقة.
وقع املذكرة عن هيئة الطرق واملوا�سالت �سعادة مطر الطاير املدير العام 
رئي�ض جمل�ض املديرين وعن �سركة “كرمي” ال�سيد ُمدّثر �سيخة ال�سريك 
املوؤ�س�ض والع�سو املنتدب لل�سركة بح�سور عدد من املديرين التنفيذيني يف 

الهيئة وم�سوؤويل “كرمي«.
االأو�سط  ال�سرق  يف  تكنولوجيا  �سركة  اأك��ر  تعد  التي  “كرمي”  و�ستقوم 
مبوجب العقد الذي ي�ستمر ملدة 15 عاًما بت�سغيل 1750 دراجة وتركيب 
العقد ترتفع يف ال�سنوات اخلم�ض  من  �سنتني  اأول  خالل  حمطة   175
الالحقة اإىل 3500 دراجة و350 حمطة كما �ستقوم ال�سركة با�ستخدام 

النظام الذكي لتتبع مواقع الدراجات والتنبوؤ باملناطق ذات ن�سب االإ�سغال 
العالية وربط جميع الدراجات بنظام حتديد املواقع /GPS/ وا�ستخدام 
و�سائل اال�ستدامة البيئية من خالل ت�سغيل املحطات املخ�س�سة للدراجات 
الهوائية بالطاقة ال�سم�سية وربطها ب�سبكة ال �سلكية وتوفري نظام التاأجري 

والدفع عن طريق تطبيق “كرمي بايك«.
املارينا وجمريا وقناة  املناطق احليوية مثل  وتغطي اخلدمة العديد من 
دبي املائية وديرة واخلوانيج والقدرة كما �ستغطي ال�سوارع االآمنة يف اأربع 
يف  ال�سرعة  وحُت��دد  والر�ساء  والكرامة  واملنخول  الق�سي�ض  هي  مناطق 
االآمنة  ال�سوارع  اأو  الدراجات  لقيادة  املخ�س�سة  تلك  �سواء  املناطق  جميع 
ومُيكن  ال��دراج��ات.  مل�ستخدمي  االآم��ن��ة  ال�سرعة  وه��ي  ال�ساعة  ك��م   40 ب��� 
ويتفاوت  ك���رمي  تطبيق  ع��ر  ال���دراج���ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  للم�ستخدمني 

ال�سنوية  الع�سويات  اإىل  اليومي  اال���س��ت��خ��دام  م��ن  ال��دراج��ات  ا�ستخدام 
/ م�ساعدة  ب��دّوا���س��ات  امل���زودة  وتلك  ال��ع��ادي��ة  ل��ل��دراج��ات  منا�سبة  باأ�سعار 

للحركة بطاقة متدنية/.
لتوجيهات  ترجمًة  تعد  التفاهم  م��ذك��رة  اإن  الطاير  مطر  �سعادة  وق��ال 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�سمو  لتعليمات  وتنفيذاً  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
ت�سجع  منا�سبة  ب��دائ��ل  بتوفري  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  التنفيذي 
ال�سكان على ممار�سة الريا�سة وهواية ركوب الدراجات الهوائية، موؤكداً اأن 
املذكرة تعزز اال�ستدامة يف دبي وت�سجيع ال�سكان وال�سياح على اال�ستمتاع 
بحياة حيوية ون�سيطة من خالل تعزيز خيارات النقل وحت�سني احلركة 

التكامل بني  الهيئة يف حتقيق  داخل املجتمعات كما ت�سهم يف دعم جهود 
منظومة و�سائل النقل املختلفة وتقدمي خدمة الرحالت الق�سرية /امليل 
االأول واالأخري/ التي ت�ساعد م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي للو�سول 

لوجهاتهم النهائية.
م�سارات  املا�سية  ال�سنوات  يف  نفذت  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأن  واأو�سح 
املناطق  من  العديد  �سملت  كيلومرتاً   274 بطول  الهوائية  للدراجات 
مثل �سيح ال�سلم باب ال�سم�ض �سارع القدرة وقناة دبي املائية و�سارع جمريا 
و�سارع امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود و�سارع املنخول باالإ�سافة اإىل 
اأجُنز موؤخراً يف مناطق م�سرف ومردف واخلوانيج بطول  الذي  امل�سروع 
موؤكداً اأن الطول االإجمايل مل�سارات الدراجات الهوائية يف  كيلومرتاً   32

دبي �سي�سل حلوايل 631.7 كيلومرت بحلول عام 2023.
“كرمي” التي  والتعاون مع  ال�سراكة  بتعزيز  �سروره  الطاير عن  واأع��رب 
م�ساركة  رائ��دة يف جم��ال  دب��ي مدينة  تقدمي خدمة جتعل من  ت�سهم يف 

الدراجات الذي يعد اأ�سلوب تنقل مهم لل�سكان وال�سياح.

طرق دبي توقع مع )كرمي( عقد ت�صغيل 3500 در�جة يف 350 حمطة

حميد �لنعيمي يطلق م�صروع �لتعد�د �ل�صجلي 2020 لإمارة عجمان

�أحمد بن حميد �لنعيمي يعيد ت�صكيل �للجنة �لعليا للتظلمات يف حكومة عجمان

�لعليا لالأخوة �لإن�صانية تلتقي �لبابا فر�ن�صي�ض و�صيخ �لأزهر وتعلن �ن�صمام �إيرينا بوكوفا �إىل ع�صويتها
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اح��ت��ف��ل��ت 
التا�سعة  ال��دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ي �سمت  �سرطة  كلنا  م��ب��ادرة  م��ن 
ذكورا   878 منهم  خريجا   1150
اإناثا من املواطنني واملقيمني  و172 

وذلك بنادي �سباط القوات امل�سلحة.
ال����ل����واء ع��ل��ي خلفان  ح�����س��ر احل���ف���ل 
املهام اخلا�سة  الظاهري مدير قطاع 
وعدد من مديري القطاعات واالإدارات 
�سرطة  ومنت�سبي  و�سباط  ون��واب��ه��م 
اأبوظبي. واأكد العقيد الدكتور حمود 
ال�سرطة  اإدارة  مدير  العفاري  �سعيد 
يف  املجتمع  اأم���ن  ق��ط��اع  يف  املجتمعية 
كلمته خالل حفل التخريج اأن مبادرة 
ان��ط��الق��ه��ا حتظى  م��ن��ذ  ���س��رط��ة  كلنا 
اأنها  حيث  ال�سرطية  القيادات  بدعم 
ت�سهم بفعالية يف احلفاظ على االأمن 
بني  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  روح  وت��ع��زز 

اأفراد املجتمع.
ال�سرطية  اجلهود  تكامل  اأن  واأو���س��ح 
وال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د من 
اأبوظبي ف�سال  ا�سرتاتيجيات �سرطة 
ملنت�سبي  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  عن 
ك��ل��ن��ا ���س��رط��ة واخ�����س��اع��ه��م ل�����دورات 
على  عاملية  مبعايري  وور���ض  تدريبية 

اأيدي �سباط وخراء متخ�س�سني.
ولفت اإىل اأن تخريج الدفعة التا�سعة 
العاملي  الت�سامح  اأ�سبوع  م��ع  يتزامن 
تكر�ض  �سرطة”  “كلنا  م���ب���ادرة  واأن 
ن���ه���ج امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ال���ر����س���ي���دة يف غ���ر����ض قيم  وال���ق���ي���ادة 

التعاي�ض ال�سلمي والت�سامح يف نفو�ض 
مواطنني  م��ن  املجتمع  اأف����راد  جميع 
ومقيمني. و�ساهد احل�سور فيلما عن 
���س��رط��ة وجرى  كلنا  م��ب��ادرة  م�����س��رية 
خ��الل احل��ف��ل ت��وزي��ع ال�����س��ه��ادات على 
اخلريجني و28 ع�سوا من الدورات 

ال�سابقة.

•• باري�س-وام:

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وق����ع����ت 
ونظريتها يف مملكة البحرين مذكرة 
اإىل  الرامية  اجلهود  اإط��ار  يف  تفاهم، 
الطرفني،  ب��ني  التعاون  �سلة  توثيق 
تعليمياً  التواأمة  حتقيق  اإىل  و���س��واًل 
بينهما �سمن م�سروع املدار�ض املنت�سبة 
يف  �سي�سهم  م��ا  وه���و  ال��ي��ون�����س��ك��و،  اإىل 
تكري�ض م�ستويات جديدة من الوعي 
لدى املعلمني والطلبة باأهمية اأهداف 
من�سة  وت��وف��ري  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية 
م�سرتكة لتحقيق تطلعات البلدين يف 
جوانبه  وتنمية  التعليم،  اأط��ر  تعزيز 

وم�ساراته ونواجته.
املوؤمتر  اأعمال  هام�ض  على  ذلك  جاء 
باري�ض،  يف  املنعقد  لليون�سكو  ال��ع��ام 
بن  امل��ذك��رة معايل ح�سني  وق��ع  حيث 
الرتبية  وزي�����ر  احل����م����ادي  اإب���راه���ي���م 
ال��دك��ت��ور ماجد  وال��ت��ع��ل��ي��م و م��ع��ايل 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
املذكرة  تتخذ  ال��ب��ح��ري��ن.  مملكة  يف 
م�����س��اراً ج���دي���داً م���ن ال��ت��ع��اون املميز 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث ت��ر���س��م مالمح 
ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون واال���س��ت��ث��م��ار يف 
بتحقيق  الكفيلة  واالأدوات  الطلبة، 
حيث  التعليم،  جمال  يف  نوعي  تطور 
تن�ض بنود املذكرة على تبادل املعرفة 
واخلرات يف م�سروع املدار�ض املنت�سبة 
البلدين والعمل �سوياً  لليون�سكو بني 
رفد  يف  ي�سهم  مب��ا  ج��وان��ب��ه،  لتطوير 
امل�سروع من معلمني  امل�ستهدفني من 
وم���ه���ارات ومعارف  ب���ق���درات  وط��ل��ب��ة 
عميقا  وعيا  لديهم  ويكر�ض  جديدة، 
العاملية  امل�ستدامة  التنمية  ب��اأه��داف 
الهدف  على  ، والرتكيز حتديداً   17
حول  يتمحور  وال����ذي  ع�سر  ال��ث��ال��ث 
املذكرة،  لبنود  ووف��ق��ا   . امل��ن��اخ  تغيري 
مت حتديد اآلية عمل م�سروع التواأمة 
ب���ني اجل��ان��ب��ني م���ن خ����الل ق���ي���ام كل 
الحقاً  ليتم  م��در���س��ة،  باختيار  ط��رف 
تفعيل  بجانب  فيها،  امل�سروع  تطبيق 

�سيتم  التي  والتعاون  العمل  م�سارات 
الزمنية  وال����ف����رتة  ع��ل��ي��ه��ا  االت����ف����اق 
تفعيل  عن  ف�ساًل  بامل�سروع،  اخلا�سة 
اآليات التوا�سل بني الفئات امل�ستهدفة 
بغر�ض تبادل املعرفة واال�ستفادة من 
اخل���رات ل��دى ال��ط��رف��ني اإىل جانب 
امل�ساريع  ع��ل��ى  ب���االإ����س���راف  ق��ي��ام��ه��م��ا 
وعر�سها دوريا وم�ساركة النتائج وفقا 
لالآليات املتفق عليها. وي�ستمل م�سروع 
التواأمة، على تنظيم برنامج تدريبي 
من  امل�سروع  على  امل�سرفني  ي�ستهدف 
اأن تتم ا�ست�سافة  كال اجلانبني، على 
اختبارهم  ي���ت���م  ال����ذي����ن  ال���ف���ائ���زي���ن 
لعر�ض جتاربهم وم�ساريعهم يف ختام 
البلدين، مبا يحقق مبداأ  امل�سروع يف 
تعميم املنفعة والهدف الرئي�سي منها، 
باأهمية  الطلبة  تعريف  يف  واملتمثل 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، ودورها يف 
حت�سني جودة حياة املجتمعات يف عدة 
اأكد معايل ح�سني  جوانب حيوية . و 
اأن  والتعليم،  الرتبية  وزير  احلمادي 
هذا التعاون هو امتداد مل�سرية تعاون 
م�����س��ت��م��رة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وه����و نتاج 
اأف�سل  حر�ض اجلانبني على تكري�ض 
والعمل  تعليمياً،  ال��رائ��دة  ال��ت��ج��ارب 
ومكا�سب  عوائد  يحقق  مبا  امل�سرتك 
تربوية اإ�سافية من التقدم واالزدهار 
يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، خ��ا���س��ة يف 

جمال م�سروع �سبكة املدار�ض املنت�سبة 
ياأخذ  اأن  اإىل  نتطلع  ال��ذي  لليون�سكو 
م�����س��اراً ج��دي��داً م��ن التقدم وف��ق هذا 
اأهمية  من  امل�سروع  لهذا  ملا  التعاون، 
يف  اليون�سكو  واأه�����داف  روؤى  تعك�ض 
وثقافية  وتعليمية  تنموية  جم��االت 
م��ت��ن��وع��ة ل��ه��ا اأث�����ر ك��ب��ري ع��ل��ى تقدم 
امل��ج��ت��م��ع��ات خ��ا���س��ة ال��ط��ل��ب��ة. وثمن 
البحريني  اجل��ان��ب  ح��ر���ض  م��ع��ال��ي��ه 
على تعزيز تبادل اخلرات والتجارب 
وهذا  امل�سرتك،  والتن�سيق  التعليمية 
التعليم يحظى يف كال  اأن  دالل��ة على 
القيادة،  من  خا�ض  باهتمام  البلدين 
ويقع �سمن اأولويات اجلهود الوطنية 
التعليم يف م�ساف  اإىل جعل  الرامية 
الدول املتقدمة، الفتاً اإىل اأن البلدين 
واالأدوات،  اخل������رات  م���ن  مي��ت��ل��ك��ان 
هذا  جعل  من  ميكنهما  ما  والطموح 
يف  يحقق  مبا  يحتذى  مثااًل  التعاون 
تعليمية  جت��رب��ة  النهائية،  املح�سلة 
قدرات  حت�سني  على  تنعك�ض  متفردة 
وم�ستويات ومهارات ووعي طلبتنا يف 
ي�سكل عاماًل مهماً يف  البلدين، ومبا 
والرامج  املمار�سات  اأف�سل  ت�سمني 
امل��ع��رف��ة �سمن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وح���ق���ول 
اأنظمتنا التعليمية التي ت�سكل مالمح 
التقدم والتطور املعريف يف جمتمعاتنا 
م�ستدام  لتعليم  حتقيقاً  امل��در���س��ي��ة، 

ومبا يتما�سى مع اأهداف اليون�سكو يف 
التنمية امل�ستدامة.

وقال معاليه، اإننا نتطلع اإىل اأن تكون 
اأو�سع  ل��ت��ع��اون  ب���اك���ورة  امل���ذك���رة  ه���ذه 
اأخرى  واأعم للتعاون مع دول  واأ�سمل 
ب��ه��دف موا�سلة  ال��ت��واأم��ة،  ب��رام��ج  يف 
لدى  املعرفة  ت��ب��ادل  تعزيز  يف  نهجنا 
والتحديات  الق�سايا  نحو  اليافعني 
ال��ع��امل��ي��ة، وت��ك��ري�����ض ت���ب���ادل اخل���رات 

والتعرف اإىل جتارب االآخرين.
الدكتور  م���ع���ايل  ع���ر  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 
والتعليم مبملكة البحرين عن �سروره 
واعتزازه بتوقيع هذه املذكرة امل�سرتكة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م��ع 
ال���ت���ي ت��رب��ط��ن��ا ب��ه��ا ام����ن ال���رواب���ط 
هذه  ت�سمنته  مب��ا  م�سيدا  االخوية’ 
امل����ذك����رة م���ن ج���وان���ب م��ه��م��ة تو�سع 
ن����ط����اق اال�����س����ت����ف����ادة امل�������س���رتك���ة من 
لليون�سكو  املنت�سبة  املدار�ض  منظومة 
يف  ت�سهم  التي  واالن�سطة  وال��رام��ج 
وقدراتهم  ال��ط��ل��ب��ة  ب��وع��ي  االرت���ق���اء 
العاملية  ال��ت��ج��ارب  م��ع  التوا�سل  على 
والتعلم  التعاون  قيم  على  واالنفتاح 

مدى احلياة.
�سرور  بكل  يتطلع  ان��ه  النعيمي  واك��د 
لبنة  ال����ت����واأم����ة  ه�����ذه  ت���ك���ون  ان  اىل 
ا�سافية لتعزيز اأوا�سر االخوة واملحبة 

•• خورفكان -وام: 

ووقاية  ال�سحة  وزارة  وكيل  العلماء  �سليم  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
لتعزيز  باجلاهزية  واالرت��ق��اء  ال�سحية  املنظومة  تطوير  اأهمية  املجتمع 
القدرات على االإبداع واالبتكار ملواكبة التحديات .. م�سرياً اإىل اأن الوزارة 
�سمن  ال�سحية  م��راف��ق��ه��ا  لتطوير  ا�سرتاتيجيتها  تطبيق  يف  ما�سية 
االأجندة  �سمن  ال�سحة  م��وؤ���س��ر  متطلبات  ل��ت��واك��ب  العاملية  امل��وا���س��ف��ات 
الوطنية ولتتما�سى مع املتطلبات العاملية التي تطبقها املوؤ�س�سات ال�سحية 

املرموقة.
اإىل م�ست�سفى  م��وؤخ��راً  �سعادته  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال�سركال  حممد  يو�سف  الدكتور  �سعادة  يرافقه  ال�سارقة  يف  خورفكان 
على  تفقدية  جولة  خ��الل  ..مطلعا  امل�ست�سفيات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
اآخر  وعلى  امل�ست�سفى  مدير  الكندي  فري�ض  بن  عبيد  بح�سور  االأق�سام 
لتكون  العمليات  وق�سم   ICU املركزة  العناية  ق�سم  حتديث  م�ستجدات 

مواكبة الأف�سل املعايري العاملية متهيداً لالفتتاح قريباً.
واأكد �سعادته اأن الزيارات امليدانية للمرافق ال�سحية تعتر اإحدى قنوات 
واآرائهم  مقرتحاتهم  لطرح  واملتعاملني  املر�سى  م��ع  املبا�سر  التوا�سل 
االأداء  ب�سوية  االرت��ق��اء  يف  ي�سهم  مبا  التطويرية  العملية  يف  واإ�سراكهم 

وتقدمي اخلدمات املتميزة وفق معايري اجلودة والكفاءة .
وا�ستمع خالل لقاءاته اإىل جميع مالحظات املر�سى واملتعاملني واملوظفني 

..موجها بالتعامل معها وفق اآلية ا�ستقبال ال�سكاوى واملالحظات املعتمدة 
واتخاذ  ال��واردة  املالحظات  بدرا�سة  املعنية  االإدارات  وجه  كما  ال��وزارة  يف 
االإجراءات الت�سحيحية وقيا�ض اأثرها �سمن موؤ�سرات االأداء ورفع تقارير 
االإدارية  اخلدمات  يف  اجل��ودة  ل�سمان  التح�سني  ون�سب  ب��االإجن��از  دوري��ة 

وال�سحية.
واأثنى الدكتور العلماء على جهود اإدارة وكوادر امل�ست�سفى طالبا ا�ستمرار 
العمل بالكفاءة والتميز للحفاظ على االرتقاء باالأداء لتحقيق ر�سا و�سعادة 
املر�سى واملتعاملني ..م�سرياً اإىل اأن مرافق الوزارة تقف على اأعتاب مرحلة 
ال���وزارة على  ع��زم  م��وؤك��داً  و  العاملية  املعايري  م��ن م�سريتها نحو  ج��دي��دة 
اال�ستفادة من االبتكارات الطبية يف حت�سني اأ�ساليب الت�سخي�ض والعالج 

ل�سمان متتع املر�سى برحلة عالج مي�سرة يف من�ساآت الوزارة ..واأ�ساد بدور 
الكفاءات الوطنية واإ�سهامها يف االرتقاء باخلدمات ال�سحية.

ال��وزارة تتابع احتياجات  اأن  اإىل  من جانبه نّوه الدكتور يو�سف ال�سركال 
امل�ست�سفيات واملناطق الطبية وتعمل على درا�سة وتوفري املتطلبات الالزمة 
الوزارة  اأن  ..موؤكداً  ال�سكان على خدمات رعاية �سحية متميزة  حل�سول 
ت�سري بُخطى ثابتة نحو اإحداث تغيري اإيجابي يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
وموا�سلة حت�سني الرحلة العالجية للمر�سى، لتمهيد الطريق اأمام حقبة 
جديدة من دمج الرعاية ال�سحية باخلدمات الذكية والذكاء اال�سطناعي، 
واالعتماد على منوذج رعاية �سحية ا�ستباقية يف طرق الت�سخي�ض لبع�ض 

االأمرا�ض وعالجها لتحقيق �سحة م�ستدامة للمجتمع.

•• عجمان ـ الفجر 

للم�سوؤولية  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  ن��ظ��م 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف  املجتمعية 
عجمان، لقاء تعريفي حول برنامج 
توظيف اأ�سحاب الههم، بالتعاون مع 
الوطني ومركز  دب��ي  االإم���ارات  بنك 
باهي  ف��ن��دق  م��ن  با�ست�سافة  م��ن��زل 
على  التعرف  بهدف  عجمان،  ق�سر 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات واالآل��ي��ات املتبعة 
يف ت��وظ��ي��ف اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م واأه���م 

التجارب الناجحة يف هذا ال�سدد.
ح�سر اللقاء نا�سر الظفري الرئي�ض 
للم�سوؤولية  التنفيذي ملركز عجمان 
جهة   32 مب�������س���ارك���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
 8 منها  ال��رن��ام��ج،  ب��ع��ن��وان  مهتمة 

جهات حكومية و24 جهة خا�سة.
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  ال���ل���ق���اء  اإ����س���ت���ه���ل 
عجمان  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للرئي�ض 
على  موؤكداً  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
اهمية اللقاء ودوره يف تزويد اجلهات 
اأ�سحاب  ت��وظ��ي��ف  ب��اآل��ي��ات  امل�����س��ارك��ة 
مهاراتهم  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ه��م��م 

وط��اق��ات��ه��م امل���م���ي���زة، وك�����س��ر حاجز 
التخّوف من توظيفهم لدى العديد 
اللقاء  اأن  واأو�����س����ح  اجل����ه����ات،  م���ن 
قادمة  وف��ع��ال��ي��ات  ل���ق���اءات  �سيتبعه 
���س��م��ن اأج���ن���دة م��ع��ت��م��دة م���ن املركز 
بالتعاون مع �سركائه اال�سرتاتيجيني 
الإزال������ة ال��ع��وائ��ق وال�����س��ل��ب��ي��ات التي 
اأ�سحاب  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���د 

ال��ه��م��م، وت��وج��ي��ه اجل��ه��ات مبختلف 
تخ�س�ساتها لال�ستعداد وامل�ساركة يف 
برامج ومعار�ض توظيف م�ستقبلية 

موجهة لهذه ال�سريحة. 
الالفت  باحل�سور  الظفري  واأ���س��اد 
ل���ل���ج���ه���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة، 
على  م����وؤ�����س����ر  ذل�������ك  اأن  م������وؤك������دا 
الهمم  اأ���س��ح��اب  بتوظيف  االه��ت��م��ام 

واحلكومي،  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع  يف 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ط��اق��ات��ه��م وتوفري 
لهم،  وامل���ادي  اال�ستقراراالجتماعي 
ت��ب��اي��ن وتنوع  ي���ع���زز  ال�����ذي  االأم������ر 
العاملة  ل��ل��ق��وى  وامل���ه���ارات  ال���ك���وادر 

ب�سوق العمل.
املتبعة  اخل���ط���ة  ال��ل��ق��اء  ا���س��ت��ع��ر���ض 
ب��ن��ك االإم������ارات دب���ي الوطني  ل���دى 

وحر�سه على اال�ستفادة من الكوادر 
مت  كما  الهمم،  الأ�سحاب  الوظيفية 
فريمونت  فندق  جتربة  ا�ستعرا�ض 
�سمن  موظفني   3 وتعيني  عجمان 
الرنامج امل�سرتك مع مركز عجمان 
باال�سافة  املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
ل��ع��ر���ض جت��رب��ة ف��ن��دق ب��اه��ي ق�سر 

عجمان.

مركز  بجهود  امل�ساركون  واأ�ساد  هذا 
يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  ع��ج��م��ان 
ت�ستهدف  وفعاليات  ل��ق��اءات  تنفيذ 
وايجاد  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  ت��وظ��ي��ف 
احلكومية  اجل���ه���ات  ل��رب��ط  ق���ن���وات 
واخل�����ا������س�����ة م������ع ال����ب����اح����ث����ني عن 
وظ���ائ���ف م���ن ه���ذه ال�����س��ري��ح��ة التي 
الرئي�سية  االأول����وي����ات  اأح����د  مت��ث��ل 

توفري  م�����ع  ال����ر�����س����ي����دة،  ل���ل���ق���ي���ادة 
اأ�سحاب  لتاأهيل  متخ�س�سة  برامج 
لهم  وظيفية  فر�ض  وتوفري  الهمم 
االبداعية  قدراتهم  من  واال�ستفادة 

ودجمهم يف �سوق العمل.
لكافة  ال�سكر  الظفري  نا�سر  ووج��ه 
احل�سور  ع��ل��ى  امل�������س���ارك���ة  اجل���ه���ات 
الرنامج  تنظيم  يف  ال�سركاء  واإىل 

“بنك االإمارات دبي الوطني ومركز 
منزل”، كما ثمن حر�ض فندق ق�سر 
الرنامج  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 

كنوع من اأنواع الرعاية.
ويف ختام اللقاء كرم نا�سر الظفري، 
الوطني ومركز  دب��ي  االإم���ارات  بنك 
ب��اه��ي ق�سر عجمان  وف��ن��دق  م��ن��زل 

وفندق فريمونت عجمان.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي عن 
تقدم �سري العمل يف م�سروعي الطرق 
ملنطقتي  التحتية  والبنية  الداخلية 
والبالغة  وغ������رب،  ����س���رق  ال�����س��م��ح��ة 
 207.4 نحو  االإج��م��ال��ي��ة  تكلفتهما 
اأن العمل جاٍر  ماليني درهم. واأكدت 
يف امل�سروعني وفقاً للخطة املو�سوعة 
املعتمد  ال��زم��ن��ي  واجل����دول  للتنفيذ، 
لالإجناز والت�سليم، حيث بلغت ن�سبة 
نحو  �سرق  ال�سمحة  مل�سروع  االإجن���از 

%90، وال�سمحة غرب نحو 53%.
ال�سمحة  م�سروع  اأن  بالذكر  اجلدير 
ب���ني بلدية  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ت��م 
اأبوظبي  و���س��رك��ة  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
“م�ساندة”  ال����ع����ام����ة  ل���ل���خ���دم���ات 
طرق  تنفيذ  امل�سروع  اأع��م��ال  وت�سمل 
اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  رئي�سة وفرعية، 
ال�سرب،  مياه  لنظام  �سبكات  وتركيب 
وال�سرف  االأم��ط��ار،  م��ي��اه  وت�سريف 
ال�سحي، ومكافحة احلريق، وكابالت 
واأعمال  الكهرباء،  الطاقة، وحمطات 
املعلومات،  وتقنية  االت�����س��االت  هيئة 

وغريها.
اأن  “م�ساندة”  اأو���س��ح��ت  وتف�سياًل، 
والبنية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  م�����س��روع 
تبلغ  �سرق  ال�سمحة  ملنطقة  التحتية 
مليون   162.7 نحو  تنفيذه  تكلفة 
قطعة   470 امل�سروع  ويخدم  دره��م، 
طرق  اإن�����س��اء  ويت�سمن  �سكنية  اأر����ض 
بطول 14 كيلو مرتاً، بجانب تنفيذ 
واالأعمال  ل��ل�����س��وارع،  االإن�����ارة  اأع��م��ال 
اخلدمية مثل �سبكات املياه وال�سرف 
ال�����س��ح��ي و���س��ب��ك��ات ال��ك��ه��رب��اء، حيث 
توزيع  حم��ط��ة   23 ت��رك��ي��ب  ي�����س��م��ل 

رفع  ملحطة  تاأهيل  واإع��ادة  كهربائية، 
ال�سرف ال�سحي باملنطقة.

الداخلية  ال���ط���رق  م�����س��روع  وي���خ���دم 
ال�سمحة  ملنطقة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
�سكنية،  اأر������ض  ق��ط��ع   110 غ���رب   -
وت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ن��ح��و 44.7 
طرق  اإن�ساء  ويت�سمن  دره��م،  مليون 
داخلية بطول 3 كيلو مرتات واإن�ساء 
باالإ�سافة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  حم��ط��ات   7
وال�سرف  ال�����س��رب  م��ي��اه  �سبكات  اإىل 
االأمطار،  م��ي��اه  وت�����س��ري��ف  ال�����س��ح��ي 

خطوط كهرباء وغريها.

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وحت����ر�����ض 
اال�ستدامة  �����س����روط  م����راع����اة  ع���ل���ى 
واأرقى  املعايري  الأعلى  وفقا  البيئية، 
العاملية من خالل تطبيق  املوا�سفات 
اأف�سل املمار�سات للحفاظ على املوارد 
الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفي�ض 
ا�ستهالك الطاقة، اإىل جانب احلر�ض 
اأثناء  اجل���ودة  عمليات  م��راق��ب��ة  على 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وا���س��ت��ع��م��ال م���واد مطابقة 
الدولية  للمعايري  وفقاً  للموا�سفات 
وكذلك  ال���ب���ي���ئ���ي���ة،  اال����س���ت���دام���ة  يف 
اإيجاد  نحو  املجتمع  تطلعات  حتقيق 

ال�سالمة  معايري  ذات  االآمنة  الطرق 
الروؤية  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ال��ع��امل��ي��ة، مب���ا 
امل�����س��ت��دام��ة ل���الإم���ارة. واأك�����دت بلدية 
اأن  “م�ساندة”   و  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 

ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  العمل  فرق 
وفقاً  امل�سروعني  اأعمال  كافة  الإجن��از 
ل��ل��خ��ط��ة امل���و����س���وع���ة وامل���ع���ت���م���دة مع 
واملعايري  املوا�سفات  ب��اأرق��ى  االل��ت��زام 

العاملية، حيث يبذل نحو 882 عاماًل 
ومهند�ساً وا�ست�سارياً ق�سارى جهدهم 
بالتعاون مع اجلهات املعنية من اأجل 

اإنهاء االأعمال يف اأوقات قيا�سية.

وكيل وز�رة �ل�صحة يتفقد جودة �خلدمات �ل�صحية يف م�صت�صفى خورفكان

مب�ساركة 32 جهة حكومية وخا�سة

مركز عجمان للم�صوؤولية �ملجتمعية ينظم لقاء تعريفي لربنامج توظيف �أ�صحاب �لهمم

بـتكلفة قدرها 207.4 مليني درهم

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ م�صروعني للطرق و�لبنية �لتحتية يف �ل�صمحة

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييلي رئي�ض دائرة تنمية املجتمع اأن دولة 
االإن�ساين،  والتعاي�ض  الت�سامح  �سور  اأبهى  �سربت  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
واأ�سحت مثاال يحتذى يف ن�سر روح الت�سامح بني خمتلف ال�سعوب، وهو ما �ساهم 

يف تعزيز مكانة دولة االإمارات على ال�ساحتني االإقليمية والعاملية.
قاد  للت�سامح:  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  كلمة  يف  اخلييلي  مغري  الدكتور  وق��ال 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ض  الوالد 
الت�سامح  من  را�سخة  اأ�س�ض  على  احلبيبة،  دولتنا  يف  والتنمية  النه�سة  م�سرية 
تر�سيخ هذه  – لي�ض فقط على  اهلل  – رحمه  َعِمل  كما  املجتمعي،  واالن��دم��اج 
القيم االإن�سانية يف �سعب االإمارات، بل ت�سديرها اإىل العامل اأجمع، لتكون دولة 
االإمارات هي ملتقى االن�سان واحل�سارات.” واأ�ساف معاليه: قيادتنا الر�سيدة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  الثاقبة ل�ساحب  ال��روؤى  ووف��ق 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واملتابعة 

الدائمة من ، ا�ستكملت نهج زايد يف الت�سامح، وجعلت من االإمارات ِقبلة اإن�سانية 
ح�سارية، وّحدت االن�سان من خمتلف اجلن�سيات والثقافات والديانات، يف �سبيل 
خدمة الوطن واملجتمع. وتابع رئي�ض دائرة تنمية املجتمع: اإمارة اأبوظبي ت�سّكل 
من  العديد  يف  ا�سمها  التاريخ  خّلد  وق��د  للت�سامح،  كمنارة  ح�سارياً  من��وذج��اً 
امل�ساهد الدولية، اإذ ارتبط ا�سم العا�سمة مب�ساعيها احلثيثة نحو اإحالل ال�سالم 
والتاآلف بني كافة ال�سعوب حول العامل. وهو ما يدعونا للمفخرة واالعتزاز مبا 

و�سلت اإليه اأبوظبي على ال�سعيد العاملي.
اأ�سيلة، ت�سهم يف تعزيز الرتابط  اإن�سانية  الت�سامح قيمة  اأن  اأكد اخلييلي،  كما 
امل�سهد  على  اإيجاباً  االأف��راد، وهو ما ينعك�ض  االأ�سري بني  املجتمعي، والتالحم 
اإىل ما حققته دائرة تنمية املجتمع من منجزات  التنموي يف املجتمع. م�سرياً 
يف جمال الت�سامح؛ اإذ قامت برتخي�ض دور العبادة لغري امل�سلمني والقائمة يف 
اإمارة اأبوظبي، كما د�ّسنت غرفة العبادة متعددة االأديان لغري امل�سلمني، عالوة 
على اإطالق املبادرة املجتمعية “حلظات اأبوظبي” والتي ج�سدت اأ�سمى معاين 
الت�سامح االإن�ساين لي�ض فقط يف جمال االأديان، واإمنا جمال التقارب والتعا�سد 

املجتمعي.

�خلييلي: بالدنا موطن �لت�صامح.. وجمتمعنا مفخرة �لتعاي�ض �لن�صاينمذكرة تفاهم بني �لإمار�ت و�لبحرين للتو�أمة يف م�صروع �ملد�ر�ض �ملنت�صبة لليون�صكو

كلنا �صرطة تخرج 1150 مو�طنا ومقيما يف دفعتها �لتا�صعة
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من  جملة  ل�سالح  بالت�سويت  االإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  رّح��ب��ت 
التابعة  الرابعة  اللجنة  يف  بفل�سطني  اخلا�سة  القرارات  م�سروعات 
بتجديد  اخلا�ض  القرار  �سيما  ال  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
)االأون����روا(  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غ��وث  وك��ال��ة  والي���ة 
لثالث �سنوات مقبلة، الذي مت اعتماده باأغلبية 170 �سوتاً، مقابل 

ت�سويت دولتني �سد القرار.
وعدت املنظمة التي تتخذ من جدة غرب ال�سعودية مقراً لها، يف بيان 
لها اليوم ال�سبت، جتديد والية االأونروا التزاماً واإجماعاً دولياً على 
دعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني وحق الالجئني بالعودة اإىل ديارهم 

بناًء على القرار 194.
واأث��ن��ى االأم���ني ال��ع��ام ملنظمة ال��ت��ع��اون االإ���س��الم��ي يو�سف ب��ن اأحمد 
داعياً  ال��ق��رار،  ل�سالح  �سوتت  التي  ال��دول  مواقف  على  العثيمني، 
ال�سيا�سي  ال��دع��م  ه��ذا  ترجمة  اإىل  ال���دول  جميع  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اال�ستمرار يف تقدمي  االأون��روا من  باإ�سهامات مالية، لتمكني وكالة 
اخلدمات االأ�سا�سية لالجئني الفل�سطينيني اإىل حني حل ق�سيتهم 

حاًل نهائياً وفقاً للقرارات ال�سادرة عن االأمم املتحدة.
االأ�سهر  م��دى  على  واإ�سرائيل  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  و�سعت 
الذي يتّم  املا�سية اإىل تغيري قواعد التفوي�ض املمنوح ل�”االأونروا”، 

الت�سويت عليه كل 3 اأعوام.
 

على  اأم�ض  النار  اأطلقوا  م�سلحني  اأن  ال�سريالنكية  ال�سرطة  اأعلنت 
موكب حافالت تقل ناخبني م�سلمني يف اجلزيرة قبل �ساعات من بدء 
انتخابات رئا�سية ميكن اأن ت�سمح بعودة عائلة راجاباك�سا التي حكمت 
حواىل  ودع��ي  ال�سلطة.  اإىل  كامل،  لعقد  حديد  من  بقب�سة  البالد 
16 مليون ناخب �سريالنكي اإىل مراكز االقرتاع ال�سبت للت�سويت 
اأن ت�سهد مناف�سة حادة بني غوتابايا  انتخابات رئا�سية يفرت�ض  يف 
راجاباك�سا و�ساجيث برميادا�سا مر�سح احلزب احلاكم حاليا. وقبل 
�ساعات من بدء االقرتاع اأطلق م�سلحون النار على موكب احلافالت 
يف  م�سوؤول  وذك��ر  ال�سلطات.  ذك��رت  ح�سبما  قتلى،  ي�سقط  مل  لكن 
ال�سرطة اأن املهاجمني اأحرقوا اإطارات على الطريق واأقاموا حواجز 
لن�سب كمني للموكب الذي يتاألف من اأكرث من مئة حافلة يف �سمال 
اجلزيرة. وقال م�سدر يف �سرطة تانتريميايل املدينة التي تبعد نحو 
مئتي كيلومرت �سمال العا�سمة كولومبو اإن “امل�سحلني فتحوا النار 
ور�سقوا باحلجارة” احلافالت التي تقل م�سلمني من مدينة بوتاالم 
واأكد  للت�سويت.  �سجلوا  حيث  امل��ج��اور  مانار  اقليم  اإىل  ال�ساحلية 
امل�سوؤول نف�سه اأن “حافلتني على االأقل اأثيبتا لكن مل ي�سجل �سقوط 
الذي  قتلى«. وجاء هذا احل��ادث بينما جتري مواجهة بني اجلي�ض 
كان غوتابايا راجاباك�سا يتوىل قيادته خالل حكم �سقيقه ماهيندا 
التي  جفنا  منطقة  يف  وال�سرطة   ”2015-2005“ راجاباك�سا 

ي�سكل التاميل غالبية �سكانها يف �سمال اجلزيرة.

ك�سفت وثيقة داخلية لالأمم املتحدة، اأن التحقيق الذي جتريه االأمم 
يف  امل�ست�سفيات  ا�ستهدفت  التي  اجلوية  الغارات  ع�سرات  يف  املتحدة 
�سوريا، اقت�سر على 7مواقع فقط، فيما اأفادت و�سائل اإعالم اأمريكية 

باأن رو�سيا متار�ض �سغوطاً للحفاظ على �سرية نتائج التحقيق.
املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  �سكله  ال��ذي  التحقيق،  فريق  ويحقق 
اأنطونيو جوتريي�ض يف اأغ�سط�ض “اآب” املا�سي، يف تدمري اأو اإحلاق 
ال�سراعات  بتجنب  اخلا�سة  القائمة  على  املدرجة  باملن�ساآت  اأ�سرار 
واملن�ساآت التي تدعمها االأمم املتحدة يف �سمال غرب �سورية، نتيجة 

للعمليات الع�سكرية منذ �سبتمر »اأيلول« من العام املا�سي.
وقال متحدث با�سم املفو�ض ال�سامي حلقوق االإن�سان باالأمم املتحدة 
االأقل تعر�ست للق�سف  “61 من�ساأة طبية على  اإن  املا�سي،  االأ�سبوع 
يف املنطقة منذ اأبريل “ني�سان” املا�سي«. ولكن وثيقة داخلية اطلعت 
عليها وكالة االأنباء االأملانية »د.ب.اأ« حددت 7 مواقع فقط ركز عليها 
وقال  وم�ست�سفيات.  لالجئني  وخميم  مدر�سة  بينها  ومن  التحقيق، 
اإن  ت��امي��ز«،  »نيويورك  �سحيفة  يف  ن�سر  لتقرير  وفقاً  دبلوما�سيون، 
رو�سيا مار�ست �سغوطاً على غوتريي�ض حتى ال ين�سر نتائج التحقيق.

عوا�شم

الريا�ض

كولومبو

وا�شنطن

�لحتاد �لإفريقي: »فر�صة �أخرية« حلكومة حنوب �ل�صود�ن
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

“فر�سة  املتحاربني  ال�سودان  اأن لدى قادة جنوب  االإفريقي  اأعلن االحتاد 
اأخرية” لت�سكيل حكومة، يف موقف يدعم حتذيرات الواليات املتحدة من 

نفاذ �سرها من حكومة الدولة الفتية.
وقال مفّو�ض ال�سلم واالأمن يف االحتاد االإفريقي اإ�سماعيل �سرقي “اأعتقد 
اأنا واأ�سدقاوؤنا هنا يف وا�سنطن اأنه ال ميكن اأن ت�ستمر لعبة التاأجيل هذه 

طوال الوقت«.
والواليات  االإفريقي  االحت��اد  بني  بعد حمادثات جرت  لل�سحافيني  وق��ال 
املتحدة يف وا�سنطن “قد تكون هذه الفر�سة االأخرية لديهم لال�ستجابة -- 
اإىل رغبة �سعبهم قبل كل �سيء. اأُنهك اأهايل جنوب ال�سودان من احلرب”. 

لكنه مل ي�سر اإىل عواقب ف�سل جهود ت�سكيل حكومة جمدداً.
رياك  املتمردين  زعيم  وخ�سمه  كري  �سلفا  ال�سودان  جنوب  رئي�ض  واّت��ف��ق 
اال�ستقالل،  من  عامني  بعد   ،2013 يف  خالفهما  اأث��ار  ال��ل��ذان   -- م�سار 
نزاًعا اأ�سفر عن مقتل مئات االآالف -- على ت�سكيل حكومة ائتالف بحلول 

12 ت�سرين الثاين/نوفمر.
لكن الو�سطاء االأفارقة بقيادة اأوغندا وافقوا على منحهم مئة يوم اإ�سايف، 
يف ثاين متديد. واأ�سدرت وا�سنطن التي تقدم جلوبا مليار دوالر كل عام 
معظمها على �سكل م�ساعدات اإن�سانية، بياًنا �سديد اللهجة قائلة اإنها تعيد 

تقييم عالقتها مع جنوب ال�سودان.
وا�سنطن  ل��دى  اإن  نغاي  تيبور  اإفريقيا  املكّلف  االأم��ريك��ي  امل�����س��وؤول  وق��ال 
دون اأن يو�سح اخلطوات  “الكثري من االأدوات ولن نرتدد يف ا�ستخدامها”، 
الواليات  م��ع  يتفق  ال��ع��امل  اأن  اإىل  نغاي  واأ���س��ار  ب���الده.  تتخذها  ق��د  التي 

املتحدة يف ال�سغط من اأجل التحرك يف جنوب ال�سودان.

ال�سارع يدعو اإىل رحيل امل�سوؤولني

�حتجاجات �إير�ن.. �لوقود �أم متويل �حلر�ض؟

متظاهرون يرف�صون ت�صليم �لب�صري للجنائية  •• اخلرطوم-اأ ف ب:

املعزول  ال�سوداين  الرئي�ض  اأن�سار  تظاهر ع�سرات من 
اأم�ض  �سباح  اخل��رط��وم  يف  حمكمة  اأم��ام  الب�سري  عمر 
بتهم  ملحاكمته  ع��ق��دت  جل�سة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال�سبت 
ف�ساد مايل، وذلك تعبرياً عن رف�سهم لالأ�سوات التي 
التي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل  بت�سليمه  تطالب 
واإب����ادة جماعية  ح��رب  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  بتهم  تالحقه 

وجرائم �سد االإن�سانية يف دارفور.
ال�سابق  للرئي�ض  م��وؤّي��دة  هتافات  املتظاهرون  واأط��ل��ق 
وم����ن����ّددة ب��امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة، م���ن بينها 
“عاهدناك ونحنا معاك” و”عاهدناك وما منخونك” 

و”ال للمحكمة اجلنائية الدولية«.
11 ني�سان-اأبريل  اأطاح به اجلي�ض يف  والب�سري الذي 
امل�سبوقة  غري  ال�سعبية  االحتجاجات  من  اأ�سهر  بعد 
ا�ستمر ثالثة عقود، موقوف مذاك  الذي  �سد حكمه 
با�ستخدام متويل خارجي  تتعلق  بتهم  ويحاكم حالياً 
وهي جرمية ت�سل عقوبتها لل�سجن ملدة ع�سر �سنوات.

وب��ي��ن��م��ا ك���ان امل��ت��ظ��اه��رون م��ت��ج��ّم��ع��ني اأم�����ام املحكمة 
يكّرون ويلقون ق�سائد مديح بالب�سري و�سلت �سيارة 
تابعة لل�سرطة على متنها الرئي�ض ال�سابق، فَعال هتاف 
ال�سيارة طريقها  اأكملت  بينما  ال�سابق  الرئي�ض  اأن�سار 

القتياده حل�سور جل�سة جديدة يف اإطار حماكمته.
وقال حممد علي دقالي )27 عاماً( اأحد املتظاهرين 
اإّن �سيادة الرئي�ض  “جئت للقول  لوكالة فران�ض بر�ض 
ال�����س��ودان وي��ع��ت��ر رمزاً  ع��م��ر الب�سري ه��و رئ��ي�����ض ك��ل 

النا�ض  �سببه  لي�ض  ال��دول��ة  م��ال  خ��زان��ة  ف���راغ  اأن  اإىل 
ال��ع��ادي��ني ب���ل م���ا ي�����س��رف م���ن اأم������وال ع��ل��ى احلر�ض 
والعامل  املنطقة  التخريب يف  ومعها عمليات  الثوري، 

التي اأدت اإىل فر�ض عقوبات م�سددة على طهران.
ميزانيتها  متويل  بقراراتها  طهران  حكومة  وحت��اول 
ال��ت��ي ف��ق��دت اأك����رث م���ن ث��ل��ث��ه��ا ب�����س��ب��ب وق���ف ت�سدير 
ليلة  وج��رب��ت متريرها  االأ���س��ع��ار  رف��ع��ت  وه��ي  النفط، 
ا�ستعال اال�سطرابات، يف بلد  اأم�ض اجلمعة خوفاً من 

ارتفع الت�سخم فيه اإىل 40%.
�سعر  زي��ادة  اأن  االإيرانية  الطلبة  اأنباء  وكالة  واأعلنت 
الوقود ال عالقة له بامليزانية احلكومية وال حماولة 

رفعت احلكومة االإيرانية فجاأة ومن دون اإعالن م�سبق 
اأ�سعار الوقود اإىل نحو %300 يف اأول يوم من العطلة 
االأ�سبوعية اأم�ض االأول كما فر�ست نظام ح�س�ض على 
اإىل  املحتجني  دف��ع  ما  و�سائقيها،  ال�سيارات  اأ�سحاب 
القرار  اإىل الرتاجع عن  املناطق داعني  ال�سارع يف كل 

ورحيل امل�سوؤولني. 
وانطلق املحتجون بتظاهراتهم يف كافة املدن واملناطق 
�سيئاً،  اقت�سادياً  و���س��ع��اً  اأ���س��ا���س��اً  �سكانها  يعي�ض  ال��ت��ي 
لتتحول االحتجاجات اإىل العنف يف عدد من املناطق، 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  من�سورة  فيديو  ملقاطع  وف��ق��اً 
االجتماعي والتي تظهر عنا�سر اأمنيني يطلقون الغاز 

امل�سيل للدموع من اأجل تفريق املتظاهرين.
وحتى االآن، يت�سح اأن اإيران الدولة النفطية الكبرية، 
مبواجهة  الداخلية  قراراتها  اتخاذ  يف  تتخبط  ب��داأت 
االأزمة االقت�سادية املتفاقمة، والتي اأتت بعد العقوبات 
النفط  ���س��ادرات  وخف�ض  عليها  واالأمريكية  الدولية 

ب�سكل كبري.
فقرار احلكومة رفع �سعر ليرت مادة البنزين اإىل 15 
األف ريال، من 10 اآالف ريال لكل ليرت من اأول 60 
ليرتاً بال�سهر، فيما �سيكلف كل ليرت اإ�سايف فوق هذه 
الكمية 30 األف ريال، يعتر من القرارات الال�سعبية، 
ويوؤدي فعلياً اإىل هزة اقت�سادية بني الطبقة املتو�سطة 
اأح����زاب �سيا�سية م��ن �سمن  وال��ف��ق��راء، وه���و م��ا دف���ع 
اأن  ال��ق��رار، رغ��م  ال��دف��اع ع��ن  التهرب م��ن  اإىل  النظام 

روؤ���س��اء امل��وؤ���س�����س��ات ال��ث��الث االأع��ل��ى يف اإي����ران ه��م من 
روؤ�ساء اجلمهورية  اأي كل من  رفعها،  ق��رارات  اأطلقوا 
والرملان والق�ساء، يف خطوة يبدو اأن الزعيم االإيراين 
يقال  كما  ولكن  عليها،  موافقته  اأعطى  خامنئي  علي 
ال��وق��ود حلرق  �سعر  برفع  االأم��ر  اأعطى  ف��اإن خامنئي 

حكومة روحاين والق�ساء عليها.
وع��ار���ض االإ���س��الح��ي��ون ه��ذه اخل��ط��وة ال��ت��ي �ستطيح 
بروحاين واملقربني منه من احلكومة يف اأي انتخابات 
مقبلة، ب�سبب ما �ستكلفهم من خ�سائر �سيا�سية كبرية، 
اأن االإ�سالحيني منذ �سنوات طويلة نبهوا  وخ�سو�ساً 
املت�سددين  ومواجهتهم  االقت�سادي،  الو�سع  �سوء  اإىل 
وق��ف دفع  اإىل  ب��ال��دع��وة  االنتخابية  خ��الل احل��م��الت 
مليلي�سيا حزب اهلل يف  ال��دوالرات �سنوياً  املال مبليارات 
لبنان ومتويل كل من احلرب ال�سورية واحلوثيني يف 

اليمن.
اأ�سعار  زي���ادة  خطوة  اأن  اإىل  ط��ه��ران  يف  حمللون  ونبه 
ب���دء مو�سم  ال��ن��ا���ض م��ع  اأ���س��ع��ب ع��ل��ى  ال��وق��ود �ستكون 
التدفئة  على  ال��ن��ا���ض  يعتمد  حيث  اإي����ران،  يف  ال�ستاء 
املنزلية امل�ستمرة يف بلد �ستاوؤه قار�ض وتت�ساقط الثلوج 
اأعنف  �سيكون  ال�سارع  فعل  رد  اأن  يعني  وهو  يف مدنه، 
من املرات ال�سابقة التي واجه احلر�ض الثوري النا�ض 

بال�سالح فاأجرهم على وقف االحتجاجات.
ودعا حمللون اقت�ساديون من االإ�سالحيني واملقربني 
من روح��اين اإىل الرتاجع ف��وراً عن القرار، م�سريين 

باأّنها  ال���دول���ي���ة وم���ق���ّره���ا اله�����اي  اجل��ن��ائ��ي��ة  م��ّت��ه��م��اً 
“حمكمة �سيا�سية ت�ستخدمها الدول الغربية لل�سغط 

على ال�سعوب ال�سعيفة«.

لل�سودان وللتاريخ الوطني ال�سوداين«.
واأ�ساف “لدينا يف ال�سودان ق�ساء م�ستقّل واإذا كان ال 
ال�سوداين”،  الق�ساء  اأمام  بّد من حماكمات فليحاَكم 

توفري بع�ض املال نحو 850 مليون دوالر، م�سرية اإىل 
االإيرادات  ب�سبب غياب  الوقود  �سعر  رفعت  اأن طهران 

بعد انخفا�ض ت�سدير النفط ب�سبب العقوبات.
ون�����س��ر ع���دد م��ن االإ���س��الح��ي��ني ت��غ��ري��دات ع��ل��ى موقع 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ت���وي���رت، داع����ني روح�����اين اإىل 
تغيري �سيا�سة اإيران بدل تغيري �سيا�ساتها االقت�سادية 
اال�سطرابات  على  نظرة  باإلقاء  ون�سحوه  الداخلية، 
ال�سعبية التي هزت لبنان حيث ي�سرف املال االإيراين 
ال�سعبي”  “احل�سد  حيث  والعراق  اهلل”،  “حزب  على 
ب��ال��ر���س��ا���ض وي���ن���ادي املحتجون  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ي��واج��ه 

ب�سعارات �سد اخلامنئي وطهران.

اأ�سوات  فيه  تتعاىل  الذي  الوقت  يف  التظاهرة  وجرت 
تطالب بت�سليم الرئي�ض ال�سابق اإىل املحكمة اجلنائية 
الدولية، وذلك بعد اإعالن “قوى احلّرية والتغيري”، 
راأ�ض حربة احلركة االحتجاجّية التي اأطاحت بالب�سري، 

اأّن ال حتّفظات لديها على ت�سليمه لالهاي.
توقيف  مذّكرات  الدولّية  اجلنائّية  املحكمة  واأ�سدرت 
بحّق الب�سري بُتهم ارتكاب جرائم حرب واإبادة جماعية 
يف  اندلع  ال��ذي  النزاع  خ��الل  االإن�سانّية  �سّد  وجرائم 
الرئي�ض  ينفيها  تهم  وه��ي   ،2003 يف  دارف���ور  اإقليم 

ال�سابق.
االأّول- كانون  يف  الب�سري  �سد  االحتجاجات  واندلعت 

واّت�سعت  اخلبز.  اأ�سعار  زي��ادة  ب�سبب   2018 دي�سمر 
رقعة التظاهرات �سّد نظامه، حّتى اأطاحه اجلي�ض يف 

11 ني�سان-اإبريل املا�سي.
ويتوىّل احلكم يف ال�سودان جمل�ض �سيادة من املدنّيني 
انتخابات  باإجراء  تنتهي  انتقالّية  لفرتة  والع�سكرّيني 

تنقل ال�سلطة اإىل املدنّيني بالكامل.
ع��ن��دم��ا متّرد   2003 دارف�����ور يف  ال���ن���زاع يف  وان���دل���ع 
على  اأف��ري��ق��ي��ة  اإث��ن��ي��ة  اأق��ل��ي��ات  اإىل  ينتمون  م�سّلحون 
االإقليم  بتهمي�ض  اإي���اه���ا  متهمني  ال��ب�����س��ري،  ح��ك��وم��ة 
اق��ت�����س��ادي��اً و���س��ي��ا���س��ي��اً ومب��م��ار���س��ات ع��ن�����س��ري��ة، فرّدت 
ب��ح��م��ل��ة ع�����س��ك��ري��ة تخللتها  ال��ت��م��ّرد  اخل���رط���وم ع��ل��ى 

فظائع.
وتفيد االأمم املتحدة اأّن النزاع يف االإقليم اأوقع 300 
األف قتيل وت�سّبب يف تهجري 2،5 مليون �سخ�ض من 

منازلهم.

مع  ا�ستباكات  يف  مورالي�ض،  م��وؤّي��دي  م��ن  م��زارع��ني  خم�سة  ُقتل  واجلمعة، 
الرئي�ض  معاقل  اح��د  )و���س��ط(  كوت�سابامبا  من  بالقرب  واجلي�ض  ال�سرطة 
للمدينة  الو�سول  يحاولون  الكوكا  م��زارع��ي  م��ن  االف  ك��ان  فيما  ال�سابق، 
لالن�سمام لتظاهرة �سد انييز. لكّن ال�سرطة قطعت الطريق ومنعتهم من 
عبور ج�سر. و�ساهد �سحايف يف وكالة فران�ض بر�ض اجلثث داخل م�ست�سفى 
باملدينة. ومل توؤّكد ال�ُسلطات البوليفّية مقتل اأّي �سخ�ض جّراء اأعمال العنف، 

بل اكتفت باالإ�سارة اإىل ح�سول مئات االعتقاالت.
ثمانية  يقّل عن  ال  ما  هناك  اأّن  املحّلية  االإع��الم  و�سائل  ذك��رت  من جهتها، 
جرحى. وقال اإيفو مورالي�ض ملحطة “�سي اإن اإن” من املك�سيك “هذه مذبحة 

حقيقية، اإبادة. اندد بكل اأعمال القتل هذه«.
“حملوا  املتظاهرين  اإّن  ق��ال  زوريتا  جاميي  كوت�سابامبا  �سرطة  قائد  لكن 
اأ�سلحة وبنادق وقنابل مولوتوف وبازوكا حملية ال�سنع واأجهزة متفجرة”. 

•• �شاكابا-اأ ف ب:

الرئي�ض  على  �سيتعني  اأّن��ه  اأنييز  جانني  املوّقتة  البوليفّية  الرئي�سة  اأك��دت 
ال�سابق اإيفو مورالي�ض “املثول اأمام الق�ساء” اإذا عاد للبالد، فيما قتل خم�سة 

من اأن�ساره يف ا�ستباكات مع قوات االأمن.
وال�سرطة  اجلي�ض  دع��م  فقد  ما  بعد  مورالي�ض  الي�ساري  الرئي�ض  وا�ستقال 
املثرية  انتخابه  اإع��ادة  اعقاب  اندلعت يف  التي  اال�سطرابات  اأ�سابيع من  بعد 
اك��رث من  وج��رح  �سخ�سا   15 ال�سدامات عن مقتل  ه��ذه  وا�سفرت  للجدل. 
“هو )مورالي�ض( يعلم  اأنييز لل�سحافيني يف الباز  اآخرين. و�سرحت   400
ان عليه املثول اأمام الق�ساء. هناك جرم انتخابي. هناك مزاعم ف�ساد عديدة 
يف حكومته«. وكان مورالي�ض قال اإّنه يّود العودة لبالده الإحالل ال�سالم يف 

بوليفيا.

ال  متلكها  ال   )...( فتاكة  واأ�سلحة  الديناميت  ي�ستخدمون  “اإنهم  واأ���س��اف 
الظالم  حلول  بعد  املتظاهرين  تفريق  ومت  ال�سرطة«.  وال  امل�سلحة  القوات 
اإاّل  ال�سغب، بدعم من اجلي�ض وطائرة هليكوبرت.  من قبل �سرطة مكافحة 
اأّن جلنة الدول االأمريكية حلقوق االإن�سان اكدت الوفيات اخلم�ض، متحدثة 
اي�سا عن عدد غري حمدد من االإ�سابات. ونددت يف بيان ب”اال�ستخدام غري 
لقمع  النارية  االأ�سلحة  خ�سو�سا  والع�سكرية”  ال�سرطية  للقوة  املتنا�سب 
التظاهرات. رغم من�سبها املوؤقت، اتخذت احلكومة اجلديدة نهجا مت�سددا 
اإزاء احللفاء الي�ساريني ملورالي�ض. ومنذ ا�ستالمها ال�سلطة الثالثاء، قطعت 

اإدارة اأنييز العالقات مع النظامني اال�سرتاكيني يف كوبا وفنزويال.
وقدمت اأنييز اأول اإ�سارة على توجه �سيا�ستها اخلارجية عر االعرتاف بزعيم 
املعار�سة يف فنزويال خوان غوايدو رئي�سا لبالده، يف منعطف يف التحالفات 

يف املنطقة امل�سطربة.

�لرئي�صة �لبوليفية �ملوؤقتة حتذر مور�لي�ض من �لعودة 

م�صرية تاأييد حلكومة هونغ كونغ بعد �أ�صابيع من �لفو�صى 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

هونغ  يف  احل���ك���وم���ة  م����وؤي����دو  ن�����زل 
املدينة  �����س����وارع  اإىل  اأم���������ض  ك���ون���غ 
التي  الفو�سى  يف  عمل  اأ���س��ب��وع  بعد 
عن  م��داف��ع��ون  نا�سطون  بها  ت�سّبب 
ا�سطراب  الإح���داث  الدميوقراطية 
كبري يف املدينة وا�ستنزاف ال�سرطة.

كل  يف  “انت�سروا  ح���م���ل���ة  واأدت 
الإقامة حواجز على الطرق  مكان” 
وال��ت��خ��ري��ب يف اأرج�����اء امل��رك��ز املايل 
ال���ع���امل���ي ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��م �سبه 
ذات���ي اإىل اإغ���الق اأج����زاء ك��ب��رية من 
�سبكة القطارات كما اأجرت املدار�ض 
ومراكز الت�سوق على اإغالق اأبوابها.

واحتل الطالب واملتظاهرون العديد 
ال���ك���رى يف جميع  م���ن اجل���ام���ع���ات 
اأرج�����اء امل��دي��ن��ة. وه���ي امل����رة االأوىل 
التي تتمركز فيها حركة تتميز عادة 
باملرونة و�سعوبة التكهن بتحركاتها 
يف مواقع ثابتة، لكن مع نهاية نهار 

اجلمعة تراجعت اأعداد املحتجني.
 500 قرابة  جتمع  ال�سبت،  و�سباح 
منت�سف  يف  م��ع��ظ��م��ه��م  ����س���خ�������ض، 
مقر  خ��ارج  ال�سن،  كبار  وم��ن  العمر 
الدعم  الإظ��ه��ار  كونغ  هونغ  حكومة 
النتقادات  تتعر�ض  ال��ت��ي  لل�سرطة 
االأزمة  م��ع  تعاملها  ب�سبب  �سديدة 
حزيران- منذ  امل�ستمرة  ال�سيا�سية 

يونيو الفائت.
ال�سني  ب����اأع����الم  امل��ح��ت��ج��ون  ول������ّوح 

كما  ل����ب����ك����ني،  م������وؤي������دة  والف������ت������ات 
“ندعم  م���ن���ه���ا  ه����ت����اف����ات  رّددوا 
ر�سميا”  ال��ق��ان��ون  لفر�ض  ال�سرطة 
قمامة  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  و”�سرا�سري 
ع�سرنا، يف تهكم على اأحد ال�سعارات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة امل���داف���ع���ة عن 
هونغ  “فلت�ستعيد  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

كونغ، ثورة ع�سرنا«.
وال���ت���ق���ط امل���ت���ظ���اه���رون �����س����وراً مع 
املتمركزة  ال�سغب  مكافحة  �سرطة 

يف املكان.
ال�سوارع  اإىل  امل��وظ��ف��ني  اآالف  ن���زل 

ال  احل��ك��وم��ة  اأن  اأوؤك������د  اأن  “يجب 
تت�سامح مطلقا مع موظفي اخلدمة 
القانون”.  ينتهكون  الذين  املدنية 
واأ�ساف “يجب اأال ي�سارك املوظفون 
املدنيون يف اأي اأن�سطة غري قانونية 
مبا يف ذلك التجمعات االحتجاجية 

غري القانونية«.
وت���وظ���ف اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة ح���وايل 
بيانات  ح�سب  �سخ�ض،  ال��ف   175
حكومة هونغ كونغ، اأي حوايل 4،4 

باملئة من القوى العاملة يف املدينة.
تكتيكات  م����ن  اأي��������ام  خ��م�����س��ة  ب���ع���د 

هذا االأ�سبوع يف و�سط املدينة، املركز 
دعمهم  الإظ��ه��ار  كونغ،  لهونغ  امل��ايل 
للحركة املدافعة عن الدميوقراطية 
راف���ع���ني اأي���دي���ه���م وم���ب���اع���دي���ن بني 
اإ����س���ارة اإىل  اأ���س��اب��ع��ه��م اخل��م�����س��ة يف 

مطالب املحتجني اخلم�سة.
كونغ  ح��ّذرت حكومة هونغ  بدورها، 
عن  �ستوقفهم  اأن��ه��ا  م��ن  موّظفيها 
العمل اإذا مت توقيفهم وهم ي�ساركون 

يف االحتجاجات.
املدنية جو�سوا  وزي��ر اخلدمة  وق��ال 
اجلمعة  ���س��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  يف  ل����و 

“انت�سروا يف كل مكان” التي دفعت 
ال�سرطة اإىل التحذير من اأّن املدينة 
بداأت  التام”،  “االنهيار  و�سك  على 
تفتح  اإغ���الق���ه���ا  مت  ال���ت���ي  ال����ط����رق 
جمددا اأمام حركة املرور. لكن بع�ض 

الطرق ونفقا رئي�سيا بقت مغلقة.
اأخلى  ال�������س���ب���ت،  ����س���ب���اح  وب���ح���ل���ول 
امل���ت���ظ���اه���رون ج��ام��ع��ة ه���ون���غ كونغ 
ال�سينية، التي كانت م�سرحا لبع�ض 

اأ�سد اال�ستباكات.
يف اجلامعات االأخرى، بداأت عمليات 

تطهري الإزالة املتاري�ض.
وان��ط��ل��ق��ت م���وج���ة ال���ت���ظ���اه���رات يف 
امل��دي��ن��ة ال��ب��ال��غ ���س��ك��ان��ه��ا ن��ح��و 7،5 
مل�سروع  معار�سة  م��ن  ن�سمة  مليون 
اإىل  بت�سليم مطلوبني  ي�سمح  قانون 
ذلك.  بعد  اإل���غ���اوؤه  لكن مت  ال�����س��ني، 
تتوقف  مل  االح��ت��ج��اج��ات  اأن  غ���ري 
���س��ق��ف م��ط��ال��ب��ه��ا اإىل  ب����ل مت رف�����ع 
الدميوقراطية وحما�سبة ال�سرطة.

مطروح،  ���س��ي��ا���س��ي  ح���ل  غ���ي���اب  ويف 
ال�سرطة  وب���ات���ت  ال��ع��ن��ف  ت�����س��اع��د 
املتظاهرين  م���واج���ه���ة  يف  وح���ي���دة 
ت�ساعد  كما  باتوا ميقتونها.  الذين 
وبريطانيا  ال�������س���ني  ب����ني  ال���ت���وت���ر 
امل�����س��ت��ع��م��ر ال�����س��اب��ق ل��ل��ج��زي��رة قبل 

اإعادتها لبكني يف العام 1997.
يف  ال��ع��دل  زي��رة  �سقطت  واخلمي�ض، 
لندن  يف  ت�سينغ  ترييزا  كونغ  هونغ 
بعد اأن حا�سرها حمتجون مدافعون 

عن الدميوقراطية.

وزير �لدفاع �لعر�قي يقر 
با�صتخد�م �لغاز �ل�صام 

•• بغداد-وكاالت:

الدفاع  وزي����ر  ت�����س��ري��ح��ات  اأث�����ارت 
ب�ساأن  ال�����س��م��ري،  ال��ع��راق��ي جن���اح 
ا�ستخدام قنابل غاز م�سيل للدموع 
غ�سباً  �سامة،  غ��ازات  على  حتتوي 
ال�سيا�سي  االأو������س�����اط  يف  وا����س���ع���اً 
وال�����س��ع��ب��ي��ة، و���س��ط ت�����س��اوؤالت عن 
اجلهة التي ا�ستوردت تلك القنابل، 
االأم��ن��ي��ة يف حماية  االأج��ه��زة  ودور 
امل��واط��ن��ني، ���س��واًء امل��ت��ظ��اه��ري��ن اأو 
النائب عن حتالف  وقال  غريهم. 
“على  اإن  الن�سر فالح اخلفاجي: 
االأم���ن والدفاع،  ال��رمل��ان، وجل��ن��ة 
فتح  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  ومفو�سية 
وزير  حتقيق عاجل يف ت�سريحات 
الغازية،  ال��ق��ن��اب��ل  ح����ول  ال���دف���اع 
واإي��ج��اد اأج��وب��ة وا���س��ح��ة ع��ن تلك 
البالد،  اإىل  دخلت  وكيف  البنادق، 
وم���ن اأدخ���ل���ه���ا، وم���ن ���س��ّل��م��ه��ا اإىل 
ما  بح�سب  وال�سرطة؟”،  اجلي�ض 
اأفاد موقع بغداد بو�ست االإخباري. 
ت�سريح  يف  اخل���ف���اج���ي  وت�������س���اءل 
�سحفي: “هل نحن يف دولة اأم ال؟ 
هذه احلادثة ال تنطبق على دولة 
يفتح  اأن  امل��ف��رت���ض  وم��ن  مطلقاً، 
املهدي  عبد  ع��ادل  ال����وزراء  رئي�ض 
ملعرفة  الق�سية،  تلك  يف  حتقيًقا 
م�ستوردة  ال��ق��ن��اب��ل  ت��ل��ك  ك��ان��ت  اإن 
اأم ال؟ فمثل  ال���دول���ة،  ع��ن ط��ري��ق 
اأجوبة  اإىل  بحاجة  الق�سايا  تلك 
املعنية،  اجل����ه����ات  م����ن  وا����س���ح���ة 

وال�سلطات املخت�سة«.
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باري�ض، قطع متظاهرون جادة ال�سانزيليزيه التي اأ�سبحت يف 
ما بعد ملتقى لتظاهرات اأيام ال�سبت، اإىل اأن حظرتها ال�سلطات 
يف منت�سف اآذار-مار�ض بعدما �سهد اأحد اأيام االحتجاجات تلك 

اأعمال تخريب على اجلادة املحاطة مبتاجر فاخرة.
ومع تنظيم هذا “الف�سل ال�53” من االحتجاجات يف نهاية 
اأنحاء  التظاهر يف جميع  اإىل  دع��وات  انت�سرت  االأ���س��ب��وع،  ه��ذا 
فرن�سا اإذ اأُعلن عن اأكرث من 270 حتركا، وتوقع م�سدر اأمني 

نزول اآالف االأ�سخا�ض اإىل �سوارع باري�ض.
يبقى ال�سوؤال مطروحا عما اإذا كان هذا �سيكفي الإعادة اإحياء 
احلراك يف حني اأن تعبئة ال�سارع �سجلت تراجعا متوا�سال اإىل 
اأن مل تعد جتمع �سوى ب�سع اآالف االأ�سخا�ض يف اأيام التظاهرات 
االأخرية. ومع �سعوبة التكهن مبا �سيجري، تبقى ال�سلطات يف 

حال التاأهب حيال حتركات ال�سبت وتتوقع “تعبئة كبرية اإمنا 
اأو كانون  لي�ض مب�ستوى ما �سجلناه يف كانون االأول-دي�سمر 

الثاين-يناير” يف ذروة احلراك الذي هز ال�سلطة.
يف ال��ع��ا���س��م��ة ف��ر���س��ت ال�����س��ل��ط��ات م��ن��اط��ق حم���ظ���ورة على 
لتكرار  منعا  ال�سانزيليزيه،  حميط  يف  �سيما  وال  املتظاهرين، 
اأعمال العنف والتخريب، غري اأن بع�ض املحتجني عازمون على 
العودة اإىل اجلادة ال�سهرية التي �سهدت بع�ض اأ�سّد حتركاتهم. 
واحل����دث ال���ذي يلقى اأك���ر ق���در م��ن امل��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى في�سبوك 
5300 م�ساركا بح�سب الت�سجيالت على  و�سيجمع اأكرث من 
“ذكرى )مرور  اإحياء  اإىل  يدعو  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكة 
غ  ت   10،00 ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�سانزيليزيه”  يف  ع���ام( 

)9،00 ت غ(.

 •• باري�س-اأ ف ب:

ال�سوارع  اإىل  ال�سفراء”  “ال�سرتات  م��ن  امل��ت��ظ��اه��رون  ي��ن��زل 
جمددا يف فرن�سا يف عطلة نهاية االأ�سبوع على اأمل ا�ستنها�ض 
زخم حراكهم االجتماعي غري امل�سبوق بعد عام على انطالقه 
احتجاجا على �سريبة على املحروقات، وت�ساعده ليهز والية 
الرئي�ض اإميانويل ماكرون. ففي 17 ت�سرين الثاين-نوفمر 
2018 نزل 282 األف �سخ�ض بح�سب ال�سلطات اإىل ال�سوارع 
يف ف��رن�����س��ا م��رت��دي��ن ���س��رتات ���س��ف��راء ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ن��داء على 
في�سبوك، يف حترك خارج عن اأي اإطار �سيا�سي اأو نقابي احتل 
مئات امل�ستديرات التي ترمز اإىل �سواحي املدن الفرن�سية حيث 
يعاين النا�ض من تراجع قدرتهم ال�سرائية. ويف اليوم نف�سه يف 

»�ل�صرت�ت �ل�صفر�ء« يف فرن�صا ي�صعى ل�صتعادة �لزخم 

ق��م��ي�����س��ه وذراع����ي����ه وح��ت��ى وجهه، 
“هناك من يقول +ال ميكن اأن اأمل�ض 
هذا املبنى، وال ميكن اأن اأعي�ض فيه 

وبالتايل �ساأترك اأثراً عليه+«.
اأن تتّم املحافظة على  وياأمل �سليم 
االنتفا�سة.  “ذاكرة  كونها  الر�سوم 
االإن�سان  الأن  �سنن�سى،  ُن��زع��ت  اإذا 

بطبعه ين�سى«.
�سليم يف  ر���س��وم  م�����س��اه��دة  ومي��ك��ن 

�ساحة ريا�ض ال�سلح وحميطها.
االأول-اأك����ت����وب����ر،  ت�����س��ري��ن   29 يف 
مناه�سة  اأح������زاب  اأن�������س���ار  ه���اج���م 
ل���ل���ح���راك، م��ت��ظ��اه��ري��ن ك���ان���وا يف 
ال�����س��اح��ة ودم������روا خ��ي��م��ه��م. وكان 
الهجوم  اأث����ن����اء  امل����ك����ان  يف  ���س��ل��ي��م 
وتعّر�ض لل�سرب و�سودرت دراجته 

الهوائية.
ث����ور يحمل  وك���ت���ب يف ر����س���م ق����رب 
اإىل  دراج���������ًة ح�����م�����راء، م���ت���وّج���ه���اً 
ال�سلطة احلاكمة، “اأعيدوا اأموالنا 
البي�سيكالت”،  تن�سوا  وال  املنهوبة 

اأي الدراجة.
على  الغرافيتي  ر�سوم  تقت�سر  وال 
طرابل�ض  مدينة  يف  ب��ريوت.  و�سط 
)�سمال( التي مل يتوقف اأهلها عن 
حتول  �سهر،  منذ  يومياً  التظاهر 
ع�����ّدة ي�سرف  م��ب��ن��ى م���ن ط��ب��ق��ات 
التظاهر  �ساحة  النور،  �ساحة  على 
لوحة عمالقة يف  املركزية، مبثابة 
واجهات  ومتتلىء  الطلق.  ال��ه��واء 
بناوؤه  ُي�����س��ت��ك��م��ل  مل  ال�����ذي  امل��ب��ن��ى 
منذ �سنوات، بر�سومات يزينها علم 
لبناين �سخم و�سعارات عدة اأبرزها 
و”طرابل�ض  ينتف�ض”  “لبنان 
واجهة  وع��ل��ى  ال�سالم”.  م��دي��ن��ة 
الفنان  ر�����س����م  ل���ل���م���ب���ن���ى،  خ��ل��ف��ي��ة 
الفل�سطيني ال�سوري غياث الروبي 
قبل اأيام �سورة كبرية لل�ساب عالء 
اأبو فخر الذي قتل قبل اأيام جنوب 
ب���ريوت ب��ر���س��ا���ض ع�����س��ك��ري خالل 
املتظاهرين  ق��ط��ع  ل����دى  اإ����س���ك���ال 
املتظاهرون  واأطلق  حيويا،  طريقا 

عليه لقب “�سهيد الثورة«.

••بريوت-وكاالت:

اأم�ض  ل��ب��ن��ان��ي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة  ح������ذرت 
ال�سبت، من تفاقم االأمور يف البالد 
عاجزة  دول����ة  اإىل  ل��ب��ن��ان  ل��ت��ت��ح��ول 

على كل امل�ستويات.
“اجلمهوية”  ���س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
اليوم:  ال�سادر  اللبنانية يف عددها 
م�سبوطاً  اللبناين  ال��واق��ع  “يبدو 
على غليان خميف من دون �سقف، 
مبا ينذر مع تفاقم االأم��ور، بتدّرج 
االأزمة اإىل ما هو اأخطر من ال�سكل 
الفرتة،  ه��ذه  ت��ب��دو عليه يف  ال���ذي 
اأزمة  اأو  اأزم��ة حكم  اإىل  لي�ض فقط 
حكومة م�ستع�سية الوالدة، بل اإىل 

دولة عاجزة على كل امل�ستويات«.
هذه  يف  م��ا  “اأخطر  اأن  واأ���س��اف��ت 
و�سع  ت��ع��م��د  يف  ي��ت��م��ث��ل  االأج��������واء 
من�سة  ع���ل���ى  ال���ل���ب���ن���اين  اجل���ي�������ض 
الت�سويب املريب، وهو االأمر الذي 
ا�ستفهام  عالمات  من  اأك��رث  يطرح 
ك�سر  ي��ح��اول  البع�ض  ك��ان  اإذا  عما 
ودورها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هيبة 
كحام لال�ستقرار الداخلي و�سامن 

الأمن كل اللبنانيني«.
باملفاو�سات  معنية  م�سادر  وقالت 
اإن���ه ال  ح��ك��وم��ة،  لت�سكيل  اجل��اري��ة 
لت�سكيل  املر�سحني  ن��ادي  يف  يوجد 
احل��ك��وم��ة ���س��وى احل��ري��ري نف�سه، 
فيما هو ما زال حتى هذه اللحظة 
حكومة  اإىل  ب���ال���ع���ودة  ق���اب���ل  غ���ري 
�سبيهة باحلكومة امل�ستقيلة، بل اإىل 
حكومة بال �سيا�سيني، وهو طرح ال 
كرى  �سيا�سية  ق��وى  عليه  توافقه 
وحركة  احل��ر  الوطني  التيار  مثل 

“اأمل” و”حزب اهلل«.
التي  ال��ع��ن��ي��ف��ة  ل�����الأج�����واء  وت���ب���ع���اً 
ا���س��م رج���ل االأعمال  اأع��ق��ب��ت ط���رح 
والتي  ال�سفدي،  حممد  اللبناين 
ت��رج��م��ت ب��ت��ح��رك��ات ���س��دام��ي��ة يف 
من  عليه  عنيف  وب��ه��ج��وم  ال�����س��ارع 
قبل مكونات احلراك ال�سعبي، فاإّن 
ذلك بح�سب امل�سادر نف�سها قد َقلل 

من حظوظه.
االطالع  وا���س��ع��ة  م�����س��ادر  وك�سفت 
لل�سحيفة عن اأّن رئي�ض اجلمهورية 
توجيه  ي���رتّي���ث يف  ع����ون،  م��ي�����س��ال 
النيابية  اال�ست�سارات  اإىل  ال��دع��وة 
امل���ل���زم���ة ب��ان��ت��ظ��ار احل�������س���ول على 
ج��واب نهائي م��ن احل��ري��ري ب�ساأن 

م�ساركته يف حكومة تكنو�سيا�سية.

الثورة
و�سط  يف  اإ���س��م��ن��ت��ي  ج������دار  وع���ل���ى 
بريوت، ت�سع حياة مل�ساتها االأخرية 
على ر�سم طائر الفينيق وهو يفرد 
جناحيه قرب ر�سوم غرافيتي غزت 
واج��ه��ات امل��ب��اين ال��ف��اخ��رة، مواكبة 
الحتجاجات غري م�سبوقة ي�سهدها 
الطبقة  ب��رح��ي��ل  وت��ط��ال��ب  ل��ب��ن��ان 

ال�سيا�سية.
وري���ا����ض  ال�������س���ه���داء  ���س��اح��ت��ي  اإىل 
ال�سلح املتجاورتني، توافد ع�سرات 
خ���الل  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني  م����ن  االآالف 
للتعبري  االأخ��رية  االأربعة  االأ�سابيع 
عن غ�سبهم من ال�سلطة احلاكمة، 
مغريين ب�سكل كبري م�سهد �سوارع 

�سليم معّو�ض لفران�ض بر�ض “باتت 
الراأ�سمالية”،  اأيقونة  املدينة  هذه 
“اأعطونا  امل�����س��وؤول��ني  اأن  م�سيفاً 
هم،  ت�سبههم  بل  ت�سبهنا  ال  مدينة 
م��ن بريوت  ذاك����رة  اأي  ي��رتك��وا  مل 

القدمية ومن بريوت احلرب«.
الذي  �سليم  ي�سع  ال��وق��ت،  ه��ذا  يف 
اع��ت��م��ر ق��ب��ع��ًة زرق����اء ال��ل��ون مل�سات 
اإ�سافية على اأحد ر�سومه امل�ستوحى 
ثريانا  وي�������س���ّم  االأ�����س����اط����ري  م����ن 
منّمقة. ويكتب باأحرف كبرية “ما 

م�سري ثورتنا؟«.
يف  كما  لبنان  يف  اأن  �سليم  ويعتر 
ح��ت��ى يف بع�ض  اأو  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
حركات  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم���ريك���ا  دول 
اأمراً  لكن  �سيا�سية  ه��ي  االح��ت��ج��اج 
“النا�ض  اأن  ه���و  ي��ج��م��ع��ه��ا  واح������داً 
يعّرون عن اأنف�سهم حت�سل عملية 
وه��ذا هو  والنف�ض  لل�سخ�ض  حت��رر 

اأ�سا�ض الثورة«.
وي�������س���دد ال���رج���ل االأرب���ع���ي���ن���ي على 
و�سط  يف  الغرافيتي  ر���س��وم  رم��زي��ة 

بريوت.
وي���وؤك���د ب��ي��ن��م��ا اآث�����ار ال���ط���الء على 

معروفة مبحالها واأبنتيها االأنيقة.
 32( ناظر  حياة  الر�ّسامة  وتقول 
جتربتها  ت���خ���ت���ر  ال����ت����ي  ع�����ام�����اً( 
ال�سارع، بينما حتمل  االأوىل يف فّن 
فران�ض  لوكالة  ي��ده��ا،  يف  �سيجارة 
ال�سارع  اإىل  االنتقال  “قررت  بر�ض 
الأمتكن من اأن اأ�ستلهم من ال�سعب 

واملتظاهرين«.
ت�سع  اأمامها،  اإ�سمنتية  حافة  على 
ح��ي��اة ع���ب���وات حت��ت��وي ع��ل��ى طالء 

اأحمر واأخ�سر واأ�سفر.
ترتدي  ال���ت���ي  ال���ر����س���ام���ة  ت��ن��ح��ن��ي 
اأ�سود  وق��م��ي�����س��اً  ري��ا���س��ي��اً  ����س���روااًل 
اللون، لت�سع مل�ساتها االأخرية على 
ر�سم طائر الفينيق املنبثق من غابة 

م�ستعلة.
وتقول “طائر الفينيق يذّكرنا باأننا 
ففي  ن��ي��اأ���ض.  اأال  علينا  كلبنانيني 

االأهلية.  احل��رب  قبل  ب��ريوت  زوار 
و�سط  يف  ال�����رمل�����ان  م���ب���ن���ى  اأم��������ام 
القوى  املطوقة من  النجمة  �ساحة 
“روليك�ض”  �ساعة  ترتفع  االأمنية، 
عمالقة. وعلى بعد ع�سرات االأمتار، 
مقرات امل�سارف وحمال للعالمات 

التجارية العاملية الفاخرة.
وتوّلت �سركة “�سوليدير” اخلا�سة 
احلكومة  رئ���ي�������ض  اأن�������س���اه���ا  ال���ت���ي 
االأ�سبق رفيق احلريري اإعادة اإعمار 
و�سط بريوت. ويعتر كثريون من 
الذي  احل��ري��ري  م�سروع  منتقدي 
�سباط-  14 يف  ب���ريوت  يف  اغ��ت��ي��ل 

االعمار  اإع��ادة  اأن   ،2005 فراير 
القدمية يف  االأح��ي��اء  روح��ي��ة  قتلت 
بريوت بهدف ا�ستقطاب ا�ستثمارات 

و�سياح اأثرياء.
والنا�سط احلقوقي  الر�ّسام  ويقول 

ك���ّل م���رة ن��ق��ع ف��ي��ه��ا، ن��ق��ف جم���دداً 
على  لنح�سل  نحو احلرية  ونطري 
غرافيتي  ر�سوم  تغطي  مطالبنا«. 
كثرية “حائط الثورة” كما ي�سّميه 
ج������دار �سخم  وه�����و  ����ام����ون،  ال����ر�����سّ
لالأمم  التابع  االإ�سكوا  مقر  يحمي 

املتحدة.
ب��ني ه���ذه ال��ر���س��وم، راق�����س��ة باليه 
كلمة  القذائف وخلفها  ت��دور حتت 
يٌد  قريبة  م�سافة  وعلى  “ثوري” 
�سارة  ترفع  بنف�سجّي  لونها  كبرية 

الن�سر.
على جدران مبان جم��اورة، ُر�سمت 
لوحات وُكتبت �سعارات برذاذ ملون 
اأو عر الطباعة. ومن بينها “نريد 
و”جّوعتمونا”  ق�سوركم”  اإح��راق 
و”حقوق  ن�سوية”  و”ثورتنا 
جرميًة”.  ل��ي�����ض  احل����ّب  امل��ث��ل��ي��ني، 

الق�سايا  ت�����ن�����ّوع  ذل������ك  وُي����ظ����ه����ر 
املتظاهرون  ي��رف��ع  ال��ت��ي  وامل��ط��ال��ب 

لواءها.
وتنت�سر على اجلدران كذلك ر�سوم 
�سيا�سيني  ل��زع��م��اء  ك��اري��ك��ات��وري��ة 
ونقمة  ان���ت���ق���اد  حم����ط  ي�����س��ك��ل��ون 
املتظاهرين، اأبرزهم رئي�ض الوزراء 
ورئي�ض  احل��ري��ري  �سعد  امل�ستقيل 
وحاكم  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  جمل�ض 

م�سرف لبنان ريا�ض �سالمة.
التناق�ض بني الر�سوم  ويبدو الفتاً 
املنطقة  يف  ال���ف���خ���م���ة  واالأب����ن����ي����ة 
مطلع  بالكامل  بناوؤها  اأع��ي��د  التي 
احلرب  دّمرتها  بعدما  الت�سعينات 

االأهلية )1990-1975(.
على م�سافة قريبة، حّل قبل �سنوات 
جمّمع جتاري كبري مكان االأ�سواق 
التقليدية القدمية التي كانت قبلة 

»الثورة« جتتاج اأحياء و�سط بريوت الفاخرة 

حتذير�ت من حتول لبنان �إىل »دولة عاجزة«

•• الفجر – خرية ال�شيباين
الدولية  ال�سفافية     ح�سب منظمة 
غري احلكومية، يوجد ما يقرب من 
)لوبي(  ���س��غ��ط  ج��م��اع��ة   37300
حقيقية ن�سطة يف بروك�سل، العا�سمة 
املجال. وغالًبا ما  االأوروبية يف هذا 
تكون هذه اجلهات الفاعلة يف الظل 
حمرجة،  اأح��ي��اًن��ا  وت��ك��ون  متكتمة، 
حماولة  يف  خ��ف��ّي،  ب�سكل  وتت�سرف 
 ... ال�سيا�سات   تنفيذ  على  للتاأثري 

منذ متى، بال�سبط؟
   بالن�سبة للموؤرخ اأرنولد �سريمان، 
ال�سابع  ال��ق��رن  اإىل  ن��ع��ود  اأن  ي��ج��ب 
ع�����س��ر، زم���ن اإح�����داث ���س��رك��ة الهند 
ظهور  لرنى  الريطانية،  ال�سرقية 
بدايات جماعات ال�سغط لل�سركات.

هدايا مقابل ال�سلطة
   منذ اإن�سائها عام 1600، وا�سلت 

مع  حميمة  عالقات  اإقامة  ال�سركة 
والرملان.  ال��ري��ط��اين  ال��ع��ه��د  ويل 
و�سرعان ما مكنتها العائدات املهمة 
وال�ساي  ال��ت��واب��ل  جت��ارة  م��ن  للغاية 
ب��ارزة يف اقت�ساد  من احتالل مكانة 

البالد.
   تعاونت العائلة املالكة وال�سيا�سيني 
املطاف  ن��ه��اي��ة  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني يف 
القوية،  ال�سرقية  الهند  �سركة  م��ع 
ت�سارلز  ع��ه��د  خ����الل  اأن�����ه  ل���درج���ة 
اإقرا�ض  االأخ����رية يف  ب����داأت  ال��ث��اين، 
مبالغ كبرية من املال مللك اجنلرتا.

   �سيئا ف�سيئا، حتولت هذه االأموال 
اإىل هدايا.

 وي�سري �سريمان اإىل اأن “هذه املنح 
املوؤ�س�سة  نفقات  م��ن  ن��وًع��ا  اأ�سبحت 
ال�����س��روري��ة مل�����س��اع��دة ال�����س��رك��ة على 
وامتيازاتها”  ب�سلطاتها  االحتفاظ 
على  التاأثري  اإىل  بها  اأدت  -�سلطات 
ال�سيا�سة الع�سكرية للبالد منذ عام 

املناف�سة  اأ�سبحت  عندما   ،1660
التجارية مع هولندا اإ�سكالية.

   وي�سيف املوؤرخ، اأن “جتار ال�سركة 
مل ي��ك��ون��وا ال��ت��ج��ار ال��وح��ي��دي��ن يف 
املناف�سة  يواجهون  ال��ذي��ن  اإجن��ل��رتا 
ال���ه���ول���ن���دي���ة. ل��ك��ن��ه��م مت���ك���ن���وا من 
حت����وي����ل ال���ت���ن���اف�������ض ال����ت����ج����اري يف 
وطنية،  م�سلحة  م�ساألة  اإىل  اآ���س��ي��ا 
احلكومة،  ���س��ي��ا���س��ة  ع��ل��ى  وال���ت���اأث���ري 
وج��ع��ل��ه��ا يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف م���ررا 

خلو�ض احلرب ».

ن�ساط اأكرث تاأطريا
الهند  ب�������س���رك���ة  االأم��������ر  ان���ت���ه���ى     
“تاأثري  لها  يكون  اأن  اإىل  ال�سرقية، 
�سخ�سي” على اأع�ساء الرملان على 
مر الع�سور، حتى يف وقت اإفال�سها. 
ا�سعفتها املجاعة يف البنغال واالأزمة 
القرن  �سبعينات  اأوروب��ا يف  املالية يف 
قبل  م��ن  اإن��ق��اذه��ا  مت  ع�سر،  التا�سع 

اأن  اأكر من  اعترتها  التي  الدولة، 
ت���غ���رق.    ال ي���زال مت��ري��ر الر�سالة 
واإىل  املنا�سب  الوقت  يف  ال�سحيحة 
ال�سخ�ض املنا�سب، هو جوهر ن�ساط 
حد  -اإىل  ول��ك��ن��ه  ال��ي��وم،  اللوبيينغ 
اأك��رث من ذي قبل. على  ما -موؤطر 
ال�سفافية  �سجل  يتيح  امل��ث��ال،  �سبيل 
اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ات  اإح�����س��اء 
الت�سريعية  العملية  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري 

للموؤ�س�سات االأوروبية.
   وح�سب درا�سة ن�سرت عام 2012 
من قبل اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ديرت 
اآالف   5 بيانات  اإىل  ا�ستناًدا  بلهوي، 
اللوبيينغ  مي��ث��ل  م�سجلة،  منظمة 
مليارات   3 بقيمة  جت���ارًي���ا  ن�����س��اًط��ا 
ي����ورو ���س��ن��وًي��ا، يف الحت����اد االأوروب�����ي 
اأقل  الرقم  فقط -ورمب��ا يكون ه��ذا 
بكثري من الواقع، مبا اأن االنخراط 

يف هذا ال�سجل اختياري.
عن �سليت اف ار

لي�ض جديد�: »�للوبيينغ« �صليل �لقرن �ل�صابع ع�صر...!

عدد كبري من جماعات ال�سغط تعمل للتاأثري على �سناع القرار االأوروبيني

تر�مب يهاجم �ل�صفرية �لأمريكية �ل�صابقة يف كييف  •• وا�شنطن-اأ ف ب

و�سفت ال�سفرية االأمريكية ال�سابقة 
يوفانوفيت�ض  م�����اري  اأوك���ران���ي���ا  يف 

ب�”الرتهيب” انتقادات حادة وجهها اإليها دونالد ترامب فيما كانت تديل 
باإفادتها يف اجلل�سات العلنية يف الكونغر�ض يف اإطار اإجراءات عزل الرئي�ض.

انتقادات ترامب �سغطا ميار�ض على �ساهد، ما  وراأى الدميوقراطيون يف 
اأ�سا�سا با�ستغالله  اأن يغذي ملف االتهام �سد الرئي�ض الذي ي�ستبه  ميكن 

ال�سلطة لطلبه من كييف اإجراء حتقيق حول اأحد خ�سومه ال�سيا�سيني.
وكتب ترامب يف تغريدة بعد �ساعة من بدء جل�سة اال�ستماع للدبلوما�سية 
وا�ساف  االأو�ساع”.  ���س��اءت  يوفانوفيت�ض  م��اري  فيه  حلت  مكان  ك��ل  “يف 
يف اإ�سارة اإىل  “بداأت عملها يف ال�سومال، انظروا اإىل ما اآلت اإليه االأمور”، 

الفو�سى يف هذا البلد الواقع يف منطقة القرن االإفريقي.
بنزاهتها،  امل��ع��روف��ة  ع��ام��ا   33 منذ  الدبلوما�سية  يوفانوفيت�ض،  وك��ان��ت 
ا�ستدعيت على عجل اإىل وا�سنطن يف اأيار-مايو املا�سي باأمر من الرئي�ض. 
اأن يتيح للمقربني منه العمل بحرية  اأراد  باأنه  وي�ستبه بالدميوقراطيون 

ملمار�سة �سغوط على اأوكرانيا.
اختيار  يف  املطلق”  “حقه  ع��ن  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  داف���ع  ت��غ��ري��دات��ه،  ويف 

�سفرائه.
ت��ع��ل��ي��ق. ف��ق��د ت��ال النائب  ب���دون  ان��ت��ق��ادات��ه  ال���ن���واب، مل مت��ر  ويف جمل�ض 
التغريدات  امللياردير،  �سد  التحقيق  يدير  الذي  �سيف  اآدم  الدميوقراطي 

وطلب من الدبلوما�سية الرد.
وبعد تردد الختيار كلماتها، �سرحت يوفانوفيت�ض “هذا اأمر خميف جدا«.

ل�ساهد”  “ترهيب مبا�سر  باأنه  ما و�سفه  �سيف  اآدم  دان  ا�سرتاحة  وخالل 
اأثناء االإدالء باإفادته، ما ميكن اأن ي�سكل “عرقلة” لعمل الق�ساء.

ورد البيت االأبي�ض “مل يكن ترهيبا ل�ساهد بل جمرد راأي الرئي�ض” الذي 
قال بدوره “يحق يل التعبري عن راأيي«.

25 مت��وز/ي��ول��ي��و م��ن نظريه  اآل��ي��ة ع��زل بعدما طلب يف  ت��رام��ب  ي��واج��ه 
االأوكراين فولودميري زيلين�سكي التحقيق ب�ساأن الدميوقراطي جو بايدن 

الذي يبدو يف موقع متقدم ملواجهته يف االنتخابات الرئا�سية يف 2020.
وورد ا�سم يوفانوفيت�ض يف االت�سال الهاتفي الذي ن�سر م�سمونه يف اأيلول-

�سبتمر بعدما اأفاد عنه مبّلغ، اإذ قال ترامب “�ستح�سل لها اأمور«.
ب�سماع ذلك”  “�سدمت  االأمريكية خالل جل�سة اجلمعة  ال�سفرية  وقالت 

مو�سحة “كان االأمر اأ�سبه بتهديد غري �سريح«.
وا�سافت الدبلوما�سية التي حافظت على هدوئها على الرغم من انفعالها 

جراء  بالقلق  �سعرت  اأن��ه��ا  ال��وا���س��ح، 
ح��م��ل��ة ل��ت�����س��وي��ه ���س��ورت��ه��ا ق����ام بها 
حم��ام��ي ت���رام���ب ال�����س��خ�����س��ي رودي 

جولياين الأ�سهر.
قالت يوفانوفيت�ض  وبعدما اأكدت اأنها “غري منحازة الأي طرف �سيا�سي”، 
اإن ا�ستدعاءها “�سكل �سربة ملعنويات” الدبلوما�سيني االأمريكيني يف كييف 

وبقية العامل.
لها  ال��ت��ق��دي��ر  اإ����س���ارات  وتخللتها  ���س��اع��ات  خم�ض  ا�ستغرقت  جل�سة  وب��ع��د 

باالإجماع، غادرت ال�سفرية االأمريكية القاعة و�سط ت�سفيق حاد.
ومل ي�سكك اجلمهوريون يف �سدق يوفانوفيت�ض لكنهم ركزوا اأ�سئلتهم لها 
اأوكرانيا عندما كان والده نائبا للرئي�ض.  اأعمال جنل جو بايدن يف  حول 

واعرتفت باأن ذلك “ميكن اأن ي�سبه ت�ساربا يف امل�سالح«.
اأي معلومات عن وقائع  اأنها ال متلك  �سدد الرملانيون اجلمهوريون على 
الوقائع قيد  ال�سفارة عند ح�سول  كانت غادرت  الأنها  بالتحقيق  مرتبطة 

التحقيق.
ع�سكرية  م�����س��اع��دة  ع��ن  تفا�سيل  اأي  ذك���ر  م��ن  تتمكن  مل  اأن��ه��ا  وال���واق���ع 
يف  الرئي�ض  من  باأمر  جتميدها  مت  دوالر  مليون   400 بقيمة  الأوك��ران��ي��ا 

بداية ال�سيف.
االأربعاء يف  �سرح  كييف  االأمريكي يف  باالأعمال  القائم  تايلور  وليام  وكان 
اأوىل هذه اجلل�سات العلنية يف الكونغر�ض اأنه علم من �سفري اآخر اأن ترامب 

ا�سرتط اإجراء حتقيق حول هانرت بايدن لالإفراج عن االأموال.
من جهة اأخرى، حتدث موظف يف �سفارة الواليات املتحدة يف كييف ديفيد 
االأمريكي لدى  ال�سفري  اأج��راه  ات�سال هاتفي  هوملز يف جل�سة مغلقة، عن 
ك��ان جال�سا بالقرب منه، يف  ال��ذي  االإحت���اد االأوروب���ي غ���وردون �سوندالند 

متوز/يوليو مع ترامب من مطعم يف العا�سمة االأوكرانية.

ماكرون ي�صتقبل بوتني وزيلين�صكي 9 دي�صمرب 
•• باري�س-اأ ف ب:

تعقد يف باري�ض يف التا�سع من كانون االأول-دي�سمر املقبل قمة يح�سرها 
اأوكرانيا  يف  النزاع  ت�سوية  ملحاولة  واأملانيا  وفرن�سا  واأوكرانيا  رو�سيا  ق��ادة 
بعد “تقدم كبري” حتقق منذ و�سول الرئي�ض فولودميري زيلين�سكي اإىل 

ال�سلطة يف كييف يف الربيع.
اأن ال��ق��م��ة ال��ت��ي ���س��ت��ع��ق��د ب�����س��ي��غ��ة “لقاء  واأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ا�سم املنطقة الفرن�سية التي جرت فيها اأول قمة من هذا  النورماندي” -- 
النوع يف 2014 �سيح�سرها الروؤ�ساء الفرن�سي اإميانويل ماكرون والرو�سي 

فالدميري بوتني وزيلين�سكي وامل�ست�سارة اأملانية اأنغيال مريكل.
وتعود اآخر قمة عقدت بهذه ال�سيغة لروؤ�ساء دول وحكومات اإىل 19 كانون 
زيلين�سكي  ني�سان-ابريل، حدد  انتخابه يف  ومنذ   .2016 االأول-دي�سمر 
املمثل الكوميدي ال�سابق وحديث العهد يف ال�سيا�سة، هدفا له اإعادة ال�سالم 

اإىل اأوكرانيا.
املوالني  واالنف�ساليني  كييف  ق��وات  بني  اأوكرانيا  �سرق  يف  ال��ن��زاع  واأ�سفر 
على  �سهر  بعد   2014 يف  بدئه  منذ  قتيل  األ��ف   13 �سقوط  عن  لرو�سيا 
مو�سكو  والغربيون  االأوك��ران��ي��ون  ويتهم  القرم.  جزيرة  �سبه  مو�سكو  �سم 
التي تنفي، بدعم االنف�ساليني يف �سرق البالد ع�سكريا وماليا، وبال�سيطرة 

فعليا على املنطقة.
وقالت الرئا�سة الفرن�سية اأن قمة باري�ض “�ستعقد بعد حتقيق تقدم كبري 
منذ ال�سيف يف املفاو�سات التي �سمحت خ�سو�سا بف�سل القوات يف عدد من 

مناطق التوتر«.
لتطبيق  جديد  ف�سل  “بفتح  ي�ست�سمح  اجلديد  القمة  ه��ذه  اأن  واأ�سافت 
اتفاقات مين�سك” لل�سالم التي مت التفاو�ض حولها يف 2014 و2015 

برعاية فرن�سا واأملانيا وبح�سور الرئي�ض بوتني.
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عربي ودويل

اأو  ت��اأخ��ري،  �سي�ساعد على  ���س��يء،  ك��ل 
اجلريئة  االإ�سالحات  ا�ستبعاد  حتى 
للغاية، حتى لو اأرادت الرئي�سة وارن 

حرق املراحل.
   ي��ب��ق��ى ال�������س���وؤال ال�����س��ي��ا���س��ي. ماذا 
ي�����ري�����د االأم������ري������ك������ي������ون، وخ���ا����س���ة 
ال������دمي������ق������راط������ي������ني؟ ال���ت���خ���ل�������ض 
عملية  وا����س���ت���ئ���ن���اف  ت�����رام�����ب  م�����ن 
الدميوقراطيون  يت�سارع  التناوب، 
ا�ستقطاب  اأج���ل  واجل��م��ه��وري��ون م��ن 
اأن  اأم  ال���و����س���ط���ي���ني؟   ال���ن���اخ���ب���ني 
بحيث  ب�سدة  منق�سمون  االأمريكيني 
ترامب  راديكالية  حماربة  ميكن  ال 
اإال من خالل خطاب م�ساد راديكايل 

بنف�ض القدر؟
   ان��ه��ا اأط���روح���ة ال��ق��م��م ال���ت���واأم: يف 
الهووية،  ترامب  راديكالية  مواجهة 
االجتماعية  ال��رادي��ك��ال��ي��ة  وح���ده���ا 

ميكنها تعبئة الناخبني. 
  وع���ل���ى ال��ع��ك�����ض م���ن ذل�����ك، ميكن 
الناخبني  اأن  ����ا،  اأي���������سً االع����ت����ق����اد 
كانوا  وان  ح��ت��ى  ال���دمي���ق���راط���ي���ني، 
ترامب،  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  يف  حا�سمني 
�سخامة  ام���ام  ي��رتاج��ع��وا  اأن  مي��ك��ن 

اإ�سالحات وارن كري.

مناق�سات حقيقية قادمة
   ان ال��ت��غ��ي��ري ال��ه��ي��ك��ل��ي ال��ك��ب��ري هو 
طموح اإليزابيث وارين. لقد اختارت 
ت���وؤم���ن، مثل  ت��ع��د  م��ع�����س��ك��ره��ا، ومل 
العديد من خ�سومها، من جو بايدن 
اىل بيت بيتيغيغ، ب�سيا�سات كلينتون 
املبالية بتاأثريات العوملة واإزالة  غري 
الت�سنيع، تلك ال�سيا�سات الكّي�سة مع 
وال��ودودة مع عامل  املالية،  االأو�ساط 

التكنولوجيات احلديثة.
راديكاليتها؟  اأ���س��رية  وارن  ان  ه��ل     
هل ميكنها الرتاجع دون �سرر؟ هل 
نف�سها  ب��ت��ق��دمي  تقنع  اأن  ت�ستطيع 
واملعّدلة”؟  العادلة  “االأ�سواق  بطلة 
ه�����ي ب����ال����ت����اأك����ي����د ل���ي�������س���ت م���ع���ادي���ة 
ت��ري��د معاجلة  اإن���ه���ا  ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة؛ 
اإخفاقات ال�سوق. لكن، اأال تظل، رغم 
كل �سيء، راديكالية جدا يف خططها 

لالإ�سالح؟
   م��ع ق���رار م��اي��ك��ل ب��ل��وم��رغ دخول 
ال�����س��ب��اق، ���س��ن��ك��ون، يف ك��ل االح����وال، 
طبيعي  ب����ح����ج����م  اخ�����ت�����ب�����ار  ام����������ام 
النتظارات الناخبني الدميقراطيني 

وتطلعاتهم. 
جتر  قد  بايدن  �سعوبات  كانت  ومل��ا 
عدة  ب��ني  لالختيار  الدميقراطيني 
ف���اإن و�سول  ال��رادي��ك��ال��ي��ة،  ن�سخ م��ن 
بلومرغ يعيد خلط اوراق اللعبة مبا 
للدميقراطيني  املعتدل  العر�ض  ان 
�سيكون  ك��ل��ي��ن��ت��ون،  ن��ه��ج  ات���ب���اع  م���ن 
ح���ا����س���راً وي��ت��ج�����س��د ك��ذل��ك يف رجل 
ترامب:  وج����ه  يف  ال����وق����وف  مي��ك��ن��ه 
ا  ان��ه رج��ل اأع��م��ال ن��اج��ح، جن��ح اأي�سً
ك��ع��م��دة لبلدية  ال��ع��ام��ة  ال�����س��وؤون  يف 

نيويورك.
   هكذا، توفر االنتخابات التمهيدية 
النتيجة،  ك��ان��ت  اأي���ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
مناق�سات  الإج��راء  الوحيدة  الفر�سة 
ال����والي����ات  ���س��ي��ا���س��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
احل�����زب  اأن  ل�����و  ك���م���ا  امل�����ت�����ح�����دة... 

اجلمهوري مل يعد موجودا.
*مدير البحوث يف املركز 

الوطني للبحث العلمي بفرن�سا

تاأمني �سحي على
 النمط االأوروبي

   لننظر اىل هذه املقرتحات مبزيد 
�سد  امل���ع���رك���ة  اإن  ال��ت��ف�����س��ي��ل:  م����ن 
ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي امل��ج��ح��ف “1 
متتلك  االأمريكية  االأ���س��ر  م��ن  باملئة 
اأواًل  مت��ر  الرثوة”،  م��ن  ب��امل��ئ��ة   40
ثراء:  االأك���رث  على  �سريبة  بفر�ض 
ال���ت�������س���ام���ن على  ت���ق���رتح ����س���ري���ب���ة 
ال��رثوة 2 باملئة بدًء من 50 مليون 
دوالر.  م��ل��ي��ار  م��ن  ب��امل��ئ��ة  و3  دوالر، 
وم��ن خ��الل الرفع يف االأج��ر االأدنى 
تقرتح  ال�����س��اع��ة،  يف  دوالًرا   15 اإىل 

مكافحة الفقر يف العمل.
 7 زي������ادة  اآخ����ر،  ���س��ري��ب��ي  اب��ت��ك��ار     
على  الت�سام�ن  �سريب�����ة  على  باملئة 
100 مليون دوالر  ف��وق  مل��ا  ال���رثوة 

من االأرباح.
 وت��ع��ت��ق��د اإل��ي��زاب��ي��ث واري�����ن اأن����ه مت 
ال�سرائب  خف�ض  يف  بعيدا  ال��ذه��اب 
ع��ل��ى ال�������س���رك���ات، ح��ت��ى اأن���ه���ا تنوي 
حت��م��ي��ل ال�����س��رك��ات م�����س��وؤول��ي��ة اأكر 
جت���اه م��ن��ظ��وري��ه��ا م��ن خ���الل فر�ض 
االإدارة  االج�����راء يف جم��ل�����ض  مت��ث��ي��ل 
وخا�سة من خالل تقدمي   ،”5-2“
التي  ل��ل�����س��رك��ات  ل��ل��ع��م��ل  ت��رخ��ي�����ض 
حت��ق��ق رق���م م��ع��ام��الت ي��ف��وق مليار 
الرتخي�ض  ه���ذا  و���س��ي�����س��م��ح  دوالر. 
للدولة بالتدخل يف املجاالت البيئية 

واالجتماعية.
   ه��ذه ال�سجاعة واجل���راأة يف جمال 
ال���ب���ي���ئ���ة، ت�����س��ل ح����د اق�������رتاح وقف 
والنفط  ال���غ���از  واإن����ت����اج  ا���س��ت��ك�����س��اف 
مليارات  ي���وّل���د  ال�����ذي  ال�������س���خ���ري، 
الدوالرات من االإيرادات ال�سريبية، 
وج��ع��ل م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأكر 
م��ن��ت��ج يف ال�����ع�����امل، وو�����س����ع ال�����دول 

الريعية، منها رو�سيا، يف �سعوبة.
ال��ذي تراهن     االإ���س��الح الرئي�سي، 
“الرعاية  وارين، هو  اإليزابيث  عليه 
نظام  وه�����و  للجميع”،  ال�����س��ح��ي��ة 
ت���اأم���ني ���س��ح��ي ع���امل���ي ع��ل��ى النمط 
االأوروبي، يكلف امليزانية الفيدرالية 
يف  اإ����س���اف���ي���ة  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون��ات   3
مليون   170 و���س��ي�����س��م��ل  ال�����س��ن��ة، 

�سخ�ض متمتع بالتاأمني.
�سناعة  يف  انقالبا  �سيحدث  اإج���راء   

وقواعد  اخلا�ض،  والتاأمني  االأدوي��ة، 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  �سل�سلة  ت�سغيل 

...

نحو احلمائية
ا،  اأي�سً واري�����ن  اإل��ي��زاب��ي��ث  ت��ق��رتح     
كيانات  اإىل  وحتويلها  غافا  تفكيك 
للتنظيم  خ��ا���س��ع��ة  ع���ام���ة  خ���دم���ات 
“وهو ن�ساط يولد 500 مليار دوالر 
كرقم معامالت، ويوظف 800 األف 

�سخ�ض«.
البنوك  تفكيك  اي�����س��ا  ت��ري��د  ك��م��ا     
واأن�سطة  ال�سوق  اأن�سطة  تدمج  التي 
االئ���ت���م���ان، وت���ري���د اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
)الفوائد  اخلا�سة  االأ�سهم  امتيازات 
املنقولة( ان مل يكن جعلها م�ستحيلة 
ديون  امل�سوؤولية عن  نقل  خ��الل  من 
اإىل  عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 

امل�ستثمرين.
ت���ري���د حماية  ال���ن���ه���اي���ة،  اإن���ه���ا يف     
ال��ع��م��ل االأم���ري���ك���ي م���ن خ����الل منح 
عرقلة  يف  احل��ق  مواطنني  جمال�ض 
اتفاقيات التجارة احلرة التي تعر�ض 

جمتمعاتهم للخطر.
بالتاأكيد،  ا���س��رتاك��ي��ة  لي�ست  ه��ذه     
على  لكنها  االإيكونيمي�ست،  تعرتف 
االأقل اإميان �سريح بف�سائل الدولة 
بذلك  وه��ي  العمل،  اأنظمة  وتقنني 
يوؤدي  طريقا  ق�سد  غري  عن  ت�سلك 

احلمائية.
م�������س���روع���ا، حماولة  ك�����ان  ول���ئ���ن     
املتزايدة،  ال��ت��ف��اوت  اأوج����ه  ت�سحيح 
ت�سيف االإيكونيمي�ست، فاإن وارن مل 
تفكر على ما يبدو يف اآثار ال�سرائب 
واالبتكار  اال�ستثمار  على  اجل��دي��دة 
منتقدي  ا�ستبعدنا  واإذا  وال��ن��م��و.    
اأط���روح���ات اإل��ي��زاب��ي��ث واري���ن الذين 
اأ���س��واأ االأح���وال، بياًنا  ي��رون فيها، يف 
اأح�����س��ن االأح������وال،  ا����س���رتاك���ًي���ا، ويف 
برناجًما عموميا وحمائًيا، فاإن هذا 

الرنامج يثري العديد من االأ�سئلة.

القطاع العام، ومرورا، تاأميم �سناعة 
 530 ح�����س��ت��ه��ا  وزن  ي���ب���ل���غ  ق����وي����ة 
 550 م��ل��ي��ار دوالر وت�����س��ّغ��ل ح���وايل 
�سهلة.  عملية  لي�ست  م��وظ��ف،  األ���ف 
النقا�ض  ال�سبب يف حت��ّول  ه��و  وه��ذا 
والطرق،  الو�سائل  اإىل  امل��ب��ادئ،  من 
حق  االأمريكيني  اإع��ط��اء  ميكن  وان��ه 
االخ��ت��ي��ار ب���داًل م��ن ذل���ك، مم��ا يتيح 

التدرج واالختيار الفردي. 
االإ�سافية،  ل��ل��ت��ك��ل��ف��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
3 االف مليار دوالر  ب���  ت��ق��در  وال��ت��ي 
����س���ن���وًي���ا، ي���ت���ف���ق اجل���م���ي���ع ع���ل���ى اأن 
م���زي���ًدا من  ت�����س��ت��ح��ق   3/3 ق���اع���دة 
 3/1 ����س���رك���ات،   3/1( ال��ت��ف�����س��ي��ل 
3/1 متويل من  وتوفري،  مدخرات 
على  املفرو�سة  اجل��دي��دة  ال�سرائب 
احلقيقية  وامل�سكلة  ث����راء(.  االأك���رث 
يف الرعاية الطبية، هي اأن االإ�سالح 
ميكن اأن يخيف، ويبدو متناق�سا مع 
بالن�سبة  ال�سريبي  االع��ت��دال  ه��دف 

للطبقات الو�سطى.
بفر�ض  ال��ث��ال��ث،  ال�����س��وؤال  ويتعلق     
حتى  ال��رن��ام��ج،  ه���ذا  م��ث��ل  تكري�ض 
يف ح��ال��ة ان��ت��خ��اب اإل��ي��زاب��ي��ث واري���ن 
رئ���ي�������س���ة ل����ل����والي����ات امل����ت����ح����دة. ان 
للكونغر�ض،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
وال�����ن�����زاع�����ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال����ت����ي ال 
جماعات  واأع�����م�����ال  م���ن���ه���ا،  م���ه���رب 
الداخلية  واالن��ق�����س��ام��ات  ال�����س��غ��ط، 
نقول  ال  ك���ي   ... ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني 
عندما  ال��ت��م��وي��ل  م�سائل  ع��ن  �سيًئا 
املتفائلة  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  تتحقق  ال 
�سيتحقق  الذي  )التوفري  للمر�سحة 
النفقات،  وت��ث��ب��ي��ت  ك����ري،  وارن  م���ن 
وتقليل  ال��ت��ب��ذي��ر،  م���ن  وال��ت��خ��ل�����ض 
وخف�ض   ،3 بعامل  االإدارة  تكاليف 
اأ����س���ع���ار االأدوي�������ة ب�����س��ك��ل ك����ب����ري...(، 

يجري دائًما يف الواليات املتحدة بعد 
كما  ج��دي��دة،  تكنولوجية  موجة  كل 
ي��ذّك��ر اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي توما�ض 
اإىل  وينتمي  ���س��رع��ي،  ه��و  فيليبون، 

القواعد الراأ�سمالية.
بعملية  ال��ث��اين،  ال�����س��وؤال  ويتعلق     
خالل  من  الرنامج  وبلورة  تطوير 
هناك  اأن  اإىل  ي�����س��ري  م��ت��ت��ال  ت���ك���رار 
ت������ط������ورات اأخ����������رى مم���ك���ن���ة خ����الل 
“الرعاية  ح���ول  وخ��ا���س��ة  احل��م��ل��ة، 

الطبية للجميع«.
واري��ن مفاجًئا.  يبدو م�سروع     قد 
170 مليون اأمريكي من  اإن اخ��راج 
ال��ت��اأم��ني اخل���ا����ض، وحت��وي��ل��ه��م اإىل 

ثلثة اأ�سئلة »ون�سف«
تطرف  ب��ن�����س��ب��ة  ي��ت��ع��ل��ق  االأول،     
فر�ض  ف���ك���رة  اأن  ي���ب���دو  ال���رن���ام���ج. 
اخلا�سة  االأ�سهم  دخل  على  �سرائب 
�ساذة،  حل��ال��ة  ت�سحيح  ه���و  ك���اإي���راد 
ون��ه��اي��ة ام��ت��ي��از مت احل�����س��ول عليه 
من  ال��وق��ت  مب��رور  عليه  واملحافظة 
على  عالية  ق���درة  ذات  �سناعة  قبل 

ال�سغط.
   واإن التفكري يف فر�ض �سرائب على 
الرثوات ابتداًء من 50 مليون دوالر، 
ال يجب اأن يقود اإىل ا�ستح�سار اأمثلة 
على االإخفاقات االأوروبية. فهل من 
ب���اأن �سقف  ال��ت��ذك��ري هنا  ال�����س��روري 

���س��ري��ب��ة ال��ت�����س��ام��ن ع��ل��ى ال����رثوة يف 
فرن�سا كان 1.3 مليون يورو؟ وكما 
وغابرييل  ���س��ي��ز  اإمي���ان���وي���ل  ي�����س��ري 
ال�سريبية  ال�����س��روط  ف���اإن  زوك��م��ان، 
�سريبة  م���ن  ���س��ت��ج��ع��ل  االم���ري���ك���ي���ة 
يف  املحتملة  ال���رثوة  على  الت�سامن 
املتحدة، �سريبة متوا�سعة  الواليات 
وي�����س��ه��ل حت�����س��ي��ل��ه��ا، واأق�����ل ع��ب��ًئ��ا يف 
الت�سامن  �سريبة  اإدارة  من  اإدارت��ه��ا 
على الرثوة يف فرن�سا، واأكرث اإن�ساًفا 
ال�سرائب  م�����س��ت��وي��ات  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

لالأمريكيني االأثرياء.
�سريبة  مت���������ّض  ف���رن�������س���ا،  ف���ف���ي     
من  باملئة   2 ال��رثوة  على  الت�سامن 

مع  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ويف  ال�سكان، 
�ستكون  الن�سبة  ف���اإن  وارن،  اق����رتاح 

0.1 باملئة.
   اإن التفكري يف طرق وو�سائل اخلروج 
م��ن اق��ت�����س��اد ال��ك��رب��ون، ع��ن طريق 
العامة  امل��ن��اط��ق  يف  التنقيب  اإي��ق��اف 
ال�سخري،  والنفط  الغاز  وا�ستغالل 
على  االإج��اب��ة  بداية  ي�سكل  اأن  ميكن 

االأولوية البيئية الإليزابيث وارن.
عن  غ����اف����ا،  ت���ع���دي���ل  اإن  اأخ����������رًيا،     
مثل  العامة  االم���الك  ف�سل  ط��ري��ق 
وجعل  اخلا�سة،  واملمتلكات  االع��الم 
التجمعات التي متنع املناف�سة وتقّيد 
االبتكار، اأكرث �سعوبة، على غرار ما 

منح جمال�ض مو�طنني �حلق يف عرقلة �تفاقيات 
�لتجارة �حلرة �لتي تعر�ض جمتمعاتهم للخطر

يف مواجهة راديكالية ترامب، وحدها 
الراديكالية االجتماعية ميكنها تعبئة الناخبني

ترف�ض و�رن �صيا�صات كلينتون غري �ملبالية بتاأثري�ت 
�لعوملة، و�لتغيري �لهيكلي �لكبري هو طموحها 

 التمهيدية الدميقراطية، توفر الفر�سة الوحيدة الإجراء مناق�سات �سيا�سية حقيقية يف الواليات املتحدة

هذا ما توؤكده ال�سحافة املحافظة:

توؤمن بف�صائل �لدولة: هل �إليز�بيث و�رين ��صرت�كية...؟
•• الفجر -اإيلي كوهني – ترجمة خرية ال�شيباين

   مع دخول ناجح الإليزابيث وارين يف احلملة االنتخابية، 
يجر  بايدن  جو  بدا  منذ  ل�ساحلها  تبدو  وديناميكية 
االأغلل االأوكرانية، اأ�سبحت م�ساألة الربنامج مركزية. 
ال�سحية  “الرعاية  برنامج  على  وارن  ا�ستحوذت  ولئن 

للجميع” ل�ساندرز، فاإنها تريد اأن تكون واقعية من حيث 
للراأ�سمالية،  معادية  باأنها  نف�سها  ت�سف  وال  امليزانية، 
وتثني على مزايا ال�سوق، التي تنوي ا�ستعادة جناعتها 
هذا  كــان  والف�ساد.     التواطوؤ  راأ�سمالية  مواجهة  يف 
على  املحافظة  ال�سحافة  رهــا  تــ�ــســِوّ الأن  كافيًا  ــان  ك
يف  الليرباليون  املراقبون  ي�سك  واأن  ا�سرتاكية،  اأنها 

الدميقراطيون  منها  ويطلب  الراعية،  للدولة  نزوعها 
اال�سرتاكيون مثل، بول كروغمان، اأن تكون اأكرث �سرامة 
يف مقرتحاتها.    يف الواقع، ان التم�سك احلريف بن�سو�ض 
املقرتحات، يجعل وارن راديكالية مبا اأنها تعتزم تاأ�سي�ض 
تاأمني �سحي للجميع على النمط االأوروبي ومتويله عن 
ديون  حمــو  وتــريــد  �سخمة،  مالية  حتــويــلت  طــريــق 

بعد  واأنها  املعوزين،  للطلب  الدرا�سة  وجمانية  الطلبة 
الهيدروليكي(  )التك�سري  التك�سري  حظر  تريد  ذلــك، 
غافا،  تفكيك  وتقرتح  ال�سخري،  الغاز  �سناعة  واإلغاء 
النقطة املتقدمة للهيمنة الرقمية االأمريكية، وتعتزم 
حلماية  الدولة  ذراع  وت�سليح  امل�ساهمني،  قوة  من  احلد 

املوظفني والبيئة.

بلومرغ مر�سح االعتدال عند ال�سرورة

حجم ا�سالحاتها قد يخيف االمريكان

اليزابيت وارن  هل هي �سرخة يف واد

متهيدية الدميقراطيني فر�سة ملناق�سة االفكار

بايدن �سوت املعتدلني مناف�سها االكرث خطورة

و�صلت �صجاعتها 
وج���ر�أت���ه���ا يف 
�لبيئة،  جم��ال 
ح���د �ق����رت�ح 
��صتك�صاف  وقف 
�لغاز  و�إن��ت��اج 
و�ل����ن����ف����ط 
�ل�������ص���خ���ري
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317335:بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات دبي حتتها للياقة باللغة العربية بخط مميز والكلمات داخل ر�سم 
لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317336 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية ، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات دبي حتتها للياقة باللغة العربية بخط مميز والكلمات داخل ر�سم 
لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317337 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات دبي حتتها للياقة باللغة العربية بخط مميز والكلمات داخل ر�سم 
لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317338 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات دبي حتتها للياقة باللغة العربية بخط مميز والكلمات داخل ر�سم 
لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317348 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DUBAI حتتها FITNESS باللغة االإجنليزية بخط مميز 
والكلمات داخل ر�سم لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317349 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
يف  امل��ت��ع��ددة  الو�سائط  وحم��ت��وى  وال�����س��ور  الفيديوهات  وم�ساهدة  لتنزيل  للتنزيل  قابلة  ب��رام��ج  تطبيقات 
ت�ستمل على حمتوى يف  للتنزيل  قابلة  فيديو  ت�سجيالت   ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جماالت 
جماالت التمارين والتدريب ال�سخ�سي وال�سحة ، تطبيقات برامج قابلة للتنزيل تعمل على توفري الو�سول 
 ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  واأدوات احل�ساب يف جماالت  التتبع  واأدوات  وامل�سورة  املعلومات  اإىل 
التمارين  جم��االت  يف  ال�سور  م�ساركة  من  امل�ستخدمني  متكني  على  تعمل  للتنزيل  قابلة  برامج  تطبيقات 
والتدريب ال�سخ�سي وال�سحة ، تطبيقات برامج قابلة تعمل على ت�سهيل �سراء الفيديوهات وحمتوى الو�سائط 

املتعددة يف جماالت التمارين والتدريب ال�سخ�سي وال�سحة ، برامج االألعاب االلكرتونية ، برامج األعاب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DUBAI حتتها FITNESS باللغة االإجنليزية بخط مميز 

والكلمات داخل ر�سم لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   318450:بتاريخ: 2019/10/07

بيانات االأولوية: 
اال�سم: كاتالي�ست اليف �ستايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 62-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
علب واقية للمعدات ال�سوتية التي على هيئة �سماعات اأذن و�سماعات اأذن ال�سلكية و�سماعات راأ�ض.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن خم�سة ر�سوم ثالثية االأبعاد لعلبة جهاز الكرتوين من جميع زواياها 
حيث اأن العلبة لها واجهة اأمامية وخلفية وتتميز بحواف وزوايا مدورة و اإحدى الزوايا على �سكل حافة بارزة 

لتثبيت �سيء يف مكانه اأو لو�سله ب�سيء اآخر، والعلبة بها اأخاديد اأفقية متتد حول حميط العلبة.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   318386:بتاريخ: 2019/10/07

بيانات االأولوية: 
اال�سم: اليف تك ري�سور�سز، ال ال �سي 

وعنوانه:  9540 جادة كوزيكروفت ، ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�ستح�سرات جتميل حتديداً مكثفات الرمو�ض وُكحل الرمو�ض وعالجات لتلطيف الرمو�ض.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة neuNOURISH  باللغة العربية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317343 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DUBAI حتتها FITNESS باللغة االإجنليزية بخط مميز 
والكلمات داخل ر�سم لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317344 :بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DUBAI حتتها FITNESS باللغة االإجنليزية بخط مميز 
والكلمات داخل ر�سم لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   317345:بتاريخ: 2019/09/19

بيانات االأولوية: 
اال�سم: موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات DUBAI حتتها FITNESS باللغة االإجنليزية بخط مميز 
والكلمات داخل ر�سم لدائرة على هيئة عداد ال�سرعة على خلفية ل�سبه مربع.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319097:بتاريخ: 2019/10/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم: ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ض.ب. 60811 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات بطاقات الوالء 
، تنظيم وا�ست�سارات االأعمال ، معلومات  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني ، امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو اإدارة 
اأبحاث الت�سويق ودرا�سات الت�سويق ، ترويج املبيعات لالآخرين ، بحث الكفاالت ، خدمات  البيع بالتجزئة ، 
اإدارة   ، جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 

وت�سغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات La Cle D’or باللغة الفرن�سية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319098 :بتاريخ: 2019/10/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم: ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ض.ب. 60811 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية ، خدمات النوادي )ترفيه( ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات النوادي 
ال�سحية ، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للرتفيه( ، تنظيم املعار�ض للغايات الثقافية ، تنظيم عرو�ض االأزياء 

للرتفيه ، معلومات عن اال�ستجمام ، توفري ت�سهيالت اال�ستجمام ، خدمات النوادي اال�ستجمامية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات La Cle D’or باللغة الفرن�سية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 319969   بتاريخ:  5 نونر 2019 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
هيلز  جمريا  – ملك  القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،500388 وعنوانه:�ض.ب.   

ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم  التمويلية؛  اخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��م��ارات؛  اإدارة  ال�سكنية؛  وال�سقق  ال��ع��ق��ارات  مكاتب 
العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارات؛  وك��االت  العقارية؛  ال�سوؤون  العقارية؛  اخلدمات  التح�سيل؛ 
مالية(؛  )تقديرات  االإ�سالح  تكاليف  تقييم  ال�سكنية؛  ال�سقق  تاأجري  ال�سقق؛  تاأجري  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل 
خدمات حفظ الودائع؛ حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة؛ اإدارة ال�سكن؛ اإدارة املباين؛ خدمات اإدارة العقارات؛ 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  البنايات؛  اإدارة  العقارية؛  االأ�سول  اإدارة  خدمات  االأ�سول؛  اإدارة  خدمات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سكنية؛ خدمات  باملباين  املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سناعية؛ خدمات  بالعقارات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  ال�سكنية؛  بالعقارات  املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  املباين؛  مبجمعات 

 باملباين التجارية؛ املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم. 
 الواق�عة بالفئة:  36 

 و�سف العالمة:  كتبت كلمة » EJADAH » باأحرف التينيه. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  5 نونر 2019   املودعة حتت رقم: 319973 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
وعنوانه:�ض.ب.   500388، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 

3، دبي، االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

واإ�سالح  تنظيف  ال��ه��واء؛  تكييف  اأج��ه��زة  واإ���س��الح  تركيب  امل��راف��ق؛  اإدارة  خ��دم��ات  التجميع؛  اأو  الرتكيب  خ��دم��ات  االإ���س��الح؛  امل��ب��اين؛  اإن�ساء 
تنظيف  ال�سيارات؛  )اإ���س��الح(؛ غ�سل  املوبيليا  �سناعة  ال�سرقة؛  �سد  االإن���ذار  اأج��ه��زة  واإ���س��الح  تركيب  امل��ب��اين؛  �سيانة  امل��ب��اين؛  ع��زل  امل��راج��ل؛ 
الرطوبة؛  ملنع  املباين  املالب�ض؛ معاجلة  اإ�سالح  املالب�ض؛  للمباين؛ تنظيف  ال�سطوح اخلارجية  الداخل؛ تنظيف  املباين من  املداخن؛ تنظيف 
اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  امل�ساعد؛  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الكهربائية؛  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  اجل��اف؛  التنظيف  اجلراثيم؛  من  التطهري 
االإنذار �سد احلريق؛ تركيب واإ�سالح معدات التجميد؛ تركيب واإ�سالح االأف��ران؛ �سيانة االأثاث؛ تركيب واإ�سالح معدات الت�سخني؛ تركيب 
الداخلية  االأ�سطح  ده��ان  االآل��ي��ة؛  امل��ع��دات  واإ���س��الح  و�سيانة  تركيب  املالب�ض؛  وك��ي  ال��ري؛ غ�سيل  واإ���س��الح معدات  تركيب  والنوافذ؛  االأب���واب 
الفئران؛  اإب���ادة  امل�سخات؛  اإ���س��الح  امل��وا���س��ري؛  �سباكة  اجل�����ض(؛  طبقة  )و���س��ع  التج�سي�ض  االأن��اب��ي��ب؛  خ��ط��وط  و�سيانة  اإن�����س��اء  واخل��ارج��ي��ة؛ 
الفوالذية؛  اخلزائن  واإ�سالح  �سيانة  ال�سداأ؛  مقاومة  االأ�سقف(؛  )و�سع  الت�سقيف  خدمات  احلماية؛  اأقفال  اإ�سالح  االإ�سالح؛  عن  معلومات 
اإب��ادة احل�سرات  املركبات؛  املركبات؛ غ�سل  تنظيف  التلفونات؛  واإ�سالح  تركيب  ال�سباحة؛  برك  االإ�سارات؛ �سيانة  اأو  الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء 
واحليوانات ال�سارة يف غري جمال الزراعة؛ ل�سق ورق اجلدران؛ الغ�سيل؛ غ�سل البيا�سات؛ تنظيف النوافذ؛ معلومات عن االإ�سالح؛ اإ�سالح 
واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  االأقفال؛  واإ�سالح  وا�ستبدال  وتغيري  تركيب  االأقفال؛  وجتهيزات  االأقفال  تركيب  االأقفال؛  اإ�سالح  خدمات  املباين؛ 
واال�ست�سارات  والن�سائح  املعلومات  توفري  التنظيف؛  توفري خدمات  )تنظيف(؛  النفايات  اإزال��ة  الفوالذية؛  واخلزائن  واالأقفال  االإن��ذار  اأجهزة 
احل�سرات  مكافحة  اأو  اإب���ادة  واالآف����ات؛  احل�سرات  مكافحة  النظيفة؛  ال��غ��رف  وم��ع��دات  م��راف��ق  و�سيانة  واإ���س��الح  تركيب  بالتنظيف؛  املتعلقة 
واإ�سالح  �سيانة  والوقائية؛  الدورية  ال�سيانة  خدمات  الكهربائية؛  االأعمال  �سيانة  الكهربائية؛  االأعمال  واإ�سالح  تركيب  خدمات  واالآف��ات؛ 
و�سيانة  وتركيب  بالزجاج(  )التزويد  التزجيج  ال��ه��واء؛  وتكييف  والتهوية  الت�سخني  معدات  واإ���س��الح  و�سيانة  تركيب  االأمنية؛  الرتكيبات 
التحكم  اأنظمة  تركيب  الدخول؛  يف  التحكم  اأنظمة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  االأبي�ض؛  النمل  مكافحة  وال�ستائر؛  والنوافذ  الزجاج  واإ�سالح 
امل�ساحات؛  اإدارة  خ��دم��ات  امل��ك��ات��ب؛  جتديد  امل��روري��ة؛  احل��رك��ة  اإدارة  اأنظمة  تركيب  ال�����س��ي��ارات؛  �سف  خ��دم��ات  خدمية؛  كمكونات  ال��دخ��ول  يف 

 خدمات التجهيز؛ خدمات التدبري املنزيل؛ املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم. 
 37  الواق�عة بالفئة:  

 و�سف العالمة: كتبت كلمة » EJADAH » باأحرف التينيه. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 319978   بتاريخ:  5 نونر 2019 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
هيلز  جمريا  – ملك  القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،500388 وعنوانه:�ض.ب.   

 ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اآخرون  املمتلكات واالأف��راد؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها  اأمنية حلماية  خدمات قانونية؛ خدمات 
الرثوة  اإع��ادة  احلرا�سة؛  املالب�ض؛  تاأجري  اأمنية؛  لغايات  االأمتعة  فح�ض  خدمات  االأف���راد؛  حلاجات  تلبية 
املفقودة )خدمات اإعادة املمتلكات املفقودة(؛ مراقبة اأجهزة االأمان واالإنذار �سد ال�سرقة؛ احلرا�ض النهاريني 
للبنايات؛ خدمات  االأمنيني  االأمنيني؛ خدمات احلرا�ض  االأمنية؛ خدمات احلرا�ض  اال�ست�سارات  والليلني؛ 
فتح  االأمنية؛  االأنظمة  مراقبة  للمباين؛  االأمنية  اخل��دم��ات  للمخاطر؛  االأم��ن��ي  التقييم  االأم���ن؛  مراقبة 
االأقفال االأمنية؛ اخلدمات االأمنية حلماية العقارات؛ توفري املعلومات املتعلقة بخدمات احلرا�ض االأمنيني؛ 
اإدارة خماطر ال�سحة وال�سالمة؛ خدمات تقييم خماطر ال�سحة وال�سالمة؛ خدمات حفظ املفاتيح؛ تتبع 
املفاتيح املفقودة؛ خدمات اال�ست�سارات املتعلقة بال�سحة وال�سالمة؛ خدمات حار�ض االإنقاذ؛ خدمات املعلومات 
املتعلقة بال�سحة وال�سالمة؛ خدمات االأمن؛ خدمات املراقبة بالكامريات؛ خدمات م�سوؤول خدمات النزالء 
املعلومات  الفعاليات؛  تاأمني  ال��دوري��ات؛  خدمات  وال���زوار؛  اال�ستقبال  �سوؤون  اإدارة  ال��زوار؛  اأو  ال�سيوف  اأو 

واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم.-الواق�عة بالفئة:  45
 و�سف العالمة:  كتبت كلمة » EJADAH » باأحرف التينيه. 

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  5 نونر 2019   املودعة حتت رقم: 319980 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،3195-366 القطعة  رق��م   ،500388 وعنوانه:�ض.ب. 

ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم  التمويلية؛  اخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��م��ارات؛  اإدارة  ال�سكنية؛  وال�سقق  ال��ع��ق��ارات  مكاتب 
العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارات؛  وك��االت  العقارية؛  ال�سوؤون  العقارية؛  اخلدمات  التح�سيل؛ 
مالية(؛  )تقديرات  االإ�سالح  تكاليف  تقييم  ال�سكنية؛  ال�سقق  تاأجري  ال�سقق؛  تاأجري  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل 
خدمات حفظ الودائع؛ حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة؛ اإدارة ال�سكن؛ اإدارة املباين؛ خدمات اإدارة العقارات؛ 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  البنايات؛  اإدارة  العقارية؛  االأ�سول  اإدارة  خدمات  االأ�سول؛  اإدارة  خدمات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سكنية؛ خدمات  باملباين  املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سناعية؛ خدمات  بالعقارات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  ال�سكنية؛  بالعقارات  املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  املباين؛  مبجمعات 

 باملباين التجارية؛ املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم. 
 الواق�عة بالفئة:  36 

 و�سف العالمة:  كتبت كلمة » اإجادة » باللغة العربية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  5 نونر 2019   املودعة حتت رقم: 319981 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
وعنوانه:�ض.ب.   500388، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة –

 ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإن�ساء املباين؛ االإ�سالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ خدمات اإدارة املرافق؛ تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�سالح املراجل؛ 
املداخن؛  تنظيف  ال�سيارات؛  غ�سل  )اإ���س��الح(؛  املوبيليا  �سناعة  ال�سرقة؛  �سد  االإن���ذار  اأج��ه��زة  واإ���س��الح  تركيب  امل��ب��اين؛  �سيانة  امل��ب��اين؛  ع��زل 
التطهري  الرطوبة؛  ملنع  املباين  املالب�ض؛ معاجلة  اإ�سالح  املالب�ض؛  ال�سطوح اخلارجية للمباين؛ تنظيف  الداخل؛ تنظيف  املباين من  تنظيف 
االإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  امل�ساعد؛  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الكهربائية؛  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  اجل��اف؛  التنظيف  اجلراثيم؛  من 
�سد احلريق؛ تركيب واإ�سالح معدات التجميد؛ تركيب واإ�سالح االأفران؛ �سيانة االأثاث؛ تركيب واإ�سالح معدات الت�سخني؛ تركيب االأبواب 
الداخلية واخلارجية؛  االأ�سطح  االآلية؛ دهان  املعدات  واإ�سالح  املالب�ض؛ تركيب و�سيانة  الري؛ غ�سيل وكي  واإ�سالح معدات  والنوافذ؛ تركيب 
اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب؛ التج�سي�ض )و�سع طبقة اجل�ض(؛ �سباكة املوا�سري؛ اإ�سالح امل�سخات؛ اإبادة الفئران؛ معلومات عن االإ�سالح؛ 
اإ�سالح اأقفال احلماية؛ خدمات الت�سقيف )و�سع االأ�سقف(؛ مقاومة ال�سداأ؛ �سيانة واإ�سالح اخلزائن الفوالذية؛ طالء اأو اإ�سالح الالفتات اأو 
االإ�سارات؛ �سيانة برك ال�سباحة؛ تركيب واإ�سالح التلفونات؛ تنظيف املركبات؛ غ�سل املركبات؛ اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة يف غري جمال 
االأقفال؛  اإ�سالح  املباين؛ خدمات  اإ�سالح  االإ�سالح؛  النوافذ؛ معلومات عن  البيا�سات؛ تنظيف  الغ�سيل؛ غ�سل  الزراعة؛ ل�سق ورق اجل��دران؛ 
واالأقفال واخلزائن  االإن��ذار  اأجهزة  واإ�سالح  االأقفال؛ تركيب و�سيانة  واإ�سالح  وا�ستبدال  االأقفال؛ تركيب وتغيري  االأقفال وجتهيزات  تركيب 
اإزالة النفايات )تنظيف(؛ توفري خدمات التنظيف؛ توفري املعلومات والن�سائح واال�ست�سارات املتعلقة بالتنظيف؛ تركيب واإ�سالح  الفوالذية؛ 
اأو مكافحة احل�سرات واالآف��ات؛ خدمات تركيب واإ�سالح االأعمال  اإبادة  و�سيانة مرافق ومعدات الغرف النظيفة؛ مكافحة احل�سرات واالآف��ات؛ 
واإ�سالح  تركيب و�سيانة  االأمنية؛  الرتكيبات  واإ�سالح  والوقائية؛ �سيانة  الدورية  ال�سيانة  الكهربائية؛ خدمات  االأعمال  الكهربائية؛ �سيانة 
معدات الت�سخني والتهوية وتكييف الهواء؛ التزجيج )التزويد بالزجاج( وتركيب و�سيانة واإ�سالح الزجاج والنوافذ وال�ستائر؛ مكافحة النمل 
ال�سيارات؛  التحكم يف الدخول كمكونات خدمية؛ خدمات �سف  اأنظمة  التحكم يف الدخول؛ تركيب  اأنظمة  االأبي�ض؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح 
تركيب اأنظمة اإدارة احلركة املرورية؛ جتديد املكاتب؛ خدمات اإدارة امل�ساحات؛ خدمات التجهيز؛ خدمات التدبري املنزيل؛ املعلومات واال�ست�سارات 

والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم.- الواق�عة بالفئة: 37
 و�سف العالمة: كتبت كلمة » اإجادة » باللغة العربية. 

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

EAT 130453

EAT 130461

EAT 143289

EAT 130454

EAT 130458

EAT 130462

EAT 143290

EAT 130455

EAT 130459

EAT 141735

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319099:بتاريخ: 2019/10/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم: ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ض.ب. 60811 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
بالطعام  التزويد   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  االإق��ام��ة  اأماكن   ، وامل�سروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 

وال�سراب ، املطاعم ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، مطاعم اخلدمة الذاتية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات La Cle D’or باللغة الفرن�سية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 

EAT 143291

EAT 130456

EAT 130460

EAT 142375

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  5 نونر 2019   املودعة حتت رقم: 319982 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: جمموعة اإجادة الأدارة االأ�سول ذ.م.م. 
هيلز  جمريا  – ملك  القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،500388 وعنوانه:�ض.ب.   

ديفيلومبنت – مكتب رقم 1 – ام �سقيم 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اآخرون  املمتلكات واالأف��راد؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها  اأمنية حلماية  خدمات قانونية؛ خدمات 
الرثوة  اإع��ادة  احلرا�سة؛  املالب�ض؛  تاأجري  اأمنية؛  لغايات  االأمتعة  فح�ض  خدمات  االأف���راد؛  حلاجات  تلبية 
املفقودة )خدمات اإعادة املمتلكات املفقودة(؛ مراقبة اأجهزة االأمان واالإنذار �سد ال�سرقة؛ احلرا�ض النهاريني 
للبنايات؛ خدمات  االأمنيني  االأمنيني؛ خدمات احلرا�ض  االأمنية؛ خدمات احلرا�ض  اال�ست�سارات  والليلني؛ 
فتح  االأمنية؛  االأنظمة  مراقبة  للمباين؛  االأمنية  اخل��دم��ات  للمخاطر؛  االأم��ن��ي  التقييم  االأم���ن؛  مراقبة 
االأقفال االأمنية؛ اخلدمات االأمنية حلماية العقارات؛ توفري املعلومات املتعلقة بخدمات احلرا�ض االأمنيني؛ 
اإدارة خماطر ال�سحة وال�سالمة؛ خدمات تقييم خماطر ال�سحة وال�سالمة؛ خدمات حفظ املفاتيح؛ تتبع 
املفاتيح املفقودة؛ خدمات اال�ست�سارات املتعلقة بال�سحة وال�سالمة؛ خدمات حار�ض االإنقاذ؛ خدمات املعلومات 
املتعلقة بال�سحة وال�سالمة؛ خدمات االأمن؛ خدمات املراقبة بالكامريات؛ خدمات م�سوؤول خدمات النزالء 
املعلومات  الفعاليات؛  تاأمني  ال��دوري��ات؛  خدمات  وال���زوار؛  اال�ستقبال  �سوؤون  اإدارة  ال��زوار؛  اأو  ال�سيوف  اأو 

واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم.-الواق�عة بالفئة:  45
 و�سف العالمة:  كتبت كلمة » اإجادة » باللغة العربية. 

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  نوفمرب  2019 العدد 12784 
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املال والأعمال
خطوة و�حدة لتو�صيل �لكهرباء للم�صروعات �ل�صناعية و�لتجارية �جلديدة يف دبي

على الكهرباء.
وقد ح�سلت هيئة كهرباء ومياه دبي على عالمات كاملة يف جميع موؤ�سرات 
اأن�سطة  ملمار�سة  ال��دويل  البنك  تق���رير  يف  الكهرباء  على  احل�سول  حمور 
االأعمال 2020 حيث ح�سلت على %100 يف معيار اإجراءات احل�سول 
اإج��راء حيث  ال��الزم ال�ستكمال كل  الوقت  الكهرباء وكذلك يف معيار  على 
اأدخلت الهيئة اإجراءات اأ�سهمت يف تقلي�ض الوقت الالزم لتو�سيل الكهرباء. 
كما ح�سلت الهيئة على %100 يف معيار التكلفة حيث قامت باإلغاء تكلفة 
لالأحمال  والتجارية  ال�سناعية  امل�ساريع  لفئات  التاأمني  ومبلغ  التو�سيل 
و�سفافية  ال�سبكة  اعتمادية  معيار  ويف  ك��ي��ل��ووات.   150 اإىل  ت�سل  ال��ت��ي 
%100 حيث حققت نتائج مناف�سة  التعرفة ح�سلت الهيئة على عالمة 
للغاية يف املقارنات املعيارية العاملية يف معدل انقطاع الكهرباء لكل م�سرتك 

•• دبي -وام:
للتو�سيالت  ال��الزم��ة  امل���دة  تقليل  ع��ن  دب��ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  اأع��ل��ن��ت هيئة 
بداًل  اأي��ام   5 اإىل  وال�سناعي  التجاري  القطاعني  للمتعاملني يف  اجلديدة 
من �سبعة ويف خطوة واحدة فقط مع موا�سلة االإعفاء من ر�سوم التو�سيل 

ومبلغ التاأمني حتى 150 كيلووات.
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
ال��ك��ه��رب��اء يف دولة  ال��الزم��ة لتو�سيل  امل���دة  اإن  دب��ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  لهيئة 
االإم��ارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي تعد االأق��ل عاملياً بح�سب تقرير 
يوماً   18 وال��ذي حدد   2020 االأعمال  ل�سهولة ممار�سة  ال��دويل  البنك 
احل�سول  حمور  �سمن  الوقت  موؤ�سر  يف  الكاملة  العالمة  على  للح�سول 

�إ�صد�ر �أكرث من 700 �صهادة تاأمني لعمال »حرة عجمان« 
•• عجمان-وام: 

اأكدت منطقة عجمان احلرة فعالية املظلة التاأمينية اجلديدة التي 
اأطلقتها بالتعاون مع دبي للتاأمني يف حماية حقوق العمال وتخفيف 
االأعباء على امل�ستثمرين وامل�ساهمة بجهود الدولة يف حماية حقوق 

تلك الفئة ان�سجاماً مع ال�سيا�سة العامة للحكومة.
واأ�سارت املنطقة اإىل اأن عدد امل�ستفيدين من تلك املبادرة و�سل اإىل 
يوؤكد  ما  املا�سي  اأغ�سط�ض  اإطالقها يف  700 عامل منذ  اأك��رث من 

جناحها وتقبلها ب�سكل كبري من قبل امل�ستثمرين والعمال .
وتعد املظلة التاأمينية اجلديدة بدياًل عن ال�سمان امل�سريف اخلا�ض 
نهاية  كمكافاأة  العمالية  امل�ستحقات  يغطي  حيث  الوافدة  بالعمالة 
وتكاليف  املدفوعة  والرواتب غري  ال�سنوية  االإج��ازة  وبدل  اخلدمة 

ت��ذك��رة ال��ع��ودة ب��ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ال��درج��ة االق��ت�����س��ادي��ة اإىل املوطن 
اأول  اأن منطقة عجمان احلرة هي  بالذكر  للعامل. جدير  االأ�سلي 
بدياًل  ليكون  ج��دي��داً  تاأمينياً  نظاماً  تطبق  بالدولة  ح��رة  منطقة 
وعرت   . ال��واف��دة  بالعمالة  اخلا�ض  احل��ايل  امل�سريف  ال�سمان  عن 
النظام  بتطبيق  �سعادتها  ع��ن  عجمان  ح��رة  يف  العاملة  ال�سركات 
التاأميني اجلديد والذي ي�سمن حقوق كافة العمال، وا�سفني اإياها 
باخلطوة االإيجابية يف اإطار تبني ممار�سات متطورة وع�سرية تخدم 
التي  امل��ب��ادرات  اأع��رب��وا ع��ن تطلعهم ملزيد م��ن  العمل، كما  اأط���راف 
وي�ساعد  اجلميع  على  بالفائدة  ويعود  والعمال  امل�ستثمرين  تخدم 
على منو االأعمال وتطورها«. ووفقاً التفاق ال�سراكة مع �سركة دبي 
املحددة يف  لل�سروط  وفقاً  للعمال  التاأمني  �سهادات  ت�سدر  للتاأمني 

وثيقة التاأمني ل�سمان حتقيق االأهداف املن�سودة.

لت�سليط ال�سوء على دور الثورة ال�سناعية الرابعة يف النهو�ض بالقطاع

�لقمة �لعاملية لل�صناعة و�لت�صنيع تنظم جولة ترويجية يف منطقة �صرق �إفريقيا 

حتقيقًا الأهداف القمة العاملية للتمكني االقت�سادي للمراأة 

»فر�صة مناء« تدعو �صيد�ت �لأعمال و�ل�صركات �لنا�صئة لعر�ض م�صاريعهن �أمام �ملمولني وخرب�ء �لأعمال 

اجلولة  يف  األقاها  التي  الكلمة  يف 
امل�سوؤولية  اأن  للقمة،  الرتويجية 
تقع على دول منطقة �سرق اأفريقيا 
من  الق�سوى  اال�ستفادة  لتحقيق 
للمنطقة  ال�سناعية  االإم��ك��ان��ات 
االقت�ساد  ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
وقال:  التنمية.  اأه���داف  وحتقيق 
�سرق  م���ن���ط���ق���ة  دول  “حتظى 
اأفريقيا بفر�سة فريدة لال�ستفادة 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
جهودنا  توحيد  وعلينا  ال��راب��ع��ة، 
اإذا م���ا اأردن������ا ال��ت��ق��دم ل���الأم���ام يف 
الق�سايا  و�ست�ساهم  امل��ج��ال«.  ه��ذا 
التي تناولتها اجلولة الرتويجية 
ال��ت��ي �ستتم  امل��وا���س��ي��ع  يف حت��دي��د 
من  الثالثة  ال���دورة  يف  مناق�ستها 
القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
 20 �ستعقد يومي  2020 والتي 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  اأب��ري��ل،  و21 
اأك�����ر معر�ض  م��ي�����س��ي،  ه���ان���وف���ر 
�سناعي يف العامل، والذي يقام يف 

مدينة هانوفر باأملانيا.
لل�سناعة  العاملية  القمة  وجت��م��ع 
املن�سة االأوىل للقطاع  والت�سنيع، 
العاملي،  امل�ستوى  على  ال�سناعي 
واحلكومات  ال�سناعية  ال�سركات 
احلكومية  غ�����ري  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
وخراء التكنولوجيا وامل�ستثمرين 
ل�سياغة م�ستقبل حتويل للقطاع 
بناء  اإع����ادة  م��ن  ميكنه  ال�سناعي 
الدورة  وتهدف  العاملي.  االقت�ساد 
و�سع  اإىل  ال���ق���م���ة  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
ال�سناعي  للقطاع  طريق  خارطة 
التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  ال�سناعية 
م�����ن خ������الل االب����ت����ك����ار واع���ت���م���اد 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات 

على نطاق عاملي.

القطاع  وتعزيز  تطوير  يف  دوره��ا 
بني  ال��ف��وارق  وتقلي�ض  ال�سناعي 
خالل  واملتقدمة  النامية  ال���دول 
ولتحقيق  قيا�سية.  زم��ن��ي��ة  ف���رتة 
هذا الهدف، يتوجب و�سع برامج 
خا�سة ت�ساهم يف تعزيز اال�ستثمار 
املعرفة.  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  وت�����س��ج��ع 
اأبوظبي”  “اإعالن  وي�������س���ج���ع 
ال������ذي ت��ب��ن��ت��ه ال�������دول االأع�������س���اء 
يف م��ن��ظ��م��ة ال���ي���ون���ي���دو م����وؤخ����ًرا، 
روؤية  تبني  على  اخل��ا���ض  القطاع 
لالرتقاء  تهدف  م�سرتكة  عاملية 
لتحقيق  ال�������س���ن���اع���ي  ب���ال���ق���ط���اع 
التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة ون�سر 

االزدهار العاملي.«
ورك����������زت اجل�����ول�����ة ال���رتوي���ج���ي���ة 
يف ي���وم���ه���ا ال����ث����اين ع���ل���ى ال�����دور 
ال��ك��ب��ري ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة يف 
وكيفية  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�سع  يف  البيانات  ه��ذه  ا�ستخدام 
تعزز  ال��ت��ي  وال��رام��ج  ال�سيا�سات 
ون�سرها.  التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف 
اإىل  ميدانية  رحلة  اجلل�سة  وتلت 
حيث  للن�سيج  “اإيه-زي”  م�سنع 
تعرف احل�سور على اآراء ال�سركات 
الن�سيج  ����س���ن���اع���ة  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
بتوظيف تقنيات الثورة ال�سناعية 

الرابعة.
كري�ستوف  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
العام  االأم������ني  ن���ائ���ب  ب���ازي���ف���ام���و، 
واالجتماعي  االإن��ت��اج��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
افريقيا،  ����س���رق  جم��م��وع��ة  ل����دى 

امل�����س��ارك��ات وف���ق م��ع��اي��ري مهنية 
واأ���س�����ض م��و���س��وع��ي��ة ت��ن��ظ��ر فيها 
جلنة حتكيم دولية لتقييم جميع 
و�سيتم  امل���رت����س���ح���ة،  ال���ط���ل���ب���ات 
اختيار عّدة اأعمال جتارية نا�سئة، 
امل�ستثمرين  اأم�������ام  وت���ق���دمي���ه���ا 
اأمامهن  خالل اجلل�سة، ما يفتح 
ف��ر���س��ة ف��ري��دة ل��ت��م��وي��ل رائ���دات 
اأعمالها،  نطاق  وتو�سيع  االأعمال 
يف اإطار التزام “مناء” باالرتقاء 

بامل�ساريع املراأة الريادية«.
للتمكي��ن  العاملي��ة  القم��ة  ت��ع��ّد 
ثم��رة  ل���ل���م�����������راأة  االق���ت�������س�����������ادي 
موؤ�س�س��ة  بي��ن  الوثي��ق  للتع��اون 
وهيئ��ة  بامل��راأة،  لالرتق��اء  من��اء 
وتبح��ث  للم��راأة،  املتح��دة  االم��م 
م�س��اركة  تعزي��ز  �س��بل  القم��ة 
والنه��و�ض  االقت�س��اد  ف��ي  امل��راأة 
املهني��ة  امل�����س��������ارات  ف��������ي  ب��امل��������راأة 
امل��خ��ت��ل��ف��������ة يف ال�������س���ارق���ة، ودول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���س�����س��ة  دع����ت 
ال�سركات  ����س���اح���ب���ات  ب������امل������راأة 
م�ساريعهن  ل���ع���ر����ض  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
االأعمال  خ���راء  م��ن  اأم���ام جلنة 
واملوجهني املوؤثرين وامل�ستثمرين 
املحتملني خالل “فر�سة مناء”، 
الثانية  ال����دورة  جل�سات  اإح����دى 
للتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  م���ن 
االقت�سادي للمراأة” التي تنّظمها 
املوؤ�س�سة يف مركز اإك�سبو ال�سارقة، 
10 و11 دي�سمر املقبل،  يومي 
بال�سراكة مع هيئة االأمم املتحدة 

للمراأة.
اجلل�سة  ه����ذه  “مناء”  وت��ن��ظ��م 
ال����ت����زام����اً م��ن��ه��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق اأح����د 
للقمة  ال���رئ���ي�������س���ة  االأه�������������داف 
االأعمال  رائ���دات  دع��م  يف  املتمثل 
النا�سئة  امل�������س���اري���ع  و����س���اح���ب���ات 
ل��ل��ح�����س��ول على  وم�����س��اع��دت��ه��ن 

جانب  اإىل  والربحية،  االأه����داف 
فريق  م�ساهمة  كيفية  تو�سيح 

العمل يف جناح ال�سركة.
مدير  ك�����رم،  ب���ن  رمي  واأ������س�����ارت 
موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة، اأن 
م�ساركة  تعزيز  اإىل  ت�سعى  القمة 
والنهو�ض  االق��ت�����س��اد  يف  امل������راأة 
املهنية،  م�������س���ارات���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
الفر�ض  تكافوؤ  معايري  وتكري�ض 
وعاملياً،  حملياً  االأعمال  لرائدات 
اإىل  امل�ستثمرين  دف��ع  خ��الل  م��ن 
االأعمال  رائ�����دات  م�����س��اري��ع  دع���م 

وتعزيز فر�سهن يف �سوق العمل.
“فر�سة  بعد جناح  اأن  واأو�سحت 

خ���الل  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي  مناء” 
فاإننا  القمة،  من  االأوىل  ال���دورة 
ن���وا����س���ل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف ال������دورة 
ال�سركات  ال�ستقطاب  من  املقبلة 
النا�سئة التي ال تزال يف مراحلها 
االأوىل يف دولة االإمارات العربية 
للرتويج  وم�����س��اع��دت��ه��ا  امل��ت��ح��دة، 
الإجن����ازات����ه����ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا اأم����ام 
ل�سمان  املحتملني،  امل�ستثمرين 
الرجل  اإىل جانب  امل��راأة  م�ساركة 
الإح��������داث ف������ارق ع����ر ال���رتوي���ج 
متويل  فر�ض  وتاأمني  مل�ساريعها 

لتطورها. 
مع  ال���ت���ع���ام���ل  “يتّم  وت���اب���ع���ت: 

اال����س���ت�������س���ارات االأزم��������ة وجت�����اوز 
جانب  اإىل  ال��ت��م��وي��ل،  ���س��ع��وب��ات 
التعريف بالروؤية واالأهداف التي 
وتعزيز  امل�����س��اري��ع  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ام��ت 
ع���الق���ت���ه���ن ب�������س���ي���دات االأع����م����ال 

امل�ساركات يف القمة. 
تندرج  التي  اجلل�سة  وت�ستهدف 
امل��������راأة  “و�سول  حم������ور  حت�����ت 
اإزالة  اأجل  جلهات التمويل” من 
اأم����ام و�سول  ال��ق��ي��ود وال��ع��ق��ب��ات 
وفر�ض  للدعم  االأع��م��ال  �سيدات 
للم�ساركات  تتيح  حيث  التمويل، 
فر�سة تقدمي اأفكارهن التجارية، 
و���س��وف ي��ت��م اخ��ت��ي��ار خ��م�����ض اإىل 

العامل  يف  ن�����س��اء  م���ن  امل��م��ل��وك��ة 
حت�سل  وال   ،34% ت��ت��ج��اوز  ال 
%70 منها على متويل منا�سب 
م����ا ي������رتك ف����ج����وة مت���وي���ل���ي���ة يف 
 287 ب  تقدر  النمو  احتياجات 

مليار دوالر. 
وتدعو القمة الراغبات بامل�ساركة 
زي����������ارة امل�����وق�����ع االإل�������ك�������رتوين: 
https://weegsummit .
com/opportunity-to-
نوفمر   21 ق���ب���ل     /grow
اجل����������اري. وت���ت�������س���ّم���ن ����س���روط 
يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  امل�����س��روع  ت�سجيل 
اجلل�سة، اأن يعود تاأ�سي�ض ال�سركة 

�سبع �سركات للعر�ض يف اجلل�سة 
جذب  اإىل  ���س��ع��ي��اً  ال��ق��م��ة  خ����الل 
االأعمال  وم��الئ��ك��ة  امل�ستثمرين 
الذين   )Angel investors(
اخلا�ض  مب���ال���ه���م  ي�����س��ت��ث��م��رون 
واحل�������س���ول ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه من 

خراء االأعمال.
مناء”  “فر�سة  وت�������س���ت���ج���ي���ب 
ل��ل��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ض يف جمال 
مت��وي��ل ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة من 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع���ل���ى  ن�������س���اء 
وال��ع��امل��ي، وي�����س��ري ت��ق��ري��ر وكالة 
ن�سبة  اأن  ال����دول����ي����ة  ال���ت���م���وي���ل 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�����س��رك��ات 

واإدارتها الإمراأة، واإن كان تاأ�سي�ساً 
مع  م�سرتكة  اإدارة  اأو  م�����س��رتك��اً 
ال�سركة  مقّر  يكون  واأن  اآخ��ري��ن، 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  يف 
تاأخذ  جاهزة  عمل  خطة  ولديها 
واأن  املالية،  التوقعات  باالعتبار 
جتارية،  رخ�سة  ال�سركة  متلك 
تو�سيع  وت��������وّد  ق���ائ���م���ة  وت����ك����ون 

اأعمالها.
امل�ساركات  ت��ق��دم  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
عر�ساً مرئياً مدته دقيقة واحدة، 
املرت�سحة  ال�����س��رك��ات  تت�سم  واأن 
اال�ستمرار  واإمكانية  بالتناف�سية 
م���ن ح��ي��ث اال���س��ت��دام��ة وحتقيق 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ع��ق��دت 
بني  امل�سرتكة  امل��ب��ادرة  والت�سنيع، 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
للتنمية  املتحدة  االأمم  ومنظمة 
)ال���ي���ون���ي���دو(، جولة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ترويجية يف منطقة �سرق اأفريقيا 
بهدف مناق�سة طرق توظيف الثورة 
يف  للم�ساهمة  الرابعة  ال�سناعية 
حتقيق اأهداف التنمية ال�سناعية 
ون�سر  وامل�������س���ت���دام���ة  ال�������س���ام���ل���ة 
وتعتر  اإف���ري���ق���ي���ا.  يف  االزده��������ار 
اأقيمت  التي  اأفريقيا،  �سرق  جولة 
“ملجموعة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ق���ر  يف 
اأرو�سا  مدينة  يف  اأفريقيا”  �سرق 
ب��ج��م��ه��وري��ة ت��ن��زان��ي��ا االحت���ادي���ة 
يومي 14 و15 نوفمر 2019، 
التي  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة 
تقام على م�ستوى اإقليمي وجتمع 

ممثلني عن اأكرث من دولة. 
الرتويجية  اجل��ول��ة  تنظيم  ومت 
لل�سناعة  العاملية  للقمة  اجلديدة 
بالتعاون مع جمموعة  والت�سنيع 
االأعمال  وجمل�ض  اأفريقيا  ���س��رق 
ومفو�سية  اأف����ري����ق����ي،  ال�������س���رق 
ل�سرق  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال���ع���ل���وم 
اأف���ري���ق���ي���ا وامل���وؤ����س�������س���ة االأمل���ان���ي���ة 
اجلولة  وح�سر  ال��دويل.  للتعاون 
القطاع  ع��ن  ممثلون  الرتويجية 
ال�سناعي يف منطقة �سرق اإفريقيا 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ذل���ك  مب��ا يف 
النا�سئة  وال�����س��رك��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة 
وال�سناعية  التجارية  واملنظمات 
االإفريقية  احل���ك���وم���ات  ومم��ث��ل��و 
ومراكز  االأك���ادمي���ي���ة  واالأو�����س����اط 
التدريب  وم��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ح��وث 
والتعليم ومنظمات االأمم املتحدة 

جمتمعاتنا«. 
وطالبت مانيانا من جميع ممثلي 
للعمل  اأفريقيا  �سرق  دول منطقة 
لل�سناعة  العاملية  القمة  م��ع  معاً 
فيما  التوعية  لتعزيز  والت�سنيع 
والتحديات  ب���ال���ف���ر����ض  ي��ت��ع��ل��ق 
الثورة  تقنيات  بتوظيف  املرتبطة 
القطاع  يف  ال���راب���ع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ال�سناعي.
الرئي�ض  م���ات���وك���ي،  ب��ي��رت  وق�����ال 
ال�سرق  االأعمال  ملجل�ض  التنفيذي 
التنمية  “حتظى  اإف�����ري�����ق�����ي: 
على  ق�����س��وى  ب��اأه��م��ي��ة  ال�سناعية 

ويف الكلمة التي األقتها يف اجلل�سة 
مارتن  �ستيال  اأك��دت  االفتتاحية، 
ال�سناعة  وزي����ر  ن��ائ��ب  م��ان��ي��ان��ي��ا، 
تنزانيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  وال���ت���ج���ارة 
العاملية  ال��ق��م��ة  اأن  االحت�����ادي�����ة، 
توفر  وال���ت�������س���ن���ي���ع  ل���ل�������س���ن���اع���ة 
من�سة  اأف���ري���ق���ي���ا  ����س���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
ع��امل��ي��ة ت��ت��ي��ح ل��ه��ا م��ن��اق�����س��ة اآخ���ر 
وكيفية  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
“اأحث  وق��ال��ت:  منها.  اال���س��ت��ف��ادة 
ال������دول االأع�������س���اء امل�������س���ارك���ني يف 
ال���رن���ام���ج ع��ل��ى ا���س��ت��غ��الل هذه 
الفر�سة لتح�سني حياة االأفراد يف 

الثورة  تقنيات  بتوظيف  املرتبطة 
�سرق  دول  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
�سال�سل  على  وت��اأث��ريه��ا  اإفريقيا، 
القيمة، و�سيا�سات جذب اال�ستثمار 
التكنولوجيا.  ت���ب���ادل  وت�����س��ج��ي��ع 
وعقدت اجلولة ور�ض عمل خا�سة 
للتعاون  املمار�سات  اأف�سل  ملناق�سة 
وتعزيز االبتكار يف �سال�سل القيمة 
مل��ج��م��وع��ة م��ن ال�����س��ن��اع��ات مب��ا يف 
االأغ���ذي���ة واجللود  ���س��ن��اع��ة  ذل���ك 
واللقاحات  واالأدوي���ة  واملن�سوجات 

وم�ستح�سرات التجميل.
امل�ساركني  ك���ب���ار  ب���ني  م���ن  وك�����ان 
يف اجل����ول����ة م���ع���ايل ج�����ون م����اري 
ن�����ي�����وك�����ون�����دي، وزي���������ر ال����ت����ج����ارة 
وال�سناعة وال�سياحة يف جمهورية 
�ستيال  وامل���ه���ن���د����س���ة  ب�����ورون�����دي، 
م����ارت����ن م���ان���ي���ان���ي���ا، ن���ائ���ب���ة وزي����ر 
جمهورية  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة 
تنزانيا االحتادية، و�سعادة ال�سفري 
ل���ي���ب���ريات ف���وم���وك���ي���ك���و، االأم�����ني 
اإفريقيا،  ���س��رق  مل��ج��م��وع��ة  ال���ع���ام 
نائب  ب���ازي���ف���ام���و،  وك��ري�����س��ت��وف��ر 
االإنتاجي  للقطاع  ال��ع��ام  االأم����ني 
واالجتماعي لدى جمموعة �سرق 
كر�ستني  وال����دك����ت����ورة  اف���ري���ق���ي���ا، 
التنمية  دع����م  م��ن�����س��ق��ة  ف���وك���ني، 
اأفريقيا،  �سرق  ملجموعة  االأملانية 
منظمة  ممثل  كارغبو،  و�ستيفني 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم 
تنزانيا  جمهورية  يف  )اليونيدو( 

االحتادية.

وممثلو املجتمع املدين.
لدول  ال�سناعي  القطاع  وي�ساهم 
���س��رق اأف��ري��ق��ي��ا ب����دور حم����دود يف 
اق��ت�����س��ادات ال�����دول، ح��ي��ث تعتر 
م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي 
منخف�سة  وال��ع��م��ال��ة  االإج���م���ايل 
ن�سبًيا. وعلى الرغم من امل�ساهمة 
ال���ك���ب���رية ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف 
وتوفري  االق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
فر�ض العمل على ال�سعيد العاملي، 
اإجمايل  يف  ال��ق��ط��اع  ح�سة  اأن  اإال 
منطقة  دول  يف  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
���س��رق اإف��ري��ق��ي��ا ت����رتاوح م��ن 4% 
يف   12% ح��وايل  اإىل  اإثيوبيا  يف 
جمموعة  الإح�ساءات  وفًقا  كينيا، 
ب��ن��ك ال��ت��ن��م��ي��ة االأف���ري���ق���ي ل���دول 
للعام  االقت�سادية  اإفريقيا  �سرق 

.2018
اجلولة  يف  امل�������س���ارك���ون  ون���اق�������ض 
م�ساهمة  تعزيز  �سبل  الرتويجية 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، وح��اج��ة دول 
القيود  ل��ت��ق��ل��ي��ل  اأف���ري���ق���ي���ا  ����س���رق 
وتطوير  والتنظيمية  القانونية 
النقل  ون���ظ���م  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
و�����س����ال�����س����ل ال�����ت�����وري�����د. ورك�������زت 
تقنيات  م�ساهمة  على  املناق�سات 
ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
�سياغة م�ستقبل القطاع ال�سناعي 
يف املنطقة، وحت�سني فر�ض العمل 
وت��ع��زي��ز االإن��ت��اج��ي��ة. ك��م��ا تناولت 
�سهدتها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ض  ج��ل�����س��ات 
والفر�ض  ال���ت���ح���دي���ات  اجل����ول����ة 

اأجندة دول منطقة �سرق اأفريقيا، 
�سرق  دول  ح��ك��وم��ات  ت�سعى  حيث 
بتجارب  االق���ت���داء  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا 
تطوير  م��ن  متكنت  ال��ت��ي  ال����دول 
�ساهمت  وقد  ال�سناعية.  قدراتها 
ال�سوء  ت�سليط  يف  ال��ق��م��ة  ج��ول��ة 
لتقنيات  ال���ك���ب���ري  ال���������دور  ع���ل���ى 
ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
ومن  ال�سناعية.  التنمية  تعزيز 
الهدف،  هذا  لتحقيق  ال�سروري، 
لال�ستثمار  جاذبة  �سيا�سات  و�سع 
املتخ�س�سة  ال����رام����ج  وت���ع���زي���ز 
اأن  اإىل  ونتطلع  امل��ع��ارف.  ب��ت��ب��ادل 
يف  اأبوظبي”  “اإعالن  ي�����س��اه��م 
ت�����س��ج��ي��ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض على 
العمل وفق روؤي��ة م�سرتكة تهدف 
ال�سناعي  ب���ال���ق���ط���اع  ل���الرت���ق���اء 

وجعله اأكرث �سمولية وا�ستدامة.«
�سعبان،  حممد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
القمة  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��دي��ر 
والت�سنيع:  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سناعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  “تت�سدر 
�سرق  دول  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات  اأج���ن���دة 
احلكومات  ت�سعى  حيث  اإفريقيا، 
ال���ف���وائ���د التي  ج���اه���دة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
متكنت ال��دول االأخ��رى اال�ستفادة 
م���ن���ه���ا ع�����ر ت����ط����وي����ر ق����درات����ه����ا 
اجلولة  واأظ����ه����رت  ال�����س��ن��اع��ي��ة. 
�سرق  يف  ل���ل���ق���م���ة  ال����رتوي����ج����ي����ة 
تبدي  امل��ن��ط��ق��ة  دول  اأن  اإف��ري��ق��ي��ا 
الثورة  بتقنيات  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً 
جيداً  وت��درك  الرابعة  ال�سناعية 

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5515   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جمعه را�سد وليد فرحان احلمادي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�سى 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املهري   احلر�سي  احمد  �سامل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )131010.67( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5357   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عمر عبداهلل حممد القراعه النعيمي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�سى 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املهري   احلر�سي  احمد  �سامل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )87378.38( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5451   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سامل �سعيد خدوم �سنقور الزعابي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�سى 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املهري   احلر�سي  احمد  �سامل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )97121.69( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5287   تنفيذ جتاري  
اإبراهيم حممد علي احلمادي 2-عبداهلل  املنفذ �سدهما/1- خالد  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  النابودة  جمعه  �سعيد 
موارد للتمويل )�ض م خ( وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )342018.29( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

تنموية  م�ساريع  وت��ط��وي��ر  اجل��ان��ب��ان 
م�سرتكة يف البنى التحتية وال�سيافة 
الدور  اأهمية  على  موؤكداً  وال�سياحة، 
الذي تلعبه االجتماعات الثنائية مثل 
واأي�سا  امل�سرتكة،  االقت�سادية  اللجنة 
ال��ت��ي عقدها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�������س���اورات 
مو�سحاً  امل��ا���س��ي،  ال�����س��ه��ر  اجل��ان��ب��ان 
دائما  م��ن��ف��ت��ح��ان  اجل��ان��ب��ني  ك���ال  اأن 
خمتلف  يف  واملناق�سات  لالجتماعات 

املجاالت ذات االهتمام.
للجنة  ال�����س��اب��ع��ة  ال��������دورة  و����س���ه���دت 
احل����ك����وم����ي����ة امل���������س����رتك����ة ل���ل���ت���ع���اون 
االق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري وال��ف��ن��ي بني 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
اأذربيجان  املتحدة وحكومة جمهورية 
التاأكيد على امل�ستوى العايل للعالقات 
املهم  وال����دور  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية 
البلدين  لقيادتي  ال�سيا�سية  ل���الإرادة 
امل�سرتك،  ال��ت��ع��اون  اأوا���س��ر  تنمية  يف 
تاأ�سي�ض  ع���ل���ى  اجل���ان���ب���ني  وح����ر�����ض 
ا�ستدامة  ل�سمان  ق��وي  قانوين  اإط��ار 
من  مهم  ع��دد  عر  امل�سرتك  التعاون 
والتعاون  الثنائي،  التعاون  اتفاقيات 
الناجح بني البلدين يف اإطار املنظمات 
حجم  تطوير  على  والعمل  ال��دول��ي��ة، 
اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ت��ب��ادل��ة، ح��ي��ث تبلغ 
ق��ي��م��ة اال���س��ت��ث��م��ارات االإم����ارات����ي����ة يف 
فيما  دوالر،  2.2مليار  اأذرب���ي���ج���ان 
يف  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  اال�ستثمارات  ت��ق��در 
ال�����س��وق االإم����ارات����ي اأك����رث م���ن 350 

مليون دوالر.
حجم  زي������ادة  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  واأ������س�����ارت 
بن�سبة  البلدين  التجاري بني  التبادل 
وا�ستمر   2018 ع����ام  يف   %  38
النمو خالل االأ�سهر الت�سعة من العام 
 ،22.5% احلايل بن�سب تقدر بنحو 
م��ع االت��ف��اق على اأه��م��ي��ة زي���ادة حجم 
هيكلها،  وت��ن��وي��ع  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ت��ج��ارة 
التجاري  امل���م���ث���ل  ب��ن�����س��اط  م�����س��ي��دة 
االأذرب��ي��ج��اين وب��ي��ت ال��ت��ج��ارة االأذري 
املهم يف تو�سيع العالقات االقت�سادية 

الثنائية.
اأذربيجان  افتتاح  اإىل  اللجنة  ن��وه��ت 
“القرية  م���ق���ر  يف  ���س��خ��م��اً  ج���ن���اح���اً 
يف  �سي�ساهم  وال����ذي  ب��دب��ي  العاملية” 
التجارية  باملقومات  التعريف  جهود 
الأذربيجان،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
مناق�سة  االج���ت���م���اع���ات  غ���ط���ت  ك���م���ا 
جماالت  يف  اجل��دي��دة  التعاون  فر�ض 
الزراعة،  النقل،  ال�سناعة،  ال��ط��اق��ة، 
�سالمة االأغذية، تكنولوجيا املعلومات 
اال�ستثمار،  ال��ت��ج��ارة،  واالت�������س���االت، 
ال�سركات  املالية، اجلمارك،  اخلدمات 
ال�سياحة،  وامل���ت���و����س���ط���ة،  ال�����س��غ��رية 

وغريها.

•• باكو-وام:

ق�����ال م���ع���ايل امل���ه���ن���د����ض ���س��ل��ط��ان بن 
اإن  االقت�ساد  وزي���ر  املن�سوري  �سعيد 
غري  البينية  التجارة  م�ستويات  رف��ع 
العربية  االإم���ارات  النفطية بني دول��ة 
ميثل  اأذرب��ي��ج��ان  وجمهورية  املتحدة 
بني  وال��ت��ع��اون  للعمل  رئي�سياً  ه��دف��اً 
واأكد  املقبلة.  الفرتة  خ��الل  البلدين 
الفر�ض  م����ن  ال���ع���دي���د  وج������ود  ع���ل���ى 
التجارية واال�ستثمارية املهمة لتعزيز 
اجلانبان  ب����ني  ال���ق���ائ���م���ة  ال�������س���راك���ة 
تعك�ض  م�ستويات  اإىل  بها  واالرت���ق���اء 
ال��ت��ي يتمتع بها  ال��ق��درات وامل��ق��وم��ات 

البدلني ال�سديقني.
جاء ذلك خالل اختتام اأعمال الدورة 
االقت�سادية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة 
للتعاون االقت�سادي والتجاري والفني 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
ُعقدت  وال��ت��ي  اأذرب��ي��ج��ان،  وجمهورية 
يف العا�سمة االأذرية باكو، برئا�سة كل 
من معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي���ر االق��ت�����س��اد، ومعايل 
االقت�ساد  وزي����ر  ج���ب���اروف  م��ي��ك��ائ��ي��ل 

بجمهورية اأذربيجان.
الدكتور  �سعادة  اللجنة  اأعمال  ح�سر 
�سفري  القبي�سي  هامل  اأح��م��د  حممد 
اأذربيجان،  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
فيما �سارك يف اأعمالها �سعادة املهند�ض 
اأحمد بن عبد العزيز ال�سحي  حممد 
لل�سوؤون  االق���ت�������س���اد  وزارة  وك���ي���ل 
مدير  دروي�ض  و�سلطان  االقت�سادية، 
اإدارة االتفاقيات واللجان االقت�سادية 
الطنيجي  ورا�سد  ب��ال��وزارة،  امل�سرتكة 
التجارية  ال�����س��ي��ا���س��ات  اإدارة  م���دي���ر 
وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ودك���ت���ور اأدي����ب 
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 
واملتو�سطة وعبد اهلل احلمادي مدير 
جانب  اإىل  ب���ال���وزارة  ال�سياحة  اإدارة 

نخبة من م�سوؤويل اجلانبني.
مناق�سات  خ�����الل  ال���ب���ل���دان  وات����ف����ق 
االقت�سادية  للجنة  ال�سابعة  ال���دورة 
امل�������س���رتك���ة ع���ل���ى ع�����دد م����ن امل����ح����اور 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون يف 
14 ق��ط��اع��اً ح��ي��وي��اً �سمل  اأك����رث م��ن 
االأعمال،  وري��ادة  واال�ستثمار  التجارة 
املتجددة  والطاقة  والنقل  وال�سناعة 
واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
واالبتكار والتحول الرقمي والتعليم، 
وال�سياحة، ف�ساًل عن اأهمية الفر�ض 
امل��ط��روح��ة يف جم��ال االأم���ن الغذائي 
واملائي، البيئة والزراعة وحلول املياه.

اللجنة  اأع������م������ال  ����س���ب���ق  ق�����د  وك��������ان 
االق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��رتك��ة، ل��ق��اء رفيع 

اجلانبان  ي��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي  ال���وا����س���ع���ة 
لتقريب جمتمعي االأعمال وا�ستك�ساف 
ال�سراكات  لتنويع  الفر�ض  من  مزيد 

يف القطاعات ذات االهتمام.
املبذولة  اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود  ع��ل��ى  واأك����د 
امل�سرتكة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ر 
للتوا�سل  متميزة  من�سة  متثل  التي 
التعاون  ب����رام����ج  ح�����ول  وال���ت���ب���اح���ث 

االأن�سب للجانبني.
التنموية  اجلهود  معاليه  وا�ستعر�ض 
لبالده يف تعزيز قدراتها على �سعيد 
العمراين  والتطوير  التحتية  البنية 
خ��ا���س��ة مل��دي��ن��ة ب���اك���و وال���ت���ي متتلك 
بنية فريدة من نوعها تعك�ض كل من 
التاريخ القدمي واحلداثة اإذ حتت�سن 
املدينة لثقافات خمتلفة ومتثل وجهة 

جاذبة لل�سياح.
يحمل  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  اإن  وق����ال 
اأهمية خا�سة على االأجندة التنموية، 
ملمو�ساُ، خا�سة يف ظل  وي�سهد من��واً 
اأح����داث  م���ن  امل��دي��ن��ة  ت�ست�سيفه  م���ا 
ذات طابع  م��ه��م��ة  وث��ق��اف��ي��ة  ري��ا���س��ي��ة 

اإقليمي ودويل.
واأكد على اأهمية تعزيز تبادل الزيارات 
الط��������الع جم���ت���م���ع���ي االأع������م������ال من 
اال�ستثمارية  الفر�ض  على  اجلانبني 
التعاون  جهود  يخدم  مبا  والتجارية 
ال�سديقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����س��رتك 
م�سرياً اإىل حر�ض بالده على حتقيق 
اإك�سبو2020  يف  م��ت��م��ي��زة  م�����س��ارك��ة 
فريدة  من�سة  �سي�سكل  وال���ذي  بدبي 

لت�سويق وترويج املنتجات االأذرية.
ب����دوره، ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ال���ق���ب���ي�������س���ي ����س���ف���ري ال������دول������ة ل����دى 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  اإن  اأذرب���ي���ج���ان، 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
تقدماً  ت�سهد  اأذرب��ي��ج��ان  وجمهورية 
وه���ن���اك م��زي��د م���ن الفر�ض  ���س��ري��ع��اً 
مب�ستويات  ل��الرت��ق��اء  املقبلة  املرحلة 

التعاون اإىل اآفاق اأكرث ات�ساعاً.
من  ال����ع����دي����د  وج��������ود  اإىل  واأ��������س�������ار 
ال���ق���ط���اع���ات ال�����واع�����دة م����ن اأب����رزه����ا 
وال�سناعة،  وال�����زراع�����ة،  ال�����س��ي��اح��ة، 
ال����ط����اق����ة امل�����ت�����ج�����ددة، وغ�����ريه�����ا من 
حتمل  والتي  النفطية،  غري  املجاالت 
ف���ر����ض ل�������س���راك���ات ب���اال����س���ت���ف���ادة من 
املقومات واالإمكانيات التي يتمتع بها 

بن  �سلطان  املهند�ض  ملعايل  امل�ستوى 
مع  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
فخامة اإلهام علييف رئي�ض جمهورية 
اجلانبان  خ��الل��ه  ت��ب��ادل  اأذرب���ي���ج���ان، 
العالقات  ومتانة  متيز  على  التاأكيد 
الثنائية والرغبة يف موا�سلة تعزيزها 
.. كما  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل���ج���االت  ك��اف��ة  يف 
م��ع معايل  امل��ن�����س��وري  م��ع��ايل  اجتمع 
ن��ائ��ب رئي�ض  م�����س��ط��ف��اي��ي��ف  ���س��اه��ني 

وزراء جمهورية اأذربيجان.
وق�����ال م���ع���ايل وزي�����ر االق���ت�������س���اد، اإن 
العالقات الثنائية بني دولة االإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية اأذربيجان 
على  تقت�سر  وال  متينة  ع��الق��ات  ه��ي 
حتمل  بل  فح�سب،  امل�سرتكة  امل�سالح 
وانتماًء  واإن�سانياً،  تاريخياً  بعداً  اأي�ساً 
االإ�سالمية  احل�����س��ارة  اإىل  م�����س��رتك��اً 

وموروثها الثقايف العريق.
ب��ات��ت متثل  اأذرب��ي��ج��ان  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
لل�سفر  لالإماراتيني  ال  مف�سّ مق�سداً 
وال�����س��ي��اح��ة وال���ع���م���ل وال����درا�����س����ة، ملا 
تتمتع به من مناخ متميز وبيئة اآمنة 
وقطاع �سيافة راٍق وقرب جغرايف من 

الدولة.
القوا�سم  م��ن  ع����ددا  ه��ن��اك  اإن  وق����ال 
ال���������روؤى  ال�����ع�����دي�����دة يف  امل���������س����رتك����ة 
للبلدين،  التنموية  واال�سرتاتيجيات 
ف�ساًل عن االتفاقيات التي جتمعهما 
اأبرزها  م���ن  االق��ت�����س��ادي،  امل���ج���ال  يف 
وحماية  اجل�������وي،  ال���ن���ق���ل  ات���ف���اق���ي���ة 
االزدواج  اال�ستثمار، وجتنب  وت�سجيع 
ال�����س��ري��ب��ي، وه����و م���ا ي�����س��اه��م ب�سكل 
اأوا������س�����ر هذه  ت��ن��م��ي��ة  ك��م��ل��م��و���ض يف 
اأك���رث  اآف������اق  اإىل  امل��ت��م��ي��زة  ال�����س��راك��ة 

ات�ساعاً وتنوعاً.
تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  واأك���د على 
والتي  امل�سرتكة  االقت�سادية  اللجنة 
جن���ح���ت ع����ر دورات�����ه�����ا ال�����س��اب��ق��ة يف 
العالقات  لنمو  خ�سبة  اأر�سية  تهيئة 
الثنائية يف كافة املجاالت ذات االهتمام 
امل�سرتك، ف�سال عن اأن الدورة احلالية 
و�سعت برنامج جديد لل�سراكة ي�سمل 
مظلة اأو�سع من القطاعات واالأن�سطة 
وي�سع  واال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
خريطة طريق وا�سحة لالنتقال نحو 
م�ستوى اأعلى واأكرث تنوعاً يف اأن�سطة 

التجارة واال�ستثمار املتبادلة.

وال�سيا�سات  احلديثة،  واالإلكرتونية 
ال�سديقة  االقت�سادية  والت�سريعات 
اال�سرتاتيجي  وامل���وق���ع  للم�ستثمر، 
العاملية،  االأ�سواق  خمتلف  مع  املت�سل 
واخلدمات  وال��ط��ريان  النقل  وق��ط��اع 
عن  ف�ساًل  عاملياً،  الرائد  اللوج�ستية 
ك��ف��اءة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وج���ودة 
واملناطق  املالية واجلمركية،  االأنظمة 
الوا�سع  امل��ت��ط��ورة، واالن��ت�����س��ار  احل���رة 

للتكنولوجيا واالت�ساالت.
ودع�����ا م��ع��ال��ي��ه جم��ت��م��ع االأع����م����ال يف 
اأذربيجان اإىل االط��الع عن كثب على 
القطاعات  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���ف���ر����ض 
االقت�سادية احليوية لدولة االإمارات، 
كما اأعرب عن اهتمام الدولة بتحفيز 
االإماراتية  وال�����س��رك��ات  امل�ستثمرين 
وم�ساريعهم  ا�ستثماراتهم  و�سعة  على 

يف اأذربيجان.
وزير  جباروف  ميكائيل  معايل  وق��ال 
اإن  اأذرب��ي��ج��ان،  بجمهورية  االقت�ساد 
اأذربيجان حري�سة على تعزيز اأوا�سر 
االإم����ارات  الثنائي م��ع دول���ة  ال��ت��ع��اون 
االقت�سادي  ال�سعيدين  على  خا�سة 
بالفعل منواً  ي�سهد  والذي  والتجاري 
م��ل��م��و���س��اً، م��ت��وق��ع��اً امل��زي��د م��ن النمو 
خالل املرحلة املقبلة يف ظل اخلطوات 

%4.3 باإجمايل عدد جتاوز 54 األف 
نحو  نزيل فندقي عام 2018 مقابل 
 ،2017 يف  فندقي  نزيل  األ��ف   52
ف��ي��م��ا ب���ل���غ ع�����دد ال�������س���ي���اح م����ن دول����ة 
نحو  اأذربيجان  اإىل  العربية  االإم��ارات 
.2018 العام  �سائح خالل  األف   94

اإن��ه ويف  وزي��ر االقت�ساد  وق��ال معايل 
من  احلالية  ال���دورة  مناق�سات  �سوء 
فقد  امل�����س��رتك��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة 
مت ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ع����دد من 
يف  ال�سراكة  اأوا���س��ر  لتوثيق  الفر�ض 
قطاعات حيوية ت�سكل حماور اأ�سا�سية 
راأ�ض  على  وي��اأت��ي  البلدين،  اأج��ن��دة  يف 
واال�ستثمار  التجارة  القطاعات  ه��ذه 
النمو االقت�سادي،  باعتبارهما ع�سب 
مع الرتكيز على تطوير �سبل التعاون 
يف ريادة االأعمال، كما متثل ال�سناعة 
والنقل والطاقة املتجددة وتكنولوجيا 
واالبتكار  واالت���������س����االت  امل���ع���ل���وم���ات 
حماور  والتعليم  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 
املرحلة  ال��ت��ع��اون  خ��ارط��ة  يف  اأ�سا�سية 
املقبلة، واأي�سا يف جمال االأمن الغذائي 
وامل���ائ���ي، ف�����س��اًل ع��ن اأه��م��ي��ة الفر�ض 
املطروحة يف جماالت البيئة والزراعة 
وحلول املياه، وتبقى ال�سياحة مو�سوع 
اهتمام م�سرتك لكونها رافداً رئي�سياً 

التبادل  ح���ج���م  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
البلدين  ب��ني  النفطي  غ��ري  التجاري 
�سجل العام املا�سي نحو 265 مليون 
متوا�سعاً  ي���زال  م��ا  رق���م  وه���و  دوالر، 
البلدين  ت��ط��ل��ع��ات  اإىل  ي���رق���ى  وال 

واإمكاناتهما االقت�سادية.
اأن���ه م��ن��ذ انعقاد  واأ����س���اف امل��ن�����س��وري 
�سنتني،  قبل  للجنة  املا�سية  ال����دورة 
مهم  عدد  امل�سرتكة  العالقات  �سهدت 
تنمية  ال��ت��ي ت�سب يف  م��ن اخل��ط��وات 
وت���خ���دم جهود  ال�������س���راك���ات  اأوا�����س����ر 
البلدين يف االرتقاء مب�ستوى التعاون 
الثنائي، من اأبرزها، افتتاح اأول مكتب 
املنطقة  يف  الأذربيجان  جت��اري  متثيل 
ي���اأت���ي ���س��م��ن مبادرة  وال�����ذي  ب���دب���ي، 
تهدف  التي  االأذربيجاين”  “البيت 
اإىل دعم جهود التعاون امل�سرتك على 
التجاري والثقايف، ف�ساًل  ال�سعيدين 
الطريان  رح����الت  ع���دد  ت�سجيل  ع��ن 
املبا�سرة ل�سركات الطريان االإماراتية 
 44 اإىل  ت�سل  اأ�سبوعياً،  رح��ل��ة   27

رحلة يف اأوقات الذروة.
بني  ال�����س��ي��اح��ي  ال���ت���ب���ادل  اأن  ي���ذك���ر 
البلدين قد �سجل منواً ملمو�ساً، حيث 
بلغ اأعداد نزالء الفنادق الوافدين اإىل 
الدولة من ال�سوق االأذري بلغ حوايل 

للتنمية االقت�سادية يف البلدين.
وا����س���ت���ع���ر����ض م���ع���ايل ال����وزي����ر ع����ددا 
االقت�سادية  امل����وؤ�����س����رات  اأب�������رز  م����ن 
وامل��ح��اور واالأه���داف للخطط  للدولة 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة خالل  وامل������ب������ادرات 
التي  وال����ف����ر�����ض  امل���ق���ب���ل���ة  امل����رح����ل����ة 
اأمام اال�ستثمارات االأجنبية،  تطرحها 
ال���ت���و����س���ع يف حجم  خ���ط���ط  واأي���������س����ا 
باخلارج،  االإم���ارات���ي���ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
موا�سلة  يف  ال���دول���ة  ج��ه��ود  واأو����س���ح 
واال�ستثمار  االأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز 
اأبرزها  ن��وع��ي��ة، وم���ن  م���ب���ادرات  ع��ر 
االأجنبي  اال���س��ت��ث��م��ار  ق���ان���ون  ����س���دور 
امل��ب��ا���س��ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وال����ذي ميثل 
اأجنبية  مبلكية  وي�سمح  نوعية  نقلة 
 100 اإىل  للم�ساريع بن�سبة قد ت�سل 
اقت�سادياً  ن�����س��اط��اً   122 يف  امل��ئ��ة  يف 
ت���وف���ري مزايا  م��ت��ن��وع��اً، ف�����س��اًل ع���ن 
اأي�سا  و�سمانات وا�سعة للم�ستثمرين، 
و/البطاقة  الدائمة/  /االإقامة  نظام 
بيئة  خلق  اإىل  تهدف  التي  الذهبية/ 
وم�سجعة على منو  ا�ستثمارية جاذبة 
للم�ستثمرين  ال��ت��ج��اري��ة  االأن�����س��ط��ة 

ورجال االأعمال واملوهوبني.
باال�ستقرار  ال��دول��ة  تتمتع  ذل��ك،  اإىل 
املادية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 

خلل انعقاد دورتها ال�سابعة يف باكو برئا�سة وزيري االقت�ساد من البلدين

�للجنة �لقت�صادية بني �لإمار�ت و�أذربيجان ت�صع برناجما لالنتقال مب�صتويات �ل�صر�كة �إىل �آفاق �أكرث تنوعا

مو�سماً للفعاليات واملوؤمترات املُتمّيزة على ال�سعيد العاملي 
مثل �سباقات الفورموال 1، موؤمتر الطاقة اأديبك 2019 ، 
ومو�سم االأعياد ، التي تعمل على جذب املُ�ساركني، احل�سور 
وال��زوار  من كافة اأرج��اء العامل اإىل اأبوظبي وزي��ارة كافة 
اإمارات الدولة االأخرى، وُت�سهم بالتايل يف تن�سيط �سياحة 
االأعمال. واأو�سح العلي: تعي�ض االإمارات يف  الوقت احلايل 
بالبنية  تتمّتع  اأ�سبحت  حيث  ال��ذه��ب��ي،  الع�سر  مرحلة 
املُتمّيزة  ال�سياحية  امل��راف��ق  وامل��ت��ط��ّورة،  احلديثة  التحتية 
ع��ن اخلدمات  ف�����س��اًل  ال��ع��امل��ي،  ال�سعيد  ع��ل��ى  وال�����س��ه��رية 
وباأ�سعار  الفخمة،  والرفاهية  الرتفيه  وعوامل  الفاخرة 

االقت�سادي  باالنتعا�ض  العلي  وت��ف��اءل  للجميع.  ُمنا�سبة 
خالل  ال�سياحي  القطاع  اأداء  وارت��ف��اع  ال��دول��ة  اأ���س��واق  يف 
مع  ال��دول��ة  يف  العاملة  القطاعات  لكافة   ، ال�ستاء  مو�سم 
الرتفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل��ه��رج��ان��ات  امل���وؤمت���رات  ع����ودة 
اجلاذبة االأخرى والتي ت�سكل عامل ازدهار اإيجابي. ومن 
واقع خرته الغنية يف قطاع ال�سيافة، توّقع العلي ارتفاع 
متو�سط معدالت االإ�سغال يف الفنادق يف اإمارة ابوظبي يف 
الفرتة مابني �سهري نوفمر -دي�سمر 2019  لتتجاوز 
قيا�سية  م��ع��دالت  % وه��ي   90 ن�سبة  االأح��ي��ان  بع�ض  يف 

ُمقارنة بالدول ال�سياحية ال�سهرية عاملياً. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للم�ساريع  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ع��ل��ي،  ع��م��ر  ال�سيد  اأك���د 
اإمارة  اأن  وال�سياحة  لل�سفر  نريفانا  �سركة  يف  والتطوير 
كبرية  واقت�سادية  �سياحية  طفرة  ت�سهد  �سوف  اأبوظبي 
خالل الف�سل االأخري من عام 2019 وحتى نهاية اإبريل 
2020. وقال : ُتعّد هذه الفرتة من العام مو�سماً �سياحياً 
اأبوظبي ب�سكل خا�ض،  ُمتمّيزاً يف االإم��ارات ب�سكل عام ويف 
ُع�ّساق  ل��ك��اف��ة  ع��ام��ل ج���ذب  ال��رائ��ع  الطق�ض  مُي��ّث��ل  ح��ي��ث 
ُتعتر  الفرتة  واأ�ساف:هذه  العامل،   اأرج��اء  من  ال�سياحة 

�سمن الدفعة الثالثة من برناجمها الدويل لدعم امل�ساريع الواعدة

»م�صرعة دبي للمدن �لذكية« ت�صتقبل 11 �صركة نا�صئة جديدة من 8 دول 
••دبي-الفجر: 

لل�سيليكون،  دب��ي  واح��ة  �سلطة  اأعلنت 
املتكاملة،  التكنولوجية  احلرة  املدينة 
بوت  اأب  “�ستارت  ���س��ب��ك��ة  اأن  اأم�������ض 
Startupbootcamp؛  كامب« 
النا�سئة  ال�سركات  دعم  يف  املتخ�س�سة 
�سركة   11 اخ����ت����ارت  ال����ع����امل،  ح�����ول 
الثالثة  ال����دورة  يف  للم�ساركة  نا�سئة 
للمدن  دب���ي  “م�سرعة  ب��رن��ام��ج  م���ن 
اأ�سهر  لثالثة  ت�ستمر  والتي  الذكية”، 
جمال  يف  االبتكار  تعزيز  على  وت��رك��ز 
امل���دن ال��ذك��ي��ة ب��دب��ي. وي��ع��ق��د برنامج 
م�����س��رع��ة دب���ي ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة، الذي 
وي����دار من   2017 ع���ام  اإط���الق���ه  مت 
“�ستارت اأب بوت كامب”، يف مركز دبي 
التكنولوجي لريادة االأعمال “ديتك” 
للتكنولوجيا  ن��وع��ه  م��ن  م��رك��ز  اأك���ر 
ال�سرق  يف  امل�سرتكة  العمل  وم�ساحات 
ل�سلطة  بالكامل  وامل��م��ل��وك  االأو���س��ط، 
تاأ�سي�سه.  منذ  لل�سيليكون،  دبي  واح��ة 
ويحظى الرنامج احلائز على جوائز 
اإطالقه  يف  ����س���ارك  وال�����ذي  م��رم��وق��ة 
لل�سيليكون،  دبي  واح��ة  �سلطة  كٌل من 
و�سركة االإمارات لالت�ساالت املتكاملة 
دبي،  و�سناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  “دو”، 
اأوراجن  و�سركة  وف��ي��زا،  الذكية،  ودب��ي 
بيزن�ض �سريفي�سز، وجامعة روت�س�سرت 
متويلي  ب��دع��م  ب��دب��ي،  للتكنولوجيا 
اخلرات  تقدميهم  ج��ان��ب  اإىل  منهم 
الو�سول  واإمكانية  التوا�سل  وفر�ض 
يف  وامل��درب��ني  املهنيني  م��ن  �سبكة  اإىل 
خمتلف  من  الذكية  امل��دن  تخ�س�سات 

اأنحاء العامل.

دولة  74
ال�11  النا�سئة  ال�سركات  اختيار  ومت 

والتي  امل�����س��ارك��ون،  �سيطرحها  ال��ت��ي 
متتلك االإمكانات لدفع جهود دبي اإىل 
االأمام يف تكري�ض نف�سها كاأ�سعد واأذكى 

مدينة على وجه االأر�ض«. 

واحة دبي لل�سيليكون
نائب  الكثريي،  معمر  املهند�ض  وق��ال 
الرئي�ض التنفيذي لل�سوؤون الهند�سية 
دبي  واح����ة  �سلطة  يف  ال��ذك��ي��ة  وامل����دن 
دبي  واحة  �سلطة  “تلعب  لل�سيليكون: 
حتقيق  يف  حم��وري��اً  دوراً  لل�سيليكون 
واأ�سعد  اأذك����ى  ت�سبح  ب����اأن  دب���ي  روؤي����ة 
م��دي��ن��ة يف ال���ع���امل، وه���و م���ا ي��ت��م من 
خ��الل م��ب��ادرات مثل م��ب��ادرة م�سرعة 
دب����ي ل��ل��م��دن ال���ذك���ي���ة، احل���ائ���زة على 
ج��وائ��ز م��رم��وق��ة، مل��ا ت��وف��ره م��ن بيئة 
واالبتكار.  االأع����م����ال  ل���ري���ادة  داع���م���ة 
ال�سروط  اأي�ساً  توفر  امل��ب��ادرات  وه��ذه 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  مل��واك��ب��ة  ال���الزم���ة 
املتفوقة  التكنولوجي��ا  ودع��م  الرابعة 
التي توفر حلواًل معززة غري م�سبوقة 

للم�ستخدمني.«
واح����ة  ���س��ل��ط��ة  يف  “نحن  واأ������س�����اف: 
بتقدمي  م��ل��ت��زم��ون  لل�سيليكون  دب���ي 
م��ب��ادرات تدعم من خ��الل مركز دبي 
التكنولوجي لريادة االأعمال “ديتك” 
توجهات بناء اقت�ساد م�ستدام وحتفيز 
االأع���م���ال  ورواد  ال�����س��اب��ة  ال���ك���ف���اءات 
خمتلف  يف  االبتكار  ثقافة  تبني  على 
اجت���اه���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وق���د متكن 
ب��رن��ام��ج امل�����س��ّرع��ة م��ن��ذ اإط���الق���ه عام 
من  ال��ع��دي��د  م�����س��ان��دة  م���ن   2015
اأفكارها  لتحويل  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
االإبداعية اإىل واقع ملمو�ض. وي�سعدنا 
اأن نرى 11 �سركة نا�سئة جديدة من 
هذا  دفعة  يف  اإلينا  تن�سم  دول  ثماين 

العام.«

الو�سول  واإمكانية  تاأ�سي�سي،  ومتويل 
امل�ستثمرين  م���ن  ع��امل��ي��ة  ���س��ب��ك��ة  اإىل 
وال���������س����رك����ات م����ن خم���ت���ل���ف جم����االت 
الرنامج  وي��خ��ت��ت��م  ال��ذك��ي��ة.  امل��دي��ن��ة 
تقدم  ح��ي��ث   2020 ي��ن��اي��ر   14 ي���وم 
عرو�سها  املتناف�سة  النا�سئة  ال�سركات 
اأمام امل�ستثمرين وال�سركاء املحتملني.

ميكن  للم�سرعة،  االن�سمام  ومبجرد 
جزءاً  ت�سبح  اأن  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
اأب بوت  ���س��ت��ارت  اأع�������س���اء  ���س��ب��ك��ة  م���ن 
اأكرث من  والتي ت�سم  العامليني  كامب 
800 �سركة نا�سئة يف 50 دولة حول 

العامل.

�سركاء م�سرعة
 دبي للمدن الذكية 

واأعرب ال�سركاء يف م�سرعة دبي للمدن 
الذكية عن دعمهم وم�ساندتهم للدفعة 

اجلديدة من برنامج امل�سّرعة.

كلمة دبي الذكية
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ع��ائ�����س��ة ب��ن��ت بطي 
“اإن  الذكية:  بن ب�سر، مدير عام دبي 
روؤية  يعك�ض  النا�سئة  لل�سركات  دعمنا 
قيادتنا احلكيمة وتفانيها لتكون اأكر 
حا�سنة مُتكن رواد االأعمال من النجاح 
واال�ستمرار يف م�ساريعهم”. واأ�سافت: 
الذكية اأن نكون من  دبي  يف  “ي�سعدنا 
ب���ني ال�����س��رك��اء ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون على 
اإىل مدينة  دب��ي  ت�سريع عملية حت��ول 
وامل�ساريع  االأف��ك��ار  اإىل  ونتطلع  ذكية، 

 Monocle االإم����ارات  دول��ة  م��ن   .7
Reality لتخطيط العامل من جديد 

بتقنية الواقع املعزز
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ن   .8
الربط  ل��ت��ق��ن��ي��ات   Near Motion

وحلول التفاعل املتحرك
فل�سطني Receet لالإر�سال  9. من 
ال���ف���وري ل��الإي�����س��االت ال��رق��م��ي��ة اإىل 

الهواتف الذكية
10. من لبنان Revotonix لتطوير 

روبوتات ذاتية احلركة بالكامل 
 Shorages دولة االإم��ارات من   .11

االإعالنات الرقمية املتاحة للجميع
خا�سية   Dressire الهند  من   .4
ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف جتارة 
امل�ستخدمني  وج���ذب  لفهم  ال��ت��ج��زئ��ة 
اإلكرتونياً ويف املتاجر اإىل جانب توقع 

التوجهات امل�ستقبلية
اأول   Global Miles تركيا  من   .5
ب��رن��ام��ج وم��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة م���ن نوعها 
بلوك  بتقنية  ال��دائ��م��ني  للم�سافرين 

ت�سني
 Lightified االإم��ارات  دولة  من   .6

اآلية ت�سهيل حلول االإ�ساءة املحرتفة

فائزًا  11
اأما ال�سركات النا�سئة الفائزة التي مت 
اختيارها للم�ساركة يف ن�سخة 2019 

من الرنامج فهي: 
من�سة   Carers االأردن  م����ن   .1
املتخ�س�سني  ب��االأف��راد  العائالت  ربط 

بتقدمي خدمات الرعاية
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من   .2
التي  التحليالت  �سركة   BasilLabs
املدن من تطوير حلول غايتها  متّكن 

منفعة املجتمع
3. من االأردن Controlcast من�سة 

م�ستودعات  وت��اأج��ري  ت��خ��زي��ن  من�سة 
ح�سب الطلب

يف “ديتك«
تخريج  امل�����س��رع��ة يف  ب��رن��ام��ج  وجن����ح 
تتوا�سل  فيما  تاريخه،  حتى  دفعتني 
دف��ع��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة م��ن اأك��ت��وب��ر 2019 
ثالثة  وط���وال   .2020 يناير  وحتى 
بتوجيه  امل�����س��ارك��ون  �سيحظى  اأ���س��ه��ر، 
خبري،   100 م���ن  اأك�����رث  م���ن  ع��م��ل��ي 
ومب�����س��اح��ة ع��م��ل ���س��م��ن م���رك���ز دبي 
التكنولوجي لريادة االأعمال “ديتك”، 

من بني اأكرث من 800 �سركة نا�سئة 
تقدمت لاللتحاق بالرنامج من 74 
بوت  اأب  “�ستارت  فريق  ونظم  دول���ة. 
كامب للمدن الذكية” جوالت لتقييم 
 28 يف  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  ط��وال  املتقدمني 
اآليتني  دول��ة ح��ول العامل �سملت وف��ق 
ال�سريع،  وامل�����س��ار  العمل  ���س��اع��ات  هما 
النا�سئة  امل�ساريع  اأك��رث  حتديد  بهدف 
الواعدة تركيزاً على املدن الذكية وفق 
للمدن  دب��ي  م�سرعة  برنامج  معايري 
االأ�سياء  اإن��رتن��ت  ذل��ك  يف  مب��ا  الذكية 
العمرانية  واالأمت�����ت�����ة  واالت���������س����ال، 
اال�سطناعي،  وال�����ذك�����اء  وال���ت���ن���ق���ل، 
املدن  وبيانات  ت�س����ني،  البلوك  وتقنية 
امل�ستدامة،  واحل��ي��اة  وامل��دن  املفتوحة، 
واحل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة، وجت���ارة التجزئة 

الذكية.

نقلة
العام  امل��دي��ر  �سك�سك،  اإب��راه��ي��م  وق���ال 
“نحن  ال��ذك��ي��ة:  للمدن  دب��ي  مل�سرعة 
اجلديدة  الن�سخة  ل��ه��ذه  متحم�سون 
ن���وع���ي���ة تختلف  ن��ق��ل��ة  ال���ت���ي حت�����دث 
نا�سئة  عاملية  ���س��رك��ات  ا�ستقطاب  ع��ن 
الدورة  يف  كما  املنطقة  اإىل  للح�سور 
املا�سية. فاليوم لدينا ن�سخة خمتلفة 
اإقليمية،  ���س��رك��ات  غالبيتها  يف  ت�سم 
وه���و م��ا ي��ر���س��خ ق��ي��م��اً ج��دي��دة لعملنا 
املنطقة  يف  تن�ساأ  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  م��ع 
من�سة  دبي  من  تتخذ  االآن  واأ�سبحت 

انطالق نحو العاملية.« 

املن�سوري: رفع م�ستويات التجارة البينية غري النفطية حمورًا رئي�سيًا للعمل والتعاون الفرتة املقبلة
جباروف : نتطلع ملزيد من النمو يف العلقات االقت�سادية والتجارية امل�سرتكة

»نريفانا لل�سفر وال�سياحة« توؤكد اإرتفاع اأداء القطاع ال�سياحي

�لعلي : فنادق �أبوظبي ت�صهد معدلت �إ�صغال قيا�صية خالل �ملو�صم �حلايل
�قت�صادية ر�أ�ض �خليمة ت�صكل فريق �ل�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف اإطار حتقيق روؤية راأ�ض اخليمة حلماية البيئة وا�ستدامة املوارد الطبيعية، بادرت اقت�سادية راأ�ض اخليمة 
بت�سكيل فريق اال�ستدامة املوؤ�س�سية، وذلك ل�سمان ربط مبادراتها باملبادرات التي تت�سم باال�ستدامة وجعلها 
موؤ�س�سة �سديقة للبيئة.  متثل اال�ستدامة اأهم الركائز االأ�سا�سية ال�سرتاتيجية راأ�ض اخليمة  2040 التي 
تاأ�س�ست حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي حاكم راأ�ض اخليمة،حيث تهدف اإىل توفري 
الطاقة بن�سبة %30 وتوفري املياه بن�سبة %20 ورفع ن�سبة توليد الطاقة من امل�سادر املتجددة اإىل 20% 
بحلول عام 2040.   و�سرحت موزة ح�سن ال�سميلي - مديرة مكتب التطوير املوؤ�س�سي – رئي�سة الفريق - اأن 
قرار ت�سكيل الفريق جاء ل�سمان و�سع الدائرة يف اإطار اال�ستدامة، وعليه مت ت�سكيل الفريق املكون من 12 
ع�سواً من خمتلف الوحدات التنظيمية، حيث اختري االأع�ساء بعد اإجراء ع�سف ذهني نتج عنه عدة اأفكار 
لو�سع اخلطة اال�سرتاتيجية للفريق مبا يتالءم مع اخت�سا�سات الدائرة وتوجهات اإمارة راأ�ض اخليمة خا�سة 
ودولة االإمارات عامة. واأكدت  ال�سميلي على اأن اأهداف الفريق ت�سب يف حتقيق اال�ستدامة البيئية، وربطها 

مع نظام االأمن وال�سالمة املهنية واملوا�سفات العاملية املطبقة يف اقت�سادية راأ�ض اخليمة.
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املال والأعمال

الدولة  مبكانة  ل��الرت��ق��اء  االب��ت��ك��ار 
كوجهة عاملية يف جماالت البحوث 

والتكنولوجيا.
ج����اء ذل����ك خ����الل زي������ارة ق����ام بها 
ال�سارقة  يف  امل��ج��م��ع  مل��ق��ر  م��ع��ال��ي��ه 
والوفد  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك����ان  ح��ي��ث 
املحمودي  ح�����س��ني  ���س��ع��ادة  امل���راف���ق 
حيث  للمجمع،  التنفيذي  الرئي�ض 
مت مناق�سة �سبل التعاون والتن�سيق 
وعدداً من املوا�سيع املتعلقة باأحدث 
البيئي  للقطاع  الداعمة  التقنيات 

ب�سكل عام والزراعي ب�سكل خا�ض.
عدد  على  جولة  ال��زي��ارة  وت�سمنت 
من الرامج واملبادرات التي اأطلقها 
مع  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  املجمع 
رائ�����دة يف مفهوم  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ات 
االأبحاث  موقع  ويعد  اال���س��ت��دام��ة، 
مارلني  ل�سركة  التابع  املتخ�س�ض 
ال�سراكة  اأهم م�ساريع  اأحد  العاملية 
القائمة يف جممع ال�سارقة للبحوث 
والتكنولوجيا واالبتكار، ويركز هذا 
والفريد  الكبري  البحثي  امل�����س��روع 
من نوعه على امل�ستوى العاملي على 
املبتكرة  ال���ط���رق  وت��ط��وي��ر  حت���دي 

•• ال�شارقة -وام:

اأ�ساد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر  ال����زي����ودي، 
ال�سارقة  جممع  بتجربة  والبيئة، 
واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
م�ستقبل  ل�سمان  البناءة  وجهوده 
واملقبلة،  احلالية  لالأجيال  اأف�سل 
املجمع  يلعبه  ال���ذي  ال��ه��ام  وال���دور 
يف تعزيز منظومة االبتكار والبحث 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  ال��ع��ل��م��ي 
اال�ستدامة  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
من  القطاعات  كافة  م�ستوى  على 
اجل  من  والتطوير  البحث  خ��الل 
اإيجاد حلول لال�ستدامة يف امل�سادر 
الطبيعية الداعمة مل�ساريع التنمية 
بروؤية  معاليه  اأ�ساد  كما  ال�ساملة. 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
امل��ع��رف��ة لتمكني  ن��ق��ل وت��وط��ني  يف 
االنخراط  من  االإم��ارات��ي  العن�سر 
ودعم  التكنولوجي  اال�ستثمار  يف 
منظومة  وت����ط����وي����ر  وت�������س���ج���ي���ع 

م���ن اأج����ل م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت��دام من 
خالل الرتكيز على ق�سايا اأ�سا�سية 
ال��غ��ذاء وامل���اء وال�سكن - اذ  وه��ي - 
التقنية  احللول  من  العديد  يقدم 
الطبيعية،  امل���وارد  م��ن  لال�ستفادة 
كالزراعة املبتكرة /االأفقية واملائية 
املياه  لتحلية  واأجهزة  والهوائية/، 

بالطاقة ال�سم�سية.
ال���زي���ودي بزيارة  ك��م��ا ق���ام م��ع��ايل 
مل��وق��ع ال��ع��م��ل��ي��ات االن�����س��ائ��ي��ة لبناء 
الطباعة  ب��ت��ق��ن��ي��ات  م����ن����زل  اأول 
معمارية  بهند�سة  االأبعاد  الثالثية 
املجمع  اأر���������ض  يف  ع���ل���ى  ت����راث����ي����ة 
يف  العمل  �سري  على  خاللها  اطلع 
امل�سروع، وا�ستمع اىل �سرح عن اآخر 
التطورات والتقنيات امل�ستخدمة يف 
تنفيذ امل�سروع، وال�سراكات القائمة 
املطورة  وال�������س���رك���ات  امل��ج��م��ع  ب���ني 

واملوؤ�س�سات االأكادميية.
وي�������س���ت���ق���ط���ب جم����م����ع ال�������س���ارق���ة 
واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
البحث  ع��ددا م��ن �سركات وم��راك��ز 
الرائدة عاملياً التي تعمل يف خمتلف 
القطاعات البحثية، ويعتر م�سروع 

على  تقوم  ال��ذي  اخل�سراء  امل��ن��ازل 
العاملية  م���ارل���ني  ���س��رك��ة  ت��ط��وي��ره 
ال�سارقة  جممع  يف  موقعها  �سمن 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث 
هذه  تو�سف  حيث  ابتكاراتها  اأه��م 
للبيئة  ن��ظ��را  ب��اخل�����س��راء  امل���ن���ازل 
كمكان  ت���وف���ره���ا  ال����ت����ي  امل���ث���ال���ي���ة 
�سديقة  ومب��وا���س��ف��ات  للمعي�سة، 
والطاقة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م��ك��ون��ات  ل��ك��ل 
هياكل  ب����ن����اء  ي���ت���م  اذ  ال���ن���ظ���ي���ف���ة، 
التجميع  و���س��ري��ع��ة  ال����وزن  خفيفة 
م�سنعة بتقنيات عالية اجلودة من 
والتي  باالألياف،  املقوى  البوليمري 
منزل  ت�سييد  خ��الل��ه��ا  م��ن  مي��ك��ن 
خ����الل ي����وم واح������د، ومي���ك���ن لهذه 
زمنية  ل���ف���رتات  ت�����دوم  ان  امل���ن���ازل 

تفوق املنازل التقليدية.
وح�����ول ه����ذه ال����زي����ارة ق����ال معايل 
توظيف  ميثل  ال��زي��ودي:  الدكتور 
كافة  تطوير  يف  احلديثة  التقنيات 
االبتكار،  وتعزيز  ودعم  القطاعات، 
اال�سرتاتيجية  االأول�����وي�����ات  اأح�����د 
لدولة االإم��ارات التي حتر�ض على 
اإ���س��راك ك��اف��ة م��ك��ون��ات املجتمع يف 

اأف�سل  م�ستقبل  ل�سمان  تنفيذها 
لالأجيال احلالية واملقبلة.

واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه: مي��ث��ل جممع 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�����س��ارق��ة 
واالب��ت��ك��ار وب��ف�����س��ل روؤي����ة �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�سارقة اأحد املن�سات 
الهامة والداعمة لهذا التوجه عر 
م��ا ي��وف��ره م��ا اإم��ك��ان��ات ت��ه��دف اإىل 
التجارب  اأح���دث  ون��ق��ل  ا�ستقطاب 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ون�����س��ر الوعي 
وتعزيز  حم���ل���ي���اً،  ب���ه���ا  وامل����ع����رف����ة 
املجاالت  يف  االإم���ارات���ي  اال�ستثمار 
وت�سجيع  ودع�����م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة االب���ت���ك���ار، مبا 
الدولة  تناف�سية  تعزيز  يف  ي�سهم 
كمن�سة  م��ك��ان��ت��ه��ا  واإب��������راز  ع���امل���ي���اً 
وواجهة عاملية يف جماالت البحوث 
اأعرب  جهته  م��ن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
�سعادته  ع����ن  امل���ح���م���ودي  ����س���ع���ادة 
و���س��ك��ره مل��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأح��م��د ال���زي���ودي ع��ل��ى زي��ارت��ه ملقر 
املجمع، م�ستعر�ساً اأمامه االولويات 

التي ترتكز عليها خطط العمل يف 
امل��ج��م��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
املنطقة،  يف  املعريف  اال�ستثمار  بيئة 
املعرفة  وت��وط��ني  لنقل  ب��االإ���س��اف��ة 
املواطن  ال��ع��ن�����س��ر  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
القطاعات  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  م����ن 
تناول  كما  امل�ستقبلة،  التكنولوجية 
يحت�سنها  التي  اال�ستثمارات  اأه��م 

املجمع وخططه امل�ستقبلية.

للبحوث  ال�سارقة  جممع  اإن  وق��ال 
يتبنى  واالب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  االع�����ت�����م�����اد  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
لتحقيق  واالبتكار  العلمي  البحث 
الطبيعية  امل�����س��ادر  يف  اال���س��ت��دام��ة 
ال�ساملة  التنمية  مل�ساريع  الداعمة 
من خالل العديد من املبادرات على 
�سراكات  كتاأ�سي�ض  ال���واق���ع،  اأر�����ض 
البحث  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع م���راك���ز 

لتحقيق  وع��امل��ي��ا،  ال��ع��ل��م��ي حم��ل��ي��ا 
اأهداف املجمع الرامية نحو تر�سيخ 
كو�سيلة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ث��ق��اف��ة 
هذا  اإن  كما  واال�ستدامة،  للتطوير 
مثل  قبل  من  املجمع  على  االقبال 
البحثية  ال�سركات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
امل�ستثمرين  ث��ق��ة  يعك�ض  ال��ع��امل��ي��ة 
واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  وال�����س��رك��ات 

باتخاذ املجمع مقراً الأعمالها.

�لزيودي ي�صيد مب�صاريع �ل�صتد�مة يف جممع �ل�صارقة لالبتكار

�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يحتفل بالذكرى �ل�صنوية �ل� 19 لتاأ�صي�صه
•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية،  اأبوظبي لالأوراق  �سوق  احتفل 
لتاأ�سي�سه،   19 ال�  ال�سنوية  بالذكرى 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا يف هذا  وب�����االإجن�����ازات 
بني  موقعه  خاللها  ع��زز  حيث  ال��ع��ام 
ال���رائ���دة يف املنطقة  امل��ال��ي��ة  االأ����س���واق 
وال����ع����امل، م���ن خ����الل ا����س���ت���ن���اده اإىل 
جماالت  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
وحوكمة  وال�������س���ف���اف���ي���ة  االإف�����������س�����اح 
عملية  ب���ذل���ك  م���وا����س���اًل  ال�������س���رك���ات 
تطوير اأدائه التي بداأها منذ تاأ�سي�سه 

.2000 نوفمر  يف 15 
اللحظة من  ال�سوق حتى هذه  وحقق 
واإجن�����ازات  جن��اح��ات   ،2019 ال��ع��ام 
جمموعة  ب�����ج�����ذب  ت���ت���م���ث���ل  الف�����ت�����ة 
امل�ستثمرين،  م���ن  وج����دي����دة  ك���ب���رية 
واإطالقه باقات جديدة من اخلدمات 
وال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي �سبغت 
والفعالية،  وال�سفافية  باملرونة  اأدائ��ه 
املن�سات  م����ن  ح���زم���ة  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
الذكية  والتقنيات  املبتكرة  الرقمية 
واملوؤ�س�سات  العمالء  على  �سّهلت  التي 
اال�ستثمارية  االأع������م������ال  مم���ار����س���ة 
قال  املنا�سبة  وب��ه��ذه  وي�سر.  ب�سهولة 
�سعادة خليفة �سامل املن�سوري الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 
املالية: “ت�سكل هذه املنا�سبة بالن�سبة 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  لنا 
ح��ل��ق��ة ج���دي���دة م���ن ���س��ل�����س��ل��ة اأه����داف 

واعدة  اأج��ن��دات  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ل��ه 
التي  امل��رح��ل��ة  متطلبات  م��ع  تن�سجم 
يرافقها  وم���ا  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يعي�سها 
من تقنيات حديثة تتمثل مبخرجات 
الثورة ال�سناعية الرابعة، التي قطعت 
فيها االإمارات اأ�سواطاً طويلة و�سعتها 
جمال  يف  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م��ق��دم��ة  يف 
التحول  و�سرعة  اال�سطناعي  الذكاء 
الرقمي، كما ت�سادف املنا�سبة اإطالق 
 ADX اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا اجل����دي����دة 
One. ويحتفل ال�سوق بهذه املنا�سبة 
ر فيه للم�ساركة  يف الوقت الذي يح�سّ

العربية  االإم������ارات  دول���ة  ب��اح��ت��ف��االت 
امل���ت���ح���دة مب��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال�����دويل 
قرع  احتفالية  خ��الل  م��ن  للت�سامح، 
اجلر�ض التي اأجراها يف قاعة التداول 
باملقر الرئي�سي لل�سوق، باالإ�سافة اإىل 
الرئي�سي  امل��ك��ون  ال��غ��اف،  �سجرة  زرع 
الت�سامح”،باعتبارها  “عام  �سعار  من 
م��ن االأ���س��ج��ار ال��وط��ن��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة يف 
الدولة وتعد رمزاً لل�سمود والتعاي�ض 
يف ال�سحراء، وتقرتن بهوية االإمارات 
وتراثها يف حديقة العا�سمة املواجهة 
مل��ب��ن��ى ال�������س���وق.   ق���ام ���س��وق اأبوظبي 

ل�����������الأوراق امل����ال����ي����ة مب���ج���م���وع���ة من 
االإدراج�������ات ه���ذا ال��ع��ام مت��ث��ل اآخرها 
اإدراج  مت  ح��ي��ث  احل�����ايل  ن��وف��م��ر  يف 
ل�سركة  الثانية من �سكوك  ال�سريحة 
ال����دار ل��ال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري، اإح���دى 
اال�ستثمار  ال�سركات يف جمال  اأ�سخم 
العربية  االإم�����ارات  ال��ع��ق��اري يف دول���ة 
 500 قيمتها   بلغت  وال��ت��ي  املتحدة، 
يف  مت  ك���م���ا  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م���ل���ي���ون 
م���زدوج  اإدراج  امل��ا���س��ي  اأك��ت��وب��ر  ���س��ه��ر 
لال�ستثمار  ال��دار  �سركة  �سكوك  بني 
التابعة  ل��ل��ت��داول  اأي��رل��ن��دا  وب��ور���س��ة 

ملجموعة ايرونك�ست دبلن، اإ�سافة اإىل 
متو�سط  �سندات  برنامج  اأك��ر  اإدراج 
اأبوظبي  اإمارة  اأ�سدرتها  االأجل والتي 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ارات   10 بقيمة 
ال�سوق يف  ادرج  ف��ئ��ات، كما  م��ن ث��الث 
اأغ�����س��ط�����ض اجل�����اري، االإ����س���دار االأول 
اي�سيك  “�سكوك  �سركة  �سكوك  م��ن 
املحدودة” بقيمة 600 مليون دوالر. 
ويف ���س��ه��ر م��اي��و م���ن ال���ع���ام اجل����اري، 
اأ�سدرتها  ال�سوق �سندات �سيادية  اأدرج 
وزارة املالية واخلزانة املالديفية نيابة 
امل��ال��دي��ف، وذل��ك ل�سالح  ع��ن حكومة 
وال���ذي  للتنمية.  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق 
دولة  يف  نوعه  من  االأول  االإدراج  يعد 
االإمارات واملنطقة. وي�ستهدف ال�سوق 
حالياً اأن يكون وجهة مف�سلة لالإدراج 
العامل، حيث  وال��ت��داول على م�ستوى 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ت��ه ك�سوق 
رائ����د يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ن خ���الل توفري 
املبتكرة  واخل��دم��ات  املنتجات  اأف�سل 
بيئة عادلة  ت��اأم��ني  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
يوا�سل  ك���م���ا  ل���ال����س���ت���ث���م���ار،  واآم����ن����ة 
ودعم  املحلي  االقت�ساد  لتعزيز  �سعيه 
ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية  حتقيق 
وامل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي، وذلك يف 
اأبوظبي  خطة  برامج  التزامه  اإط��ار 
اخلدمات  قطاع  وتطوير  تنمية  نحو 
التناف�سية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ال��ي��ة، 
اال�ستثمارات  وجذب  االأعمال  ملمار�سة 

يف االإمارة.       

دو وهو�وي ت�صلطان �ل�صوء 
على �صبكات �جليل �خلام�ض

•• دبي - وام:

بالتعاون مع هواوي  املتكاملة  االإم��ارات لالت�ساالت  ل�سركة  التابعة  دو  اأطلقت 
تقريراً م�سرتكاً ي�سلط ال�سوء على اأهمية وجود خدمة �سبكية مرجمة للتكيف 
مع منو االأعمال قادرة على توفري نقاط و�سول متكاملة لتتنا�سب مع متطلبات 
اخلدمات عر قطاعات االأعمال. يتناول التقرير اجلديد مناق�سة جمموعة من 
النقاط الرئي�سية املتعلقة بتحديث وحتويل ال�سبكات مبا ين�سجم مع املتطلبات 
وخدمات  حلول  تطوير  على  الطلب  وتنامي  االأع��م��ال  قطاعات  عر  النا�سئة 
جديدة وعاملية امل�ستوى لالأفراد واملوؤ�س�سات ت�ستند اإىل تقنية اجليل اخلام�ض. 
اإىل  والرامية  وه��واوي  دو  تربط  التي  ال�سراكة  على  التقرير اجلديد  وي�ستند 
تطوير البنية التحتية االأ�سا�سية لل�سبكة وتعزيز مرونتها وقدرتها على تلبية 
متطلبات النمو املتوقعة . وقال �سليم البلو�سي الرئي�ض التنفيذي للتكنولوجيا 
وقتنا  يف  االأع��م��ال  قطاعات  “ ت�سهد  املتكاملة  لالت�ساالت  االإم���ارات  �سركة  يف 
الراهن حتوالت كبرية نتيجة ظهور العديد من التقنيات النا�سئة التي غريت 
مالمح ع�سرنا احلايل االأمر الذي بات يتطلب تطوير خدمات وحلول رقمية 
ذات م�ستوى عاملي يتم توفريها مع �سمان م�ستوى اخلدمة مما ي�سهم يف خلق 
املقدمة  اإيجابية يف جماالت اخلدمات  تاأثريات  واإح��داث  اأعمال جديدة  فر�ض 
... وتتيح لنا �سراكتنا مع هواوي لتطوير �سبكتنا الذكية امل�ستندة اإىل اخلدمات 
االآلية بالكامل مواكبة التحوالت واالرتقاء بعمليات ال�سبكة وفق نهج احللول 
التنفيذي ل�سركة هواوي  الرئي�ض  ال�سبكية كخدمة«. ومن جانبه قال يل �سي 
يف االإمارات “مع الفر�ض واالإمكانيات الالمتناهية التي قدمها الع�سر الرقمي 
املجاالت  جميع  عر  جديدة  اأع��م��ال  وفر�ض  قطاعات  ظهور  من  �ساحبه  وم��ا 
تفخر هواوي ب�سراكتها اال�سرتاتيجية واملتميزة مع دو الرائدة يف جمال توفري 
العمل  ملوا�سلة  واالت�����س��االت  املعلومات  تكنولوجيا  وح��ل��ول  االت�سال  خ��دم��ات 
التي توفرها تقنية  الفائقة  القدرات  لدفع حدود االبتكار واال�ستفادة من  معاً 
من  �ستعزز  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  ب��اأن  واثقون  ونحن  اخلام�ض.  اجليل 
واملتطلبات  االحتياجات  تلبية  على  وقدرتها  دو  �سبكة  عمليات  وكفاءة  مرونة 

امل�ستقبلية«.

حتقيقها  خ��الل  م��ن  ن�سعى  مرحلّية 
اإىل  ال�����س��وق  ال��و���س��ول مب�����س��رية  اإىل 
الريادة العاملية من جهة، واإىل حتقيق 
الرامية  الدولة  وروؤى  ا�سرتاتيجيات 
من  عاملياً،  االإم���ارة  مكانة  تعزيز  اإىل 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف حتقيق  اأخ�������رى،  ج��ه��ة 
و�سمان  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف 
رفاهية وازدهار دولة االإمارات العربية 

املتحدة وم�ستقبل اأجيالها«.
تاأتي  “ كما  ق��ائ��اًل:  �سعادته  واأ���س��اف 
هذه املنا�سبة مب�سرة باليوبيل الذهبي 
لدولة االإم��ارات العربية، الذي اأعدت 

وفد ��صكتلندي يزور دبي يف �إطار �لتعاون �لثقايف و�ملعريف و�لتجاري
•• دبي-وام:

دب��ي موؤخرا  ب��زي��ارة  ا�سكتلندي  وف��د  ق��ام 
للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية  م��ع  بالتن�سيق 
اإط����ار التعاون  ب��دن��دى وذل���ك يف  ال��ع��ايل 
الثقايف واملعريف والتجاري بني البلدين .

�سم الوفد الروفي�سور بيل ر�سيل ونيك 
والروفي�سور  دن���دى  جامعة  م��ن  ان���درو 
جامعة  م����ن  وات�������رز  ودوج  ب����اك����ون  ل���ي���ز 
غرفة  رئ��ي�����ض  ك��ول��ي��ن��ز  والن  ال����رت����اى 
جتارة دندى واجنو�ض والورن ماكجورك 
دندى  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�ض  ع�سو 

ا�سكتلندا  م��ع  للتعاون  ا�ستعداد  اأمت  ع��ن 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  وت�سجيع 
اأب����دى  ال���وف���د اال���س��ك��ت��ل��ن��دي  اأن  خ��ا���س��ة 
املنتجات  من  العديد  لت�سدير  ا�ستعداده 

اال�سكتلندية عن طريق جتار اإماراتيني.
وع��ر���ض ال��غ��ري��ر ار���س��ال وف���د م��ن غرفة 
التعاون  ح��ول  املباحثات  ال�ستكمال  دب��ي 
فيما  البلدين  بني  وال�سناعي  التجاري 
اأكد مريزا ال�سايغ اال�ستعداد لدعم وفد 
الغرفة بكل طريقة ممكنة الإجناح زيارته 

وتعزيز التبادل التجارى بني البلدين.
التقوا  ال��وف��د  اأع�����س��اء  اإن  ال�سايغ  وق���ال 

اأي�سا خالل الزيارة مب�سوؤولني يف �سركة 
دبي لالألومنيوم حيث تعرفوا على فخر 
ال�سناعة االماراتية من منتجات االملنيوم 
التى تلقى اإقباال يف ال�سوق العاملي و�سهدت 

تطورا كبريا خالل ال�سنوات املا�سية.
عددا  اال�سكتلندي  الوفد  اأع�ساء  زار  كما 
ظبي  اأب���و  جامعة  �سملت  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
وجامعة  دب��ي  يف  الريطانية  واجل��ام��ع��ة 
����س���ع���ادة حميد  ال�������س���ارق���ة وب���ح���ث���وا م����ع 
مو�سوع  ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
بدء درا�سات ال�سريفة اال�سالمية املطروح 

للدرا�سة من كلية اآل مكتوم .

واجنو�ض يرافقهم الدكتور ابو بكر جابر 
مدير كلية اآل مكتوم ولينداجيب�سون من 

كلية اآل مكتوم.
وقال �سعادة مريزا ال�سايغ رئي�ض جمل�ض 
�سمو  مكتب  مدير  مكتوم  اآل  كلية  اأمناء 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان 
التقى  ال��وف��د  اإن  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
خالل زيارته يف اليوم االأول �سعادة ماجد 
اإدارة غرفة جتارة  رئي�ض جمل�ض  الغرير 
حيث  بالغرفة  وامل�سوؤولني  دبى  و�سناعة 
بني  التجارى  التبادل  ا�ستعرا�ض  ج��رى 
دولة االمارات وا�سكتلندا، واأعرب الغرير 

االق��ت�����س��ادات االأ���س��رع من��واً عاملياً بني 
عامي 2000 و2014. وعلى الرغم 
م��ن ف���رتة ال���رتاج���ع ال��ت��ي م���رت فيها 
ب�سبب عدد   2016 عام  املنطقة  تلك 
م���ن ال���ع���وام���ل، ت��ع��اف��ت امل��ن��ط��ق��ة مرة 
اأخ�����رى و���س��ج��ل��ت م���ع���دالت من���و بلغت 

.2018 عام  يف   3%

�سيا�سات التكامل االإقليمي
التكامل  �سيا�سات  اأن  التقرير  واأو�سح 
االأفريقية  ال�سركات  ت�ساعد  االإقليمي 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف االأ����س���واق 
ت�سّهل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن  االأخ��������رى. 
القاّرية  احل����رة  ال��ت��ج��ارة  “اتفاقية 
التنفيذ  حّيز  دخلت  االأفريقية” التي 
التكامل  ت���ع���زي���ز   2019 م���اي���و  يف 
االق��ت�����س��ادي يف ع��م��وم ال���ق���ارة خالل 
القاّرة  طّبقت  م��ا  واإذا  امل��ق��ب��ل.  العقد 

•• دبي-الفجر: 

�سلط تقرير حديث اأعدته غرفة جتارة 
و���س��ن��اع��ة دب����ي، ب��ال��ت��ع��اون م���ع وحدة 
املحدودة  االإي��ك��ون��وم�����س��ت  م��ع��ل��وم��ات 
لتنظيم  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
العاملي  املنتدى  من  اخلام�سة  ال���دورة 
 19-18 يف  ل���الأع���م���ال  االأف����ري����ق����ي 
وحتديات  اآف��اق  على  ال�سوء  نوفمر، 
منو االأعمال يف منطقة اأفريقيا جنوب 
اأهم  من  واح��دة  باعتبارها  ال�سحراء، 
وج��ه��ات اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��امل��ي��ة، نظراً 
اال�ستثمارات  جناح  مبقومات  لتمتعها 

يف العديد من القطاعات احليوية. 
التي  ال��ع��وام��ل  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وت��ط��رق 
ت�������س���اع���د يف ت���و����س���ي���ع ن����ط����اق اأع����م����ال 
ال�سركات يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء، 
ال�سيا�سات  بيئة  باالعتبار  االأخ���ذ  م��ع 
التكنولوجيا  وو���س��ع  وال��ت�����س��ري��ع��ات، 
التمويل  وخ��ي��ارات  التحتية،  والبنية 
التقرير  وا����س���ت���ك�������س���ف  ل���ل�������س���رك���ات. 
دعم  يف  االأج����ان����ب  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  دور 
على  بالرتكيز  االأع��م��ال  قطاع  تو�ّسع 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  امل�ستثمرين 
اخلليجي، وذلك يف �سوء �سدارة دولة 
االإمارات العربية املتحدة اال�ستثمارات 
اأفريقيا،  �سرق  منطقة  يف  اخلليجية 
باالإ�سافة اإىل كونها من بني اأكر 10 
املبا�سر يف  االأجنبي  اال�ستثمار  دول يف 

منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء.
ومن جهته، قال �سعادة حمد بوعميم 

باأكملها االتفاقية، فاإنها �ستن�سئ �سوقاً 
موحدة ت�سم اأكرث من مليار م�ستهلك 
 3 اإج��م��ايل ي��زي��د على  وب��ن��اجت حملي 

ترليونات دوالر اأمريكي

اال�ستثمارات اخلليجية
 اآفاق واعدة

ي��ن��ب��غ��ي على  اأن����ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأ����س���ار 
امل�ستثمرين اخلليجيني اأن يتبّنوا نظرة 
اأن هناك العديد  طويلة االأج��ل، حيث 
م��ن ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل وف���ق هذا 
املبداأ مثل “موانئ دبي العاملية” التي 
للموانئ  التحتية  البنية  يف  ت�ستثمر 
قطاع  يف  و”ات�ساالت”  ال���ب���ح���ري���ة، 
اال�ستثمارات  ول��ت��و���س��ع  االت�������س���االت. 
امتالك  ال��ت��ق��ري��ر  اأك�����د  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
�سوقاً  اخلليجية  التكنولوجيا  �سركات 
يف  التكنولوجي  للتطوير  متعّط�سة 

منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء.

االبتكار يف التكنولوجيا
 املالية يعزز اأ�سواق االئتمان

يف  االب���ت���ك���ار  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأ�����س����ار 
يف  ي�سهم  املالية  التكنولوجيا  جم��ال 
امل�ستوى  على  االئتمان  اأ���س��واق  تعزيز 
اأنه  التقرير  واأو�سح  ال�سغر.  متناهي 
�سبكة  تغطية  ٌت�سكل  اأن  املنتظر  م��ن 
من   3G( 60%( ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل 
اأفريقيا  يف  املحمول  الهاتف  ات�ساالت 
التقرير  اأ���س��ار  كما    .2025 بحلول 
التي  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ���س��ع��ي  اإىل 

مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي: 
واملتكاملة  الدقيقة  البيانات  “ت�سكل 
ت�����س��ت��ف��ي��د منها  م���وث���وق���ة  م��رج��ع��ي��ة 
تخطيط  يف  ال��ق��رار  و�سناع  ال�سركات 
اأ�سواق  ل��دخ��ول  وال��ت��و���س��ي��ع  اأع��م��ال��ه��م 
جديدة. وانطالقاً من اإدراكنا الأهمية 
ه���ذا امل���و����س���وع، ن�����س��ع��ى يف غ��رف��ة دبي 
اإىل �سد فجوة املعلومات واإمداد  دائماً 
دب���ي واالإم�����ارات  االأع���م���ال يف  جمتمع 
واالأرقام  التف�سيلية  بالبيانات  باأهم 
بيئة  ح��ول  ال�سرورية  واالح�سائيات 
اال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ج���ارة واالأع����م����ال يف 
العديد من مناطق العامل. وتعد القارة 
االأفريقية من اأبرز وجهات اال�ستثمار 
العاملية يف الوقت الراهن، وهي ت�سهد 
ب��ال��ف��ع��ل من����واً ك��ب��رياً ب����داأت مالحمه 
�سنوات عدة«.   والو�سوح منذ  بالتبلور 
هذا  اإط��الق  “ياأتي  �سعادته:  واأ���س��اف 
التقرير من اأجل ت�سليط ال�سوء على 
الفر�ض اال�ستثمارية، وقيا�ض جاهزية 
القطاعات  وخمتلف  التحتية  البنية 
ال��داع��م��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار، وو����س���ع روؤي���ة 
االأفريقي  االق��ت�����س��اد  ل��و���س��ع  ���س��ام��ل��ة 
وفر�ض النمو وتقدميها للم�ستثمرين 
ورواد االأعمال يف دبي ودولة االإمارات 

ومنطقة جمل�ض التعاون اخلليجي«.
الهائل  النمو  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  منطقة  يف 
ا�ستقطب عدداً كبرياً من امل�ستثمرين 
االأج��ان��ب يف االأل��ف��ي��ة اجل��دي��دة. حيث 
قائمة  على  بانتظام  القاّرة  دول  برزت 

البنية  ت���ط���وي���ر  يف  اخل������رة  مت��ت��ل��ك 
من  اال�ستفادة  اإىل  والتقنية  التحتية 
القاّرة  يف  اأن�سطتها  تو�سيع  احتماالت 
االأفريقية. ف�سركات مثل “ات�ساالت” 
االإماراتية و”بهارتي اأيرتيل” الهندية 
ت�سّهالن التو�سع يف �سبكات االت�ساالت 

االأفريقية.

راأ�ض املال اجلريء واالأموال 
اخلا�سة بدائل التمويل

األ��ق��ى ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��وء ع��ل��ى م�سكلة 
معدالت الفائدة العالية التي تقّدمها 
ت�سعى  التي  لل�سركات  املحلية  البنوك 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  من���وه���ا.  ت��و���س��ي��ع  اإىل 
م�سادر التمويل البديلة مثل راأ�ض املال 
اجلريء واالأموال اخلا�سة وموؤ�س�سات 
التمويل التنموي والتمويل اجلماعي 
حتظى بجاذبية اأكر. ويف هذا ال�سدد 
الكرى  ال�سركات  اأن  التقرير  اأو���س��ح 
���ع ق����ط����اع االأع����م����ال  ت�����س��ه��م يف ت���و����سّ
االأف����ري����ق����ي ع����ر اال�����س����ت����ح����واذ على 
�سركات  واأم����وال  امل��ب��ا���س��رة،  احل�س�ض 

راأ�ض املال اجلريء.
اخلا�سة  االأم��وال  �سركات  اأبرمت  كما 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   25 بقيمة  ���س��ف��ق��ات 
 2013 العامني  ب��ني  اأفريقيا  عموم 
�سركات  ���س��ّج��ل��ت  ح���ني  يف  و2018، 
راأ�����ض امل����ال اجل����ريء ���س��ف��ق��ات بقيمة 
725 مليون دوالر يف 2018، لتكون 
اأ�سعاف  اأربعة  بذلك قد منت مبقدار 
�سركات  وحتظى   .2017 مع  مقارنة 

ماجد �ملعال يزور�أ�صبوع دبي للت�صميم
•• اأم القيوين-وام:

اأ�ساد ال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�ض دائرة ال�سياحة واالآثار 
باأم القيوين بجهود هيئة دبي للثقافة والفنون ودورها يف تاأكيد مكانة دبي 

كمركز عاملي للثقافة وحا�سنة لالإبداع وملتقى للمواهب.
وثمن الدور الكبري لهيئة دبي للثقافة والفنون يف اإثراء ال�ساحة االإبداعية 
اأ�سحاب  من  اخلرة  ا�ستقاء  من  ومتكينهم  املبدعني،  بال�سباب  واالهتمام 
التجارب املميزة يف احلقل الثقايف االإماراتي والعربي والعاملي، وفتح املجال 
فر�ض  بتوفري  �سقلها  على  وم�ساعدتهم  مبواهبهم  للتعريف  اأم��ام��ه��م 

االحتكاك �سمن منابر االإبداع العاملية وخمتلف امل�سارات الثقافية.
جاء ذلك خالل زيارته اأ�سبوع دبي للت�سميم املقام يف »حي دبي للت�سميم« 
اآل مكتوم، رئي�سة  حتت رعاية �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد 
هيئة الثقافة والفنون يف دبي. واطلع ال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال 
على االأعمال الرتكيبية واحلوارات وور�ض العمل والفعاليات واملعار�ض التي 
اأقيمت يف اأنحاء حي دبي للت�سميم، وا�ستمع اىل �سرح مف�سل عن فعاليات 

اال�سبوع من خديجة الب�ستكي املدير التنفيذي حلي دبي للت�سميم.
اأ�ساد رئي�ض دائرة ال�سياحة واالآثار باأم القيوين بالنقلة النوعية حلي  كما 
يف  الت�سميم  مهارات  اأ�سهر  من  عدد  ا�ستقطاب  خالل  من  للت�سميم  دبي 
االإبداعي  املجتمع  يف  والعمق  واحليوية  التنوع  الإ�سفاء  دب��ي  اإىل  املنطقة 
املحلي، وتنظيم الفعاليات املتميزة مثل اأ�سبوع دبي للت�سميم، ما ي�سهم يف 

منو قطاع الت�سميم يف الدولة ب�سكل عام.

اأ�سدرت درا�سة متخ�س�سة مع ا�ستكمال ا�ستعداداتها للمنتدى العاملي االأفريقي للأعمال 

غرفة دبي تلقي �ل�صوء على �آفاق وحتديات منو �لأعمال يف �أفريقيا جنوب �ل�صحر�ء 
باأهمية  حت���دي���داً  اخل��ا���س��ة  االأم������وال 
الرتكيز  اإىل  اأن��ه��ا مت��ي��ل  ك��ب��رية، مب��ا 
ع��ل��ى ال�����س��رك��ات االأك����رث ر���س��وخ��اً التي 
بينما  اأع��م��ال��ه��ا،  ت��و���س��ي��ع  اإىل  تتطلع 
متيل �سركات راأ�ض املال اجلريء، التي 
مراحلها  ال�سركات يف  ما مت��ّول  غالباً 
االأوىل، اإىل ال�سعي وراء معدالت النمو 
فاإن  معاً،  االإثنني  وج��ود  ومع  االأعلى. 
ق�سري.  تخارج  بح�سول  خطراً  هناك 
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه��ذي��ن ال��ن��وع��ني من 
هاماً  م�������س���دراً  مي���ث���الن  ال�������س���رك���ات 
املتعط�سة  لل�سركات  بالن�سبة  للتمويل 

اإىل النمو.

تطوير النقل 
الطرقات  تعبيد  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار 
احلديدية  ال�����س��ك��ك  خ���ط���وط  وب���ن���اء 
زهيدة  ب���اأ����س���ع���ار  ال���ك���ه���رب���اء  وت���وف���ري 
ممار�سة  تكاليف  تخفي�ض  يف  اأ���س��ه��م 
الو�سول  اإمكانية  وحت�سني  االأع��م��ال، 
اإىل االأ�سواق اخلارجية. واأكد التقرير 
الدول  االأم��اك��ن �سمن  بني  الربط  اإن 
�سيح�سن  ب��ي��ن��ه��ا  وف��ي��م��ا  االأف���ري���ق���ي���ة 
التقدم يف م�ساريع النقل وزيادة كفاءة 
امل�ساريع  تلك  متنح  حيث  العمليات، 
ال�����س��رك��ات ال��ق��درة ع��ل��ى دخ���ول املزيد 
�سبكات  �ست�سهم  ك��م��ا  االأ�����س����واق.  م��ن 
التيار  اإي�����س��ال  االأق�����وى يف  ال��ك��ه��رب��اء 
الكهربائي بدرجة اأعلى من املوثوقية، 
وزيادة الكفاءة، والتقليل من التكاليف 

بالن�سبة لل�سركات.
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الفجر الريا�ضي

••العني – الفجر 
ت�سوير – حممد معني

يوم  م�ساء  العني  مبدينة  االإم����ارات  بجامعة  الريا�سية  ال�سالة  �سهدت 
االأربعاء من االأ�سبوع املا�سي املوافق 13 من �سهر نوفمر اجلاري احلفل 
اخلتامي لتكرمي  الفائزين يف مناف�سات االأوملبياد الريا�سي احلادي ع�سر 
مبارياته  وانطلقت  باجلامعة  الريا�سية  االأن�سطة  وح��دة  نظمته  ال��ذي 
“ وا�ستمر ال�سراع بني  الت�سامح  “اأوملبياد  املا�سي حتت �سعار  يوم االأحد 
بتكرمي  . و�سهد احلفل اخلتامي، وقام  اأي��ام  اأربعة  املتناف�سني على مدى 
االأبطال يف االألعاب الفردية واجلماعية الدكتورة نعيمة الدرمكي عميد 

الريا�سية  االأن�سطة  وح���دة  رئي�ض  خم��ت��ار  واإب��راه��ي��م  اجلامعية  احل��ي��اة 
باجلامعة  وجميع من�سقي االأن�سطة الريا�سية باجلامعة وممثلي اجلهات 

امل�ساركة.
ت�سمنت املناف�سات  ت�سعة األعاب هي : كرة القدم - الكرة الطائرة - كرة 
ال�سلة – الري�سة الطائرة - تن�ض الطاولة - ال�سباحة - اللياقة البدنية -  
التن�ض االأر�سي والطائرة ال�ساطئية التي اأ�سيفت للمرة االأوىل الأوملبياد هذا 
العام الذي �ساركت فيه جمموعة من اجلهات احلكومية واخلا�سة واأندية 
ام �سي” �� م�ست�سفى  “ان  – م�ست�سفى  اأب��و ظبي  �سرطة  اجلاليات وه��ي: 
للخدمات  جلوبال  �سركة   – بركيلي  �سركة   - خ��دم��ات  �سركة   - برجيل 
الطبية - جامعة اأبوظبي - النادي الهندي - موؤ�س�سة االأوملبياد اخلا�ض - 

نادي جمهورية م�سر العربية بالعني واجلالية الفلبينية. واأقيمت جميع 
املناف�سات على مالعب املجمع الريا�سي بجامعة االإمارات »G1« عدا كرة 

القدم التي جرت مبارياتها على مالعب املعهد االإ�سالمي.
امل�ساركة يف الرتتيب  راأ���ض قائمة اجلهات  االإم���ارات على  وج��اءت جامعة 
نقطة   )  80  ( فرقها  جمعت  اأن  بعد  االأول  امل��رك��ز  حققت  حيث  ال��ع��ام 
املرتبة االأوىل وتتوج بطلة لالأوملبياد احلادي ع�سر، تالها   لتح�سل على 
النادي امل�سري بالعني �ساحب املركز الثاين مبجموع ) 69( نقطة بينما 
نالت م�ست�سفى برجيل املركز الثالث بر�سيد بلغ ) 52 ( نقطة . وانح�سر 
التكرمي فقط على الفرق التي حققت املراكز االأوىل يف االألعاب اجلماعية 
مادية  وج��ائ��زة  تذكارية  هدية  فائز  كل  لينال  الفردية  االأل��ع��اب  واأب��ط��ال 

قيمة.
وعلى �سعيد املناف�سات يف االألعاب الفردية واجلماعية فقد حقق النادي 
االأر�سي  والتن�ض  ال�سلة  وك��رة  القدم  ك��رة  يف  االأول  املركز  كاأ�ض  امل�سري 
وتن�ض الطاولة بينما ح�سدت �سرطة اأبوظبي على املراكز االأوىل يف ثالث 
بطوالت هي: الكرة الطائرة وال�سباحة الكرة الطائرة ال�ساطئية، وذهب 
ل�سركة  الطائرة  الري�سة  كاأ�ض  و  االإم��ارات  البدنية جلامعة  اللياقة  كاأ�ض 

بركيلي.
التذكارية مع  ال�سور  الفائزين  التقط جميع  ويف ختام احلفل اخلتامي 
امل�سوؤولني وامل�سرفني الذي بذلوا جهوداً طيبة اأثمرت عن خروج البطولة 

يف اأبهى �سورة وحققت النجاح املنتظر.

يف حفل تكرمي االأبطال يف »اأوملبياد الت�سامح«

جامعة �لإمار�ت تنفرد باملركز �لأول و�لنادي �مل�صري و�صيفًا 

•• اأبوظبي –الفجر:

نهيان بن مبارك  ال�سيخ  اأك��د معايل   
ال�������وزراء  ع�����س��و جم��ل�����ض  ن���ه���ي���ان  اآل 
الر�سيدة  قيادتنا  اأن  الت�سامح  وزي��ر 
الدعم  ك���ل  االإم���������ارات  ع���م���ال  ت����ويل 
وااله���ت���م���ام ب��اع��ت��ب��اره��م ����س���رك���اء يف 
ال��ن��ه�����س��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة التي 
كافة  حتر�ض  ول��ذا  ال��دول��ة،  تعي�سها 
حقوقهم  دع����م  ال����دول����ة  م��وؤ���س�����س��ات 
وف���ق اأرق�����ى امل��ق��اي�����ض ال��ع��امل��ي��ة، ومبا 
واأهداف  االإن�سان،  حقوق  مع  يتوافق 
اأن  االإن�سانية، مو�سحا  وثيقة االأخوة 
الوا�سعة من كافة موؤ�س�سات  امل�ساركة 
الت�سامح  بطولتي  دع���م  يف  املجتمع 
يف  االأث��ر  اأبلغ  له  والكبادي  لكريكيت 
جناح البطولتني، �سواء على م�ستوى 
التنظيم اأو اجلماهريية التي حققتها، 
اأو لفت االأنظار اإىل العمال واكت�ساف 
اأن الوزارة  مواهبهم، ودعمها، موؤكدا 
اللتني  ال��ب��ط��ول��ت��ني  ورع�����ت  ن��ظ��م��ت 
كافة  فريقا ميثلون   40 بهما  �سارك 
القرى العمالية على م�ستوى الدولة، 
والذين ميثلون اأكرث من 25 جن�سية 
كاملني  �سهرين  م��دار  على  خمتلفة، 

حتى و�سلت اإىل الدور النهائي.
    جاء ذلك عقب ح�سور معاليه م�ساء 
اأم�ض نهائي بطولتي الكبادي بال�سالة 
والكريبكت  خليفة،  بجامعة  املغطاة 
للكريكت مبدينة  زايد  ال�سيخ  با�ستاد 

خليفة، وذلك �سمن فعاليات املهرجان 
االإن�سانية  واالأخوة  للت�سامح  الوطني 
“على  الت�سامح  وزارة  تنظمه  ال���ذي 
عفراء  ���س��ع��ادة  زايد” ب��ح�����س��ور  ن��ه��ج 
وزير  مبكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سابري 
احلمادي  ع��ارف  والدكتور  الت�سامح، 
نائب رئي�ض التنفيذي جلامعة خليفة 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وع�����دد من 
ال�سفراء، وعدد من القيادات العمالية 
ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض وم�����دراء 
بالبطولة،  امل�ساركة  العمالية  القري 
ب��ت��ك��رمي الفرق  ق����ام م��ع��ال��ي��ه  ح��ي��ث 
امل�ساركة  على  وت�سجيعهم  ال��ف��ائ��زة، 
اأهم  م��ن  الريا�سة  باعتبار  امل�ستمرة 
املجاالت التي تفجر الطاقات وت�سمح 
ب��ني اجلميع،  وال��ت��ع��اي�����ض  ب��ال��ت��ع��ارف 
ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن االخ����ت����الف يف 

اللون واللغة والدين.
اإن  ب��ن م��ب��ارك     وق��ال ال�سيخ نهيان 
بطولتي الت�سامح للكبادي والكريكيت 
مبا حققناه من جناحات على امل�ستوى 
امل�ساركة  م��ن ح��ي��ث  ���س��واء  ال��ع��م��ايل، 
حتم�ض  ح��ي��ث  م��ن  اأو   ، الت�سجيع  اأو 
ال�سركات والقرى العمالية وال�سركاء 
والقطاعات  ال���������وزارات  م���ن  اأي�������س���ا 
الريا�سية ميثل حالة رائعة للتعاي�ض 
االإماراتي واالأخوة االإن�سانية يف اأ�سمى 
معانيها، وتوؤكد قوة ومتانة  وتالحم 
الت�سامح  وت��رز  االم��ارات��ي،  املجتمع 
من  جميعا  تعلمناه  ال���ذي  وال��ت��ع��اون 

الوالد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، م�سريا اإىل 
على  املجتمع  فئات  كافة  توا�سل  اأن 
اختالف األوانهم واأديانهم واأجنا�سهم 
التي  احلقيقية  القيمة  هي  وفئاتهم 
متيز االإم����ارات ع��ن غ��ريه��ا م��ن دول 
بذلها  التي  باجلهود  م�سيدا  ال��ع��امل، 
وعلى  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ون  ال�������س���رك���اء 
وجمل�ض  ال���ت���وط���ني  وزارة  راأ����س���ه���م 
اأبوظبي  ون����ادي  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي 
للمناطق  العليا  واملوؤ�س�سة  للكريكيت 
وجامعة  املتخ�س�سة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
موؤ�س�سات  م����ن  وغ����ريه����م  خ��ل��ي��ف��ة، 

القطاع اخلا�ض.
   وقال معاليه اإن االإمارات تقدر غاليا 
م�ساهمات العمال يف التنمية ال�ساملة 
ن��ه�����س��ت��ه��ا التي  ت��ع��ي�����س��ه��ا،  ويف  ال��ت��ي 
اأ�سبحت مثاال عامليا بارزا، موؤكدا اأنه 
منذ تاأ�سي�ض االمارات على يد الوالد 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض 
ترحب  وه��ي  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان 
باجلميع للعي�ض والعمل برعاية ودعم 

الوالد  من  جميعا  وتعلمنا  قيادتها، 
املوؤ�س�ض احرتام اجلميع والتعامل مع 
كافة املقيمني على اأر�ض هذا الوطن 
كمكون مهم يف املجتمع، يف ظل اأخوة 
اإن�سانية حقيقية تقدر حقوق اجلميع 

وحترتم حقوق االإن�سان قوال وفعال.
احل�سور  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو�������س������ح    
والتناف�ض  ال���ك���ب���ري،  اجل����م����اه����ريي 
والالعبني  ال���ف���رق  ب���ني  ال��ري��ا���س��ي  
الذين ميثلون قرى العمال من جميع 
ال��دول��ة، هو تعبري وا�سح عن  اأن��ح��اء 
والتعاي�ض،  بالت�سامح  اإميان اجلميع  
حدثا  لي�ستا  البطولتني  اأن  م��وؤك��دا 
ريا�سيا فقط، واإمنا هما حدث اإن�ساين 
اأنهما  كما  اأي�����س��ا،  وث��ق��ايف  وجمتمعي 
تعران عن تقدير املجتمع االإماراتي 
ل�����دور ال���ع���م���ال وج���ه���وده���م، ك��م��ا اأن 
لكي  مثالية  فر�سة  كانتا  البطولتني 
يف  واالأج��ن��ا���ض  الثقافات  كافة  تلتقي 
جو ريا�سي تعلوه املناف�سة االإيجابية، 
اأن اجلميع  واح��رتام اجلميع، موؤكدا 

فائز مبجرد امل�ساركة. 

الت�سامح  بطولة  اأن  معاليه  واأك���د    
الت�سامح للكبادي  للكريكيت وبطولة 
م���ا ه��م��ا اإال ����س���ورة رم���زي���ة مل���ا ميكن 
فر�ض،  م���ن  ال���ري���ا����س���ة  ت��ق��دم��ه  اأن 
اجلاليات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ل��ل��ت��وا���س��ل 
جو  يف  واالإي��ج��اب��ي  ال��ب��ن��اء  والتناف�ض 
م���ن ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض واالأخ�����وة 
بجهود  م�سيدا  احلقيقية،  االإن�سانية 
كافة ال�سركاء والداعمني للبطولتني 
الريا�سي،  اأبوظبي  �سيما جمل�ض  وال 
والتي  امل�������س���ارك���ة  اجل���ال���ي���ات  وك���اف���ة 
جتاوزت 25 جالية، اإ�سافة اإىل رجال 

االأعمال والقطاع اخلا�ض.
نهيان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل  واأو������س�����ح     
تنظيم  م���ن  ال���ه���دف  اأن  م���ب���ارك  ب���ن 
ال��ب��ط��ول��ت��ني ك���ان وا���س��ح��ا يف اأذه����ان 
اأن  ال��ي��وم االول، وه���و  م��ن��ذ  اجل��م��ي��ع 
والتعاي�ض  ال��ت�����س��ام��ح  ر���س��ال��ة  ت�����س��ل 
اأمام  الفر�سة  تتاح  واأن  اجلميع،  اإىل 
���س��ري��ح��ة وا����س���ع���ة م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
يف  للم�ساركة  االإم���ارات  اأن��ح��اء  جميع 
امل��ن��اف�����س��ات، وه����و م���ا حت��ق��ق بالفعل 

على ار�ض الواقع يف هذا اليوم ارائع 
،والذي اأعتقد اننا جميعا فائزون فيه 
على  ال��ق��ادرة  االإيجابية  ال���روح  بهذه 
واللغات  واجلن�سيات  االل���وان  جت��اوز 
اأرح����ب من  واالأدي������ان اإىل م�����س��اح��ات 

االأخوة االإن�سانية. 
ب��اال���س��ال��ة عن  ت��وج��ه معاليه     ك��م��ا 
ال�سركاء  ك��اف��ة  ع��ن  وبالنيابة  نف�سه 
ال�سكر  اآي������ات  ب��اأ���س��م��ى  وال���داع���م���ني 
والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة ممثلة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  
زايد اآل نهيان  رئي�ض الدولة -حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل- 
– نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
حاكم دبي -رعاه اهلل- و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد 
اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة   للقوات 
ال�������س���م���و اأع���������س����اء امل���ج���ل�������ض االأع���ل���ى 
ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات، جلهودهم 
امل��خ��ل�����س��ة يف دع����م ع��م��ال االإم�������ارات، 

االإن�سان  الت�سامح وحقوق  اإعالء قيم 
املجتمع  داخ����ل  االإن�����س��ان��ي��ة  واالأخ������وة 

االإماراتي وعلى م�ستوى العامل.
املجتمعية  امل�ساهمة  معاليه  وثمن     
ال�سركاء  م���ن  ك��ب��ري  ل���ع���دد  امل���م���ي���زة 
وزارة  ال����س���ي���م���ا  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني، 
وجمل�ض  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد 
العليا  واملوؤ�س�سة  الريا�سي  اأبوظبي 
املتخ�س�سة،  االق��ت�����س��ادي��ة  للمناطق 
“كريكيت  م���ن  ك���ل  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
اأب��وظ��ب��ي، االحت����اد ل��ل��ط��ريان، املركز 
الوطني للرعاية ال�سحية، واالإمارات 
 ،CS 7 جم����م����وع����ة   ، ل���ل�������س���راف���ة 
جمموعة اللولو، جمموعة جا�سنمال، 
 Gurudwara Nanak
 Darbar، Shyam Bhatia
Cricket for Care، جمموعة 
االأومل��ب��ي��ة اخلا�سة،  االأل���ع���اب  دان����وب، 

ورلد جيمز اأبوظبي.
الدكتور عارف  اأخ��رى عر  من جهة 
مب�ساركة  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  احل����م����ادي 
جامعة خليفة يف تعزيز قيم الت�سامح 
واالأخوة االإن�سانية من خالل رعايتها 
امل���غ���اط���ة بها  واح���ت�������س���ان ال�������س���ال���ة 
موؤكدا  ل��ل��ك��ب��ادي،  الت�سامح  لبطولة 
توفري البيئة املنا�سبة للعمال ملمار�سة 
تفعيل  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ة وحت��ف��ي��زه��م 
الت�سامح  ر���س��ال��ة  وو���س��ول  ق��درات��ه��م 
اإليهم يف اإمكان عملهم واإقامتهم اأمر 

حيوي للغاية.

للجهود  تقديره  عن  احلمادي  وعر 
ال�سيخ  بها معايل  التي يقوم  الكبرية 
نهيان بن مبارك لتعزيز قيم الت�سامح 
اأن  م�سيفا  املجتمع،  فئات  كافة  لدى 
دعم هذه الفعاليات ميثل اأحد مالمح 
اأن  ال��ذي يجب  ال��دور املجتمعي املهم 
االأكادميية، ويف  املوؤ�س�سات  ت�سهم فيه 
القلب منها جامعة خليفة، معربا عن 
االإم���ارات يف كل  تقديره لكافة عمال 

مكان على اأر�ض الدولة. 
-  ت��ن��اف�����ض يف ب��ط��ول��ة ل��ل��ك��ب��ادي 20 
ف��ري��ق��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك���اف���ة القرى 
العمالية بالدولة على مدى 7 اأ�سابيع 
جي  حماربوا  فريق  للنهائي  ،وو�سل 
�سي �سي من دبي ، وفريق ال�سعديات 
املبارة  وحفلت  اأبوظبي،  من  فالكون 
ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا م��ع��ايل ال�����س��ي��خ نهيان 
ال�سديدة،وانتهت  بالندية  مبارك  بن 
فالوكون  ال�����س��ع��دي��ات  ف���ري���ق  ب���ف���وز 

بنتيجة 53 - 39 
الت�سامح  ب���ط���ول���ة  يف  وت���ن���اف�������ض   -
م�ستوى  على  فريقا   20 للكريكيت 
على  بالدولة  العمالية  ال��ق��رى  كافة 
للنهائي  وو�����س����ل   ، ���س��ه��ري��ن  م�����دى 
اأبوظبي،  من  العتبية  البوتيل  فريق 
وفريق ال�سرقية الغربية املتحدة دبي،  
�سهدها  التي  امل��ب��ارة  نتيجة  وت��غ��ريت 
اأكرث  ال�سيخ نهيان بن مبارك  معايل 
من مرة  قبل ان يتمكن فريق البوتيه 

العتبية من الفوز بالبطولة 

• الريا�سة جمال حيوي لن�سر قيم الت�سامح واالأخوة االإن�سانية لدى كافة فئات املجتمع 
• نحن جميعا فائزون الأننا اجتمعنا على »نهج زايد« وقدمنا مثاال رائعا للتلحم املجتمعي 
• ال�سعديات فالكون يفور ببطولة الكبادي،  والبوتيه العتبية يفوز بالكريكيت

خلل تكرمي الفرق الفائزة ببطولتي الت�سامح للكبادي والكريكيت:

 نهيان بن مبارك : �لعمال �صركاء �لنه�صة، ووقيادتنا �لر�صيدة توليهم كل �لدعم
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الفجر الريا�ضي

“جائزة  ل����  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة  اأع��ل��ن��ت 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
حممد  “مبادرات  الريا�سي” اإح��دى 
عن  العاملية”،  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
االإب�����داع  “موؤمتر  ج��ل�����س��ات  ب��رن��ام��ج 
تنظمه  ال�����ذي  الدويل”  ال��ري��ا���س��ي 
اجل������ائ������زة  غ�������داً ي������وم االث����ن����ني 18 
نوفمر اجلاري حتت �سعار “الت�سامح 
وال�سالم يف الريا�سة”، وذلك يف فندق 
 4 هيلتون احلبتور- �سيتي ويت�سمن 
جل�سات ت�سم 11 متحدثا من اأجيال 
متنوعة  اإب��داع��ي��ة  وجت����ارب  خمتلفة 
يتحدثون جميعا يف موا�سيع تن�سجم 
م��ع حم���ور امل��وؤمت��ر ودور اجل��ائ��زة يف 
ال��ري��ا���س��ي يف دولة  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 

االإمارات والوطن العربي والعامل.
قاعة  اىل  للدخول  الت�سجيل  ي��ب��داأ  و 
املوؤمتر يف ال�ساعة 9 �سباحا، وتنطلق 
 9:30 ال�����س��اع��ة  يف  اجل��ل�����س��ات  اأوىل 
�سباحا فيما تختتم اجلل�سة االأخرية 
و�ستحمل  الظهر،  بعد   2 ال�ساعة  يف 

ي���دي���ره���ا  ال�����ت�����ي  االأوىل  اجل���ل�������س���ة 
مدير  القحطاين  م�سعل  االإع��الم��ي 
الرامج يف قناة دبي الريا�سية عنوان 
ويتحدث  الت�سامح(  لغة  )ال��ري��ا���س��ة 
ف��ي��ه��ا ب��ط��ل اجل����ودو امل�����س��ري حممد 
ال��ذي ميثل منوذجا عامليا يف  ر���س��وان 
النظيف،  واللعب  ال�سريف  التناف�ض 
اإحرازه  حيث نال اح��رتام العامل بعد 
لو�ض  اأومل��ب��ي��اد  يف  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة 
ل  ف�سّ عندما   ،1984 ع��ام  اأجنلو�ض 
النهائي  يف  م��ن��اف�����س��ه  م��ه��اج��م��ة  ع���دم 
الذي  الياباين  ال��ع��امل  بطل  االأومل��ب��ي 
ر�سوان  اأ�سيب يف قدمه، حيث جتنب 
امل�سابة  م��ن��اف�����س��ه  ق����دم  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب 
ب�سرف  ال��ذه��ب��ي��ة  يخ�سر  اأن  وف�����س��ل 
عن اأن يفوز باملركز االأول باال�ستفادة 
العديد  ن���ال  ك��م��ا  م��ن��اف�����س��ه،  اآالم  م��ن 
الريا�سية  واالأو����س���م���ة  اجل���وائ���ز  م��ن 
ال��ع��امل��ي��ة واالأومل���ب���ي���ة وامل�����س��ري��ة اىل 
امل�سرقة”  “ ال�����س��م�����ض  و����س���ام  ج��ان��ب 
الياباين، وبعد اعتزاله اللعب بر�سيد 

والعاملية  القارية  امليداليات  ع�سرات 
يف  ال��ري��ا���س��ة  ون�����س��ر  للتحكيم  اجت���ه 
املجتمع، و�ستتحدث يف اجلل�سة اأي�سا 
�سعبة  اإدارة  تتوىل  التي  با�ض  دانييال 
باإدارة  ال�ساملة  االجتماعية  التنمية 
االقت�سادية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم 
واإىل   ،2011 واالجتماعية منذ عام 
من  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  عملها  ج��ان��ب 
1995، فقد تولت  اإىل   1986 عام 
اإىل   1996 م���ن  اإداري��������ة  م��ن��ا���س��ب 
2011 يف القطاع اخلا�ض باإيطاليا. 
االإن�سان  حلقوق  م�ست�ساراً  عملت  كما 
ل���دى وزارة  وال�������س���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
جمل�ض  ورئا�سة  االإيطالية  اخلارجية 
ال����������وزراء. وق�����د ت���ول���ت ال���ع���دي���د من 
املنا�سب االأخرى من بينها امل�ست�سارة 
اللجنة  رئ���ي�������ض  ل���ن���ائ���ب  اخل����ا�����س����ة 
اأنها �سحفية معتمدة  كما  االأوروبية، 

ومدربة حياة متعددة الثقافات.
�ستديرها  ال���ت���ي  ال���ث���ان���ي���ة  اجل��ل�����س��ة 
رّم����ال م��ن تلفزيون  رّي���ا  االإع��الم��ي��ة 

دبلوما�سية   “ ع����ن����وان  حت���م���ل  دب�����ي 
معايل  ف��ي��ه��ا  وت��ت��ح��دث  الريا�سة”، 
ك���ري����س���ت���ي ك���وف���ن���رتي وه�����ي وزي�����رة 
زميبابوي،  يف  وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب 
االأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��وي��ة  وت�����س��غ��ل 
وكذلك  للريا�سيني  كممثلة  الدولية 
ع�������س���وي���ة ه��ي��ئ��ة ال���ل���ج���ن���ة االأومل���ب���ي���ة 
الدولية  الوكالة  وع�سوية  االأفريقية 
ملكافحة املن�سطات واإحدى اأهم الرموز 
الريا�سية العاملية، وهي تعتر اأف�سل 
كونها  ال��ق��ارة  ورم��ز  اأفريقية  �سباحة 
واحدة من اأف�سل ال�سباحات يف التاريخ 
توجت م�سريتها ب�7 ميداليات اأوملبية، 
العامل  بطوالت  يف  ر�سيدها  بلغ  كما 
13 ميدالية وهي تكر�ض وقتها دوماً 
ل��ت��ط��وي��ر جم��ت��م��ع��ه��ا و ال��ري��ا���س��ة يف 
زميبابوي و العامل، كما ت�ستهر اأي�ساً 
للريا�سة  وحبها  اخلريية  باأن�سطتها 
و  والبيئة،  الرية  واحلياة  واالأطفال 
�سوؤون  وزي��رة  ال�سيخ  �سنية بن  معايل 
ال�سباب والريا�سة بجمهورية تون�ض، 

التي تدعم جهود تطوير الريا�سة يف 
تون�ض وت�سجيع فئة ال�سباب واالأ�سرة 
على ممار�سة الريا�سة للجميع ودعم  
اأ�سحاب  ريا�سة  و  الن�سائية  الريا�سة 
ال���ه���م���م، وق�����د اأب����رم����ت ال���ع���دي���د من 
ال�سحة  وزارة  مع  ال�سراكة  اتفاقيات 
القوى  الأل��ع��اب  التون�سية  اجلامعة  و 
لدعم الريا�سة عموما وتطويرها يف 
و اجلامعي، وكذلك  املدر�سي  الو�سط 
املجتمع  اأف��������راد  مم���ار����س���ة  ت�����س��ج��ي��ع 

الن�ساط البدين. 
خم�س�سة  الثالثة  اجلل�سة  و�ستكون 
و�سيديرها  ال���������س����ب����اب  ل�����الأب�����ط�����ال 
مدير  نائب  حبيب  ح�سن  االإع��الم��ي 

قنوات دبي الريا�سية، ويتحدث فيها 
ال�سباب،  العرب  الريا�سيني  من  عدد 
وه�����م: ب��ط��ل ال���ت���اي���ك���وان���دو االأومل���ب���ي 
االأردنية  اململكة  م��ن  بوغو�ض  اأح��م��د 
االأوملبية  امل��ب��ارزة  وبطلة  الها�سمية، 
اإي��ن��ا���ض ب��وب��ك��ري م��ن ت��ون�����ض، وجنوم 
الكاراتيه  ب��ط��ل  ال�����س��ب��اب:  اأومل���ب���ي���اد 
اململكة  من  الع�سريي  عاي�ض  حممد 
اخلما�سي  وبطل  ال�سعودية،  العربية 
احلديث اأحمد اجلندي من جمهورية 
التايكواندو  وبطلة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر 
املغربية،  اململكة  من  الزهراء  فاطمة 
من  امل��رزوق��ي  عمر  الفرو�سية  وبطل 

دولة االإمارات العربية املتحدة.  

اجلل�سة  م��ع  اخل��ت��ام  م�سك  و���س��ي��ك��ون 
ال����ت����ي حتمل  ال����راب����ع����ة واالأخ������������رية 
يديرها  و  بطل”  “جتربة  ع���ن���وان 
االإع����الم����ي ي��ع��ق��وب ال�����س��ع��دي مدير 
اأبوظبي الريا�سية و�سيتحدث  قنوات 
الذي  لوي�ض  ك���ارل  االأ���س��ط��ورة  فيها  
ي��ع��د اأع��ظ��م ري��ا���س��ي��ي األ���ع���اب القوى 
اأرب��ع دورات  االإط���الق، �سارك يف  على 
القرن”  ب�”ريا�سي  لقب  ونال  اأوملبية 
اأوملبية  م��ي��دال��ي��ات  ب10  ف���از  ح��ي��ث 
جانب  اإىل  ذهبية،  ميداليات   9 منها 
و  العامل،  بطوالت  يف  ميداليات   10
 ،1997 ال��ري��ا���س��ة يف  اع��ت��زال��ه  ب��ع��د 
وق���ت���ه وطاقته  م��ع��ظ��م  ك�����ارل  ك���ر����ض 

لالأعمال اخلريية وموؤ�س�سات اللياقة 
ملنظمة  ���س��ف��ريا  اأ���س��ب��ح  ك��م��ا  لل�سباب، 
املتحدة.،  االأمم  والزراعة يف  االأغذية 
ال�سباب  بتمكني  ُتعنى  �سركة  واأط��ل��ق 
ظروف  لتح�سني  وت�سعى  والبالغني، 
البدين  الن�ساط  خ��الل  م��ن  حياتهم 

واحلياة ال�سحية.
االإع����الن عن  امل��وؤمت��ر  خ���الل  و�سيتم 
“جائزة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ج����دي����دة  م����ب����ادرة 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الريا�سيني  ل����دع����م  الريا�سي” 
توقيع  �سيتم  كما  ال�سباب،  املبدعني 
وعدد  اجل��ائ��زة  ب��ني  �سراكة  اتفاقيات 

من ال�سركات احلكومية واخلا�سة.

�لدويل �لريا�صي  �لإبد�ع  موؤمتر  يف  متحدثًا  و11  جل�صات   4

حتت رعاية �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب 
للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�سمو 
البحرية، ومتابعة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان نائب رئي�ض 
اأبرز  من  واح��دة  على  االأول  اأم�ض  م�ساء  ال�ستار  اأ�سدل  النادي،  اإدارة  جمل�ض 
قيا�سية  م�ساركة  �سهدت  والتي  الال�سلكية،  للزوارق  االإم��ارات  بطولة  جوالت 

و�سلت اإىل 45 مت�سابقا يف فئات البطولة الثالث.
ثانيا  وح��ل  االأول،  املركز  ب��اإح��راز  البلو�سي  نا�سر  املحرتفني  فئة  يف  وتفوق 

جمعة �سهيل الطاير وثالثا فهد �سعيد املرزوقي، يف حني حل يف املركز االأول يف 
فئة املبتدئني حامد املرزوقي وثانيا �سعد �سايل ح�سن وثالثا عبداهلل ع�سام 
رم�سان، ومتكن من اإحراز املركز االأول يف فئة النا�سئني ثاين الطاير وثانيا 

�سهيل الطاير وثالثا حممد املرزوقي.
بني  ك��ب��ريا  حت��دي��ا  متوا�سلتني  ل�ساعتني  ا�ستمرت  ال��ت��ي  املناف�سة  و���س��ه��دت 
للمراكز  الو�سول  اأج��ل  من  املختلفة  ال�سباق  ت�سفيات  خ��الل  من  امل�ساركني 
حتقيق  اأج��ل  من  امل�ساركني  بني  القوية  بالندية  ال�سباق  متيز  حيث  االأوىل 

اأف�سل املراكز، وتوج الفائزين يف اخلتام نا�سر الظاهري م�سرف عام ال�سباق، 
واأحمد ابراهيم الطاهر حكم امل�سابقة، ومن�سور املهريي من�سق ال�سباقات يف 

النادي.
اأبدى �سامل الرميثي مدير عام النادي ر�ساه الكبري على االقبال  من جهته 
غري امل�سبوق والذي حطم كل االأرقام ال�سابقة يف هذه البطولة بالو�سول اإىل 
الرقم 45 للم�ساركني، وقال : و�سلت البطولة اإىل م�ستوى كبري من امل�ساركة 
بعد اأن كانت امل�ساركات يف ال�سابق ال تتجاوز الثالثني مت�سابقا، وهو دليل على 

االنخراط  على  واملت�سابقني  املحرتفني  من  االإقبال  و  الريا�سة  هذه  انت�سار 
فيها. واأكد الرميثي اأن بطولة الزوارق الال�سلكية ت�سري يف االجتاه ال�سحيح 
خا�سة واأن االأرقام ت�سري اإىل اأنها ناجحة بكل املقايي�ض، وقال : اأ�س�سنا خالل 
ثالثة موا�سم واحدة من اأجنح الريا�سات البحرية، و�سيكون لهذه البطولة 
انت�سارا اأكر يف امل�ستقبل، وح�سورا من كافة امل�ساركني، والزوارق الال�سلكية 
ت�سري بثقة اإىل اأن تكون واحدة من البطوالت الثابتة خالل االأجندة البحرية 

لكل االأندية يف امل�ستقبل.

�لبلو�صي بطال للمحرتفني و�ملرزوقي يت�صدر �ملبتدئني يف جولة �أبوظبي للزو�رق �لال�صلكية

ح�سدت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي املراكز 
الطائرة  وال���ك���رة  ال���ط���ائ���رة  ال���ك���رة  يف  االأوىل 
االأوملبياد  ب��ط��والت  يف  ال�سباحة  و  ال�ساطئية 

االأن�سطة  وح���دة  نظمته  ال���ذي  ع�سر  احل����ادي 
العني  مب��دي��ن��ة  االإم������ارات  بجامعة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
�سهدت  و  الت�سامح”  “اأوملبياد  ���س��ع��ار  حت���ت 

الريا�سي  باملجمع  الريا�سية  االأن�سطة  �سالة 
الطائرة  كرة  يف  االأوملبياد  مناف�سات  باجلامعة 
تغلب  حيث  الثانية  املجموعة  مباريات  �سمن 

فريق �سرطة اأبوظبي على فريق النادي امل�سري 
ال�ساطئية  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  ويف   0-2 بنتيجة 
البطولة  ون��ظ��م��ت  م��وؤ���س�����س��ات  اأرب������ع  ���س��ارك��ت 

بفوز  وانتهت  واح��د  دور  م��ن  ال���دوري  بطريقة 
فريق �سرطة اأبوظبي باملركز االأول وجاء فريق 
جامعة االإمارات يف املركز الثاين كما نال فريق 

�سرطة اأبوظبي املركز االأول يف بطولة ال�سباحة 
الثاين  امل��رك��ز  االإم����ارات يف  وح��ل فريق جامعة 

والنادي امل�سري ثالثاً.

�صرطة �أبوظبي تفوز باملر�كز �لأوىل يف �أوملبياد جامعة �لإمار�ت

اأقامت جلنة االإمارات للريا�سة الن�سائية يوم االأربعاء املا�سي مهرجانا ريا�سيا 
يف حب “ اأم االإمارات “، مبقر االحتاد الن�سائي العام حتت �سعار “ اأنا واأمي معا 
لنمط حياة �سحي “ بهدف ت�سجيع احلياة ال�سحية وجعل الريا�سة اأ�سلوب 
ريا�سي  جيل  لبناء  احل�سنة  والقدوة  االأ�سرة  عماد  تعتر  التي  للمراأة،  حياة 

قادر على �سنع م�ستقبل اأف�سل يف جميع املجاالت.
املهرجان  اأن  ال��ع��ام،  الن�سائي  االحت���اد  م��دي��رة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  واأك���دت 
الريا�سي ال��ذي اأق��ي��م يف ح��ب “ اأم االإم����ارات “ حت��ت �سعار “ اأن��ا واأم���ي معا 
لنمط حياة �سحي” يعتر واحدا من �سمن الرامج واالأن�سطة والفعاليات، 
بها  وجهت  التي  واأطفالها  ب��االأم  اخلا�سة  الوطنية  لال�سرتاتيجيات  تنفيذا 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ض 
االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية، لتعزيز 
ال�سعيدة يف  اأبنائها حلظاتهم  مل�ساركة  الريا�سية ومنحها فر�سة  االأم  قدرات 

ظل اأجواء مليئة باللعب والرتفيه والن�ساط.
ووجهت �سعادة نورة ال�سويدي، ال�سكر والتقدير ل�سمو “ اأم االإمارات “، التي 
مل تبخل بالدعم والتوجيه الإعالء �ساأن االأم االإماراتية، وتوفري كل الفر�ض 
لها لرتعى اأبناءها واأ�سرتها، وحتافظ على �سحتها ور�ساقتها، بتوفري العديد 
من  الريا�سة  متثله  ملا  االأعمار،  جميع  تنا�سب  التي  الريا�سية  املبادرات  من 
اأهمية كبرية يف اإ�سعاد ممار�سيها واإعطائهم �سحنة طاقة اإيجابية، االأمر الذي 

ينعك�ض بطبيعة احلال على جميع جوانب حياتهم، وذلك لرفعة �ساأن الدولة 
و�سمان ا�ستدامة ورفاهية املجتمع.

و�سهدت الفعالية تناف�سا كبريا و�سط اأجواء عائلية مليئة بالدفء، والتي بداأت 
باإقامة م�سابقات ترفيهية وهي: “ األعاب اجلري مع احلواجز لقيا�ض ال�سرعة 
والقدرات والرتكيز، كما ت�سمنت لعبة الدوائر ولعبة الفيل واحللقات ولعبة 
الكرا�سي لقيا�ض الدقة والتوافق ولعبة ال�سلة والكرة “ وغريها من االألعاب 

التي تنا�سب اأعمار االأطفال امل�ساركني ب�سحبة اأمهاتهم.
وق�سمت املناف�سات على جمموعة من الفرق كل اأم وطفلها بفريق، وتوا�سلت 
ت�سمنت  والتي  العامة  املعلومات  يف  لالأمهات  م�سابقات  بتنظيم  املناف�سات 

العديد من املعلومات عن التغذية ال�سحية والطريقة املثلي لتنظيم الوقت، 
وبنهاية الفعاليات مت توزيع اجلوائز على الفائزات ب�سحبة اأبنائهن.

وح��ظ��ى امل��ه��رج��ان ب��اإ���س��ادة ع���دد م��ن ممثلي امل��وؤ���س�����س��ات وامل��ن��ظ��م��ات الدولية 
واملحلية، مثل: “منظمة االأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سف”، وهيئة االأمم 
املتحدة للمراأة، ومركز ال�سناعات الرتاثية واحلرفية، وح�سانة جنتي”، التي 
حر�ست على احل�سور لدعم وت�سجيع االأمهات على اتباع حياة �سحية لتطوير 
قدراتهن االإبداعية جنبا اإىل جنب مع اأبنائهن يف مظهر ح�ساري يعك�ض مدى 
االهتمام والتمكني التي حتظي به املراأة االإماراتية يف ظل الدعم ال�سخي الذي 

تقدمه قيادتنا الر�سيدة لتعزيز قدرات املراأة واالرتقاء مبواهبها.

جلنة �لإمار�ت للريا�صة �لن�صائية تنظم مهرجانا ريا�صيا يف حب »�أم �لإمار�ت«
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�لظالعي و�لياباين يوجي يف �صباق 
رئا�صة �لرجبي �لآ�صيوي

تعقد اجلمعية العمومية لالحتاد االآ�سيوي للرجبي اجتماعها اليوم مبدينة 
من�سب  على  اجل��دي��دة  ال����دورة  ان��ت��خ��اب��ات  ت�سهد  وال��ت��ي  االأندوني�سية  ب��ايل 
عامني  اإىل  متتد  جديدة  لفرتة  القارة  يف  اللعبة  لقيادة  واالأع�ساء  الرئي�ض 

فقط طبقا للوائح اللعبة .
ويخو�ض قي�ض الظالعي اأمني عام احتاد الرجبي رئي�ض االحتاد العربي للعبة 
االنتخابات على من�سب الرئي�ض ممثال للرجبي االإماراتي اأمام الياباين يوجي 
. و�سهدت ال�ساعات االأخرية حتركات من جانب وفد الدولة الذي ي�سم خالد 
اآل ح�سني من الهيئة العامة للريا�سة وحممد �ساكر ع�سو االحتاد واأمني عام 
االحتاد العربي وحممد �سلطان الزعابي ع�سو جمل�ض اإدارة االحتاد وحمدان 
�سليمان املدير التنفيذي خا�سة بعد و�سول جميع ممثلي الدول االأع�ساء يف 

اجلمعية العمومية والذين يحق لهم الت�سويت يف االنتخابات.
تناق�ض  ح��ي��ث  ال�سباحية  ال��ف��رتة  يف  جل�ساتها  العمومية  اجلمعية  وت��ب��داأ 
اأهمها  الطاولة  على  بندا   13 بجانب  اخلتامي  احل�ساب  واعتماد  امليزانيات 
ا�سرتاتيجية اآ�سيا حتى 2024 بجانب مناق�سة طلبات الدول التي ترغب يف 
االن�سمام لالحتاد االآ�سيوي مثل فل�سطني وكامبوديا والتعديالت اجلديدة 
على قانون اللعبة التي اأ�سدرها االحتاد الدويل باالإ�سافة اإىل مناق�سة اللعب 
عن  ف�سال  واحلكام  اللعبة  وتطوير  والت�سويق  الطبية  واجل��وان��ب  النظيف 
بطوالت 2020 على امل�ستوى االآ�سيوي اإال اأنه �سيتم تاأجيل حتديد اأماكنها 

ملجل�ض االإدارة احلديد الذي �سيتوىل االحتاد.
واأعرب قي�ض الظالعي عن تفاوؤله بالرت�سح لالنتخابات للمرة الثانية موؤكدا 
عامني  مل��دة  االآ���س��ي��وي  الرجبي  االإم����ارات  تقود  اأن  يف  كبرية  الطموحات  اأن 
باملن�سب  ال��ف��وز  اأن  كما  ال��ع��رب��ي  ال��رج��ب��ي  ق��ي��ادة  يف  جنحت  بعدما  مقبلني 
ال��دول��ة يف ظل  يف  الرجبي  تطوير  على  كبري  فعل  رد  ل��ه  �سيكون  االآ���س��ي��وي 
اأن يتطور  اال�سرتاتيجية التي ي�سري عليها االحتاد والتي تهدف يف املقدمة 
الرجبي ويناف�ض على امل�ستوى االآ�سيوي مع دول جتاوز عمر اللعبة فيها مائة 

عام مثل اليابان.
التواجد  اللعبة من خ��الل  باتت لها مكانة كبرية يف  االإم���ارات  اأن  اإىل  ون��وه 
يف كل البطوالت على م�ستوى القارة وهو ما رفع ت�سنيف االإم��ارات الدويل 

خالل الفرتة املا�سية وهو ما يعد اإجنازا خالل �سنوات قليلة.

نحو 45 �ألف م�صارك يف فعاليات 
عطلة نهاية �لأ�صبوع 

التي  الفعاليات  يف  واالأعمار  اجلن�سيات  خمتلف  من  �سخ�سا  �سارك 44515 
نظمت بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�سي خالل عطلة نهاية االأ�سبوع املا�سي 
اإمارة  اأقيمت يف خمتلف مناطق  29 فعالية  “اجلمعة وال�سبت” وبلغ عددها 
دبي. و�سهدت م�سرية امل�سي ملكافحة مر�ض ال�سكري م�ساركة اأكرث من 18000 
3 كيلومرتات يف حديقة زعبيل بدبي  مل�سافة  امتدت  التي  امل�سرية  �سخ�ض يف 
التي  الريا�سية  الب�سمة  بجائزة  الفائزة  الندمارك  جمموعة  نظمتها  والتي 
اأ�سافها جمل�ض دبي الريا�سي اإىل مبادرات دورة ند ال�سبا الريا�سية بالتعاون 
 5500 اأكرث من  مع موؤ�س�سة وطني االإم��ارات يف دورتها االأوىل، فيما �سارك 
�سخ�ض يف مناف�سات الن�سخة اخلام�سة من بطولة حتدي الوحل التي نظمتها 
تاف مادر  و�سركة  الريا�سي  دبي  بالتعاون مع جمل�ض  للريا�سة  �سابكو  �سركة 

العاملية املتخ�س�سة يف تنظيم الفعاليات الريا�سية.

االأحد  اليوم  الرتغال  ب��الده  منتخب  رون��ال��دو  كري�ستيانو  النجم  يقود 
الثانية �سمن  االأخ��رية للمجموعة  امل�سيفة لوك�سمبورغ يف اجلولة  �سد 
2020 يف كرة القدم بغايات ثالث: التاأهل، بلوغ  ت�سفيات كاأ�ض اأوروب��ا 
�ساري،  اأمام ماوريت�سيو  نف�سه  الرقم مئة، وتثبيت  الدويل  الهدف  عتبة 

مدربه فريقه يوفنتو�ض االإيطايل.
اأف�سل  ق��اد  ليتوانيا،  ال�سيفة  �سد  اخلمي�ض  املا�سية  اجلولة  م��ب��اراة  يف 
العب يف العامل خم�ض مرات منتخب بالده لفوز �ساحق -6�سفر بف�سل 
“هاتريك” رفع من خالله عدد اأهدافه اىل 98 يف 163 مباراة دولية.

بات النجم ال�سابق لريال مدريد االإ�سباين ومان�س�سرت يونايتد االإنكليزي، 
اأي وق���ت م�سى م��ن الرقم  اأك���رث م��ن  امل��ئ��ة، واأق����رب  ال��ه��دف  ع��ل��ى عتبة 
القيا�سي الدويل الذي يحمله النجم االإيراين ال�سابق علي دائي )109 
اأهداف مع منتخب بالده(، وذلك قبل اأ�سهر من اإمتامه عامه ال�35 يف 

�سباط/فراير.
اأه��داف ال  اأثبت رونالدو علو كعبه كماكينة  املا�سية،  على مدى االأع��وام 
ت�ستكني اأكان على ال�سعيد الدويل اأو يف �سفوف االأندية. فهو اأف�سل هداف 
ال�سعيد  على  وتخطى  هدفا(،   127( االأبطال  دوري  م�سابقة  تاريخ  يف 

ال�سخ�سي عتبة ال�700 هدف يف خمتلف امل�سابقات والبطوالت.
�سانتو�ض  املدرب فرناندو  وعلى رغم فوزه اخلمي�ض، مل يتمكن منتخب 
التاأهل الثانية عن  2016، من �سمان بطاقة  املتوج بطال الأوروب��ا عام 
املجموعة خلف اأوكرانيا )تت�سدر بر�سيد 19 نقطة من �سبع مباريات، 
بفارق خم�ض نقاط عن الرتغال الثانية، و�ست نقاط عن �سربيا الثالثة(، 

بعد فوز لالأخرية على لوك�سمبورغ 3-2 اأبقاها يف املناف�سة.
ويف اجلولة االأخرية للمجموعة التي تقام االأحد، حتل الرتغال �سيفة 
تخو�ض  بينما  ن��ق��اط،  اأرب���ع  بر�سيد  املجموعة  راب��ع��ة  لوك�سمبورغ  على 
بالرتغال  اأحل��ق��ت  التي  اأوك��ران��ي��ا  �سيفتها  اأم���ام  �سعبة  م��ب��اراة  �سربيا 
ت�سرين   14 يف   2-1 بنتيجة  وذل��ك  الت�سفيات،  يف  الوحيدة  خ�سارتها 

االأول-اأكتوبر يف كييف.
ت��اأه��ل منتخب بالده  : �سمان  ال��ي��وم  م��ب��اراة  م��ن  الكثري  رون��ال��دو  يريد 
للتمكن من الدفاع عن لقبه يف الن�سخة املقبلة من البطولة القارية التي 
ملئة هدف  الرمزية  العتبة  بلوغ  ال�ستني النطالقها،  بالذكرى  �ستحتفي 
دويل، واالأهم رمبا، اإثبات نف�سه اأمام �ساري بعد فتور يف العالقة بينهما 

يف االأ�سابيع املا�سية.
امل��ب��اراة االأخ���رية من ال���دوري االإي��ط��ايل قبل ف��رتة التوقف الدولية،  يف 
اأخ���رج ���س��اري يف مطلع ال�����س��وط ال��ث��اين رون��ال��دو م��ن اأر����ض امللعب �سد 
ال�سيف ميالن، ودفع باالأرجنتيني باولو ديباال الذي �سجل هدف الفوز 

الوحيد.
الثانية  للمباراة  ا�ستبداله  بعد  رون��ال��دو،  على  وا�سحا  الر�سا  ع��دم  ب��دا 
تواليا من قبل مدربه. مل يجل�ض اىل مقاعد البدالء، وخرج مبا�سرة اىل 

نفق غرف املالب�ض، ومنها اىل خارج امللعب متاما قبل نهاية املباراة.
ا�ستبداله غالبا ما يكون غري  يتم  ال��ذي  الالعب  ب��اأن  �ساري حينها  اأق��ر 
يف  يوفنتو�ض  �سفوف  اىل  املن�سم  النجم  اأن  التاأكيد  ح��اول  لكنه  �سعيد، 
�سيف 2018 من ريال مدريد االإ�سباين مقابل نحو 100 مليون يورو 
“طفيفة”  ب�سبب معاناته من م�سكلة  بل  ي�ستبدل الأه��واء �سخ�سية،  مل 

يف الركبة.
رد رونالدو �سريعا على اأر�ض امللعب �سد ليتوانيا، ويف ت�سريحاته 
ال�سحافية بعد املباراة، اذ قال لل�سحافيني “القائد بحال جيدة، 

جيدة جدا. اأنا ل�ست فقط على خري ما يرام، بل اأمتتع بجاهزية 
بدنية جيدة جدا اأي�سا«.

مل يكن �سانتو�ض اأقل توكيدا، فقال بدوره “هو بخري، مل يكن 
لدي اأدنى �سك بذلك، كما قلت قبل املباراة. اآخرون �سككوا، لكن 

مل يكن لدي اأدنى �سك«.
�سيكون املنتخب االأحد اأمام فر�سة مثالية للتاأهل، اذ لن يكون 

اأمام �سربيا بديل عن الفوز، نظرا الأن تعادل املنتخبني 
ل�سالح  ���س��ي�����س��ب  ال���رتت���ي���ب،  ن��ه��اي��ة  يف  ب��ال��ن��ق��اط 

الرتغال املتفوقة مبجموع املواجهتني املبا�سرتني 
)1-1 يف ل�سبونة، 4-2 يف بلغراد(.

حتى يف ال�سيناريو االأ�سواأ الذي مينع الرتغال 
اأم���ام  �سيبقى  ال���ت���اأه���ل،  ب��ط��اق��ة  م���ن ���س��م��ان 

كاأ�ض  اىل  العبور  فر�سة  وزمالئه  رونالدو 
اأوروبا 2020 من بوابة املو�سم املقبل من 

والتي  االأوروب���ي���ة،  االأمم  دوري  م�سابقة 
توج الرتغاليون بلقب ن�سختها االأوىل 

يف حزيران/يونيو املا�سي.
ويتاأهل مبا�سرة اىل النهائيات �ساحبا 
املركزين االأول والثاين يف املجموعات 
بطاقات  اأرب��ع  تتبقى  اأن  على  الع�سر، 

مناف�سات  مب��وج��ب  حت�����س��م  للبطولة 
يف  االأوروب�����ي�����ة  االأمم  دوري  م�����س��اب��ق��ة 

االأ�سهر االأوىل من 2020.
االأحد  الثانية  املجموعة  مباراتا  و�ستكون 

�ستقام  اذ  التاأهل،  يف  الفا�سلتني  الوحيدتني 
يف اليوم ذاته مباريات اأخرى �سمن املجموعتني 

االأربع،  بطاقاتها  ح�سمت  اللتني  والثامنة  االأوىل 
و�ستقت�سر اأهميتها على الرتتيب النهائي.

ففي املجموعة الثامنة، �سمنت فرن�سا بطلة العامل 
تركيا  م��ع  التاأهل  نقطة،   22 بر�سيد  واملت�سدرة 

�ساحبة املركز الثاين ب�20 نقطة.
وتقام ثالث مباريات �سمن اجلولة االأخرية لهذه املجموعة غدا، فتحل 

اي�سلندا �سيفة على مولدافيا، وتركيا على اأندورا، وفرن�سا على األبانيا.
دي�سان  ديدييه  الفرن�سي  املنتخب  م��درب  احتفال  �سي�سهد  االأح���د  لكن 
توجها  “الديوك”، يف م�سرية  ل�  الفنية  االإدارة  راأ���ض  املئة على  مبباراته 
العامل  كاأ�ض  رف��ع  قد  ك��ان  بعدما   ،2018 رو�سيا  مونديال  بلقب 

كقائد للمنتخب عام 1998.
ممازحا  بالقول  ال��رم��زي  ال��رق��م  ه��ذا  على  دي�سان  وعلق 
�سبعة  نف�سه(  اىل  اإ���س��ارة  )يف  اأم�سى  “لقد  ال�سحافيني 

اأعوام، هذا يدل على اأنه يقوم بعمل جيد«.
2012، وف�سل  لكن املدرب املم�سك بزمام املنتخب منذ 
بعد  اأر���س��ه  2016 على  اأوروب����ا  ك��اأ���ض  اإ���س��اف��ة لقب  يف 
االإ�سايف(،  الوقت  يف  )-1�سفر  الرتغال  اأم��ام  اخل�سارة 
اأكد اأنه ال ينظر اىل الوراء “اأعرف ماذا ح�سل، ال اأنام 
بالرغبة  اأح��ت��ف��ظ  العك�ض،  على  االأجم����اد،  على 

ذاتها، بال�سغف نف�سه«.
ويف املجموعة االأوىل، �سمنت كل من 
الت�سيكية  واجل��م��ه��وري��ة  اإن��ك��ل��رتا 
خو�ض النهائيات، مع اأف�سلية 
الثالثة”  “االأ�سود  ملنتخب 
اإنهاء  اأق���رب اىل  ي��ب��دو  ال���ذي 
ال�������س���دارة،  ال��ت�����س��ف��ي��ات يف 
املركز  ح��ال��ي��ا  ي��ح��ت��ل  اذ 
 18 ب���ر����س���ي���د  االأول 
مناف�سه  اأم���ام  نقطة 
الثاين  ال��ت�����س��ي��ك��ي 

مع 15 نقطة.

رونالدو يو�جه لوك�صمبورغ بهدف ثالثي
 يف ت�صفيات �ليورو 

اجتمع  ومعها  اأبوظبي  يف  للجوجيت�سو  العامل  بطولة  مناف�سات  انطلقت 
الالعبون على ب�ساط الت�سامح يف �سالة مبادلة اأرينا مبدينة زايد الريا�سية 
ال�سريف  الريا�سي  والتناف�ض  واالإخ��اء  املحبة  ي�سودها  اأج��واء  يف  ليتناف�سوا 
لتحقيق هدف واحد وهو ال�سعود على من�سات التتويج يف البطولة العاملية 
التي ينظمها االحتاد الدويل بالتعاون مع احتاد االإمارات للجوجيت�سو الأول 

مرة ب�سكل جممع لكل الفئات.
وتقدم هذه البطولة التي تعقد حتت رعاية �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن 
زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�ض مكتب اأبوظبي 
التنفيذي .. “اأن�سودة ت�سامح” جديدة تبهر بها دولة االإمارات وفود الدول 

امل�ساركة من خمتلف اأنحاء العامل.
اأنباء  لوكالة  ت�سريحات خا�سة  البطولة يف  وم�ساركون يف  م�سوؤولون  واأك��د 
االإمارات  التي تقدمها دولة  املثالية  التنظيمية  االأجواء  االإمارات “وام” اأن 
مكانتها  على  ت��وؤك��د  �سامية  وق��ي��م  م��ع��ان  عك�ست  العاملية  البطولة  ه��ذه  يف 
ال�سعوب. وقال �سعادة حممد �سامل  العاملية كمنارة للت�سامح والتعاي�ض بني 
الظاهري رئي�ض اللجنة العليا املنظمة للبطولة نائب رئي�ض احتاد االإمارات 

العب   1500 نحو  م�ساركة  ت�سهد  ال��ت��ي  البطولة  ه��ذه  اإن  للجوجيت�سو 
الرا�سخة  واالإخ���اء  والتعاي�ض  الت�سامح  قيم  تعك�ض  دول��ة   69 م��ن  والع��ب��ة 
ملثل هذه  الدولة  ا�ست�سافة  تتعزز وتتجلى مع كل  والتي  االإم���ارات  دول��ة  يف 
التظاهرات الريا�سية العاملية التي ت�سهد م�ساركة وا�سعة لي�ض على �سعيد 
الالعبني وح�سب واإمنا اأي�ساً اجلماهري من خمتلف اجلن�سيات التي تزين 
االأمثل  بال�سكل  مت  اال�ستعداد  اأن  واأ���س��اف  اأبوظبي.  يف  ارينا  مبادلة  �سالة 
الرعاية  �سبل  كافة  توفري  على  وحر�سنا  العاملية  البطولة  هذه  ال�ست�سافة 
واالهتمام للوفود امل�ساركة من حلظة و�سولهم اإىل دولة االإمارات الفتاً اإىل 
تعك�ض  رائعة  اليوم يت�سمن لوحات فنية  الر�سمي  البطولة  افتتاح  اأن حفل 
قيم الت�سامح والتعاي�ض الرا�سخة يف دولة االإمارات. وقال اإنه على ال�سعيد 
العامل للجوجيت�سو توفر من�سة مثالية الأبناء االإمارات  الفني فاإن بطولة 
من اأجل التناف�ض وتعزيز خراتهم و�سقل مهاراتهم م�سرياً اإىل اأن البطولة 

فنية  م�ستويات  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن  املميزين  الالعبني  من  نخبة  ت�سم 
مرتفعة من جميع الالعبني امل�ساركني بهدف ال�سعود على من�سات التتويج 

وح�سد امليداليات املتنوعة.
للجوجيت�سو  االأمل��اين  رئي�ض االحت��ادي  نائب  ك��ورن  ق��ال مي�سيل  من جانبه 
الن�سخ  الن�سخة من بطولة العامل مميزة ب�سكل كبري وتختلف عن  اإن هذه 
ال�سابقة خا�سة مع االإجراءات التنظيمية املثالية واال�ستقبال الرائع للوفود 
اأن هذه البطولة العاملية التي  اإىل  امل�ساركة من خمتلف دول العامل. واأ�سار 
حتظى مب�ساركة اأعداد كبرية من الالعبني من خمتلف اأنحاء العامل عك�ست 
مكانة دولة االإمارات كعا�سمة عاملية للجوجيت�سو ومنارة للت�سامح والتعاي�ض 
فنية  م�ستويات  البطولة  ت�سهد  اأن  ك��ورن  وتوقع  اجلن�سيات.  خمتلف  بني 
مرتفعة ب�سكل كبري خا�سة مع امل�ساركة الوا�سعة من الالعبني من خمتلف 
نتائج  حتقيق  يف  االأمل���ان  الالعبني  بنجاح  تطلعه  ع��ن  معربا  ال��ع��امل  ان��ح��اء 

متميزة يف هذه البطولة وال�سعود على من�سات التتويج.
واأكدت �سرائح خمتلفة من اجلماهري التي تواجدت يف �سالة مبادلة اأرينا يف 
اأبوظبي من اأجل موؤازرة الالعبني امل�ساركني يف املناف�سات اأن دولة االإمارات 
باالأجواء  م�سيدين  والتعاي�ض  للت�سامح  م��ت��ف��ردا  من��وذج��ا  دائ��م��ا  �ستظل 
�سعيد  اإن��ه  اأملانيا  من  ب��ريت  مي�سيل  وق��ال  البطولة.  يف  املثالية  التنظيمية 
بالتواجد يف دولة االإم��ارات لدعم الفريق االأملاين امل�سارك يف هذه البطولة 
العاملية م�سيداً باال�ستقبال املميز الذي حظيت به الوفود امل�ساركة واجلماهري 
التي توافدت على دولة االإمارات للم�ساركة يف هذا احلدث الريا�سي العاملي. 
االإم�����ارات منارة  دول���ة  اإن  االأردن  م��ن  ال�سمن  اأب���و  ق���ال حم��م��د  م��ن ج��ان��ب��ه 
على  العاملية  الريا�سية  البطولة  لهذه  ا�ست�سافتها  وتوؤكد  العاملي  للت�سامح 
مكانتها الرائدة كواحة للت�سامح والتعاي�ض كما تعك�ض ثقة املجتمع الريا�سي 
الدويل يف قدراتها على تنظيم اأرقى البطولة العاملية. ي�سار اإىل اأن مناف�سات 
�سنة   18 حتت  للنا�سئني  التمهيدية  االأدوار  بنزاالت  ام�ض  ب��داأت  البطولة 
بنني وبنات و�ست�سمن اأي�ساً يف الفرتة امل�سائية وعقب حفل االفتتاح الر�سمي 

نزاالت النهائيات لفئتي النا�سئني وال�سباب بنني وبنات.

بطولة �لعامل للجوجيت�صو .. �أن�صودة ت�صامح يف »د�ر ز�يد«

تعود �سل�سلة �سباقات كاأ�ض �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة للخيول العربية 
اململكة  ت�ست�سيف  عندما  العربية،  امل�سامري  اإىل  جديد  م��ن  االأ�سيلة 
“انفا” الرملي  البي�ساء  ال��دار  مب�سمار  االح��د  اليوم  ال�سقيقة  املغربية 
عام  يف  تقام  التي  والع�سرين  ال�ساد�سة  الن�سخة  �سمن   ،11 ال���  املحطة 
الت�سامح، وذلك بعد جولتها االفتتاحية التي اأقيمت يف م�سر، وانتقالها 

بعد ذلك ملحطات اأوروبا واأمريكا.
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  الكاأ�ض  بطولة  وتقام 
ال�سمو  �ساحب  اهلل” ودع��م  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن 
ل�سمو  ال�سديدة  والتوجيهات  الكبري  االهتمام  ظل  يف  امل�سلحة،  للقوات 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة، الإعالء نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
بكافة دول  �ساأنه  االأ�سيل ورفعة  العربي  ثراه، يف ت�سجيع ورعاية اخليل 
العاملية واحلفاظ  املهرجانات وال�سباقات  اأهم  العامل وتنمية ح�سوره يف 
على م�سريته االأ�سيلة، وذلك حتت مظلة اللجنة العليا املنظمة برئا�سة 
�سعادة مطر �سهيل اليبهوين، و�سعادة في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�ض 
اأبوظبي الريا�سي، م�سرف عام ال�سباقات، وذلك بالتن�سيق والتعاون مع 

اجلمعية امللكية للفر�ض يف املغرب.
وحتر�ض اللجنة املنظمة على تنظيم �سباق الكاأ�ض الغالية �سمن امللتقى 
الدويل ال�سنوي ل�سباقات اخليول على كاأ�ض �ساحب اجلاللة امللك حممد 
الدولة  من  املغرب  تعد  حيث  ال�سقيقة،  املغربية  اململكة  عاهل  ال�ساد�ض 
 700 اأكرث من  العربي وتقام على م�سامريها  لنه�سة اخليل  الداعمة 
الذي  النهج  مع  يتوافق  مبا  املو�سم،  م��دار  على  العربية  للخيول  �سباق 
تقتفيه القيادة الر�سيدة ودعمها الكبري الإعالء اخليل العربي االأ�سيل يف 
والراوبط  التاريخية  للعالقات  والعاملية، ودعما  العربية  امل�سامري  كافة 
الذي  ال�سباق  وي�سهد  ال�سقيقة.  املغرب  ومملكة  االإم���ارات  بني  امل�سرتكة 
العربية  اخل��ي��ول  نخبة  م��ن   10 م�ساركة   ، م��رت   2100 مل�سافة  �سيقام 
االأ�سيلة يف املغرب واأوروبا واملخ�س�ض للخيول من اأربع �سنوات فما فوق، 

�سمن فئة “ لي�ستد” ومبجموع جوائز 100 الف يورو .
املا�سية  الن�سخة  بطل  ال�سباق  بلقب  والتتويج  للظفر  املر�سحني  ويتقدم 
املهر عون ليا�ض الإدارة �سباقات اخليل العائدة ل�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان باإ�سراف املدرب دامين وتريجانت وبقيادة الفار�ض ميندزابل 
املحطة  الغالية يف  ال��ك��اأ���ض  بلقب  للفوز  ح��ي��ان  امل��ه��ر  ق��اد  ال���ذي  ي��وري��ت��ز، 
الريطانية يف �سبتمر املا�سي، وينحدر اجلواد عون املولود بتاريخ 15 
مار�ض 2014 من ن�سل مهاب والفر�ض �سمو�ض، وياأتي املهر الواعد كنج 

مونلو ل�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني، 
اخلالدية”  “جلنار  ن�سل  م��ن  مونلو  وينحدر  املر�سحني،  قائمة  �سمن 
 3 الثالثة  واملرتبة  الثانية مرتني  باملرتبة  ووقف  واح��داً  انت�ساراً  ولديه 
7 م�ساركات، وي�سرف على تدريبه برنارد جان فران�سوا  اأ�سل  مرات من 
ق��اد م�سهور اخلالدية  ال��ذي  ايكيم  ب��رن��ارد  ال��ب��ارع ج��ان  الفار�ض  وي��ق��وده 
للظفر بلقب املحطتني البلجيكية واالأملانية لكاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول 

العربية للمو�سم احلايل.
كما يتواجد اجلواد بيهي ابن داح�ض والفر�ض خولة ملالكه ومدربه رمدي 
امللز  ال�سباق املرتقب، بجانب املهرة هبة  عبداهلل ويقوده خياط جواد يف 
 4 جعبتها  ويف  ف��ال  الإ�سطبالت  تعود  والتي  اخلالدية  ن�سوان  ن�سل  من 
ت�سارك  فيما  املغربية،  امل�سامري  يف  م�ساركات   10 اأ�سل  من  انت�سارات 
ال�سيل لكمال دي�ساوي، عزيز   : بينها  املغربية بقوة من  العربية  اخليول 
املهرة   ، زكريا  ل�سيمايل  فورجي�ض  دي  ج��راب   ، ان��دري��ا  لزمبي�ض  ال��راق 
انيجما ال�سيان لكمال دي�ساوي ، اأملا دي �سان لون ل�سيمايل زكريا ، الفر�ض 

ماجدة الإ�سطبالت فال .
ال�سيخ  ل�سمو  العائدة  اخليل  �سباقات  الإدارة  يا�ض  خيول  كذلك  وت�سارك 
الدويل  امللتقى  �سمن  اآخ��ري��ن  �سوطني  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
ال�سنوي ل�سباقات اخليول العربية لل�سالالت العريقة، حيث ي�سارك املهر 
دريان املولود بتاريخ -14 مار�ض 2015 والذي يعد من اخليول الواعدة 
“مهاب”  الفحل  ن�سل  من  وينحدر  العربية،  اخليول  �سباقات  ع��امل  يف 
والفر�ض “هبوب” يف ال�سوط الرابع على كاأ�ض االمري موالي احل�سن ويل 
عهد املغرب مل�سافة 1900 مرت ، وذلك باإ�سراف املدرب ديديه جيليمني 
وقيادة الفار�ض يوريتز مينديزابل، يف حني ي�سارك املهر ابن غدير الذي 
ينحدر من ن�سل “مارد ال�سحراء” والفر�ض “غدير” حتت اإ�سراف املدرب 
فريدريك �سان�سيز، وقيادة الفار�ض يوريتز مينديزابل، يف �سباق ال�سوط 
اخلام�ض على كاأ�ض اجلائزة الكرى جلاللة امللك حممد ال�ساد�ض ملك 

اململكة املغربية ال�سقيقة مل�سافة 2100 مرت.
واأكد �سعادة مطر �سهيل اليبهوين رئي�ض اللجنة العليا املنظمة ل�سل�سلة 
�سباقات كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية االأ�سيلة اأن الرعاية ال�سامية 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “ حفظه 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  “ ودع��م  اهلل 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة مل�سرية �سل�سلة �سباقات الكاأ�ض 
الغالية، �ساهمت بتحقيق منجزات كبرية واحدثت نقلة نوعية ب�سباقات 
والعاملية،  واالأوروب���ي���ة  العربية  امل�سامري  يف  االأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول 
العودة  التي متثل  بالو�سول للمحطة احلادية ع�سرة  معربا عن �سروره 

يف  اقيمت  التي  االفتتاحية  اجلولة  بعد  العربية  للم�سامري  جديد  من 
م�سر واالنتقال بعدها الأوروبا واأمريكا.

وقال: فخورون بتنظيم املحطة احلادية ع�سرة يف اململكة املغربية ال�سقيقة 
للعام الرابع على التوايل �سمن امللتقى الدويل ال�سنوي ل�سباقات اخليول 
العربية لل�سالالت العريقة على كاأ�ض �ساحب اجلاللة ملك املغرب حممد 
ال�ساد�ض، مبا يعك�ض الروابط املتينة التي جتمع االإم��ارات باملغرب بكافة 

املجاالت والعالقات التاريخية املميزة التي جتمع البلدين.
املعتمدة  املحطات  بكافة  ال�سباقات  تنظيم  م�سار  ان  اليبهوين:  واأ�ساف 
واأملانيا  ورو�سيا  وبلجيكا  واإيطاليا  واأمريكا  وفرن�سا  م�سر  �سملت  والتي 
كل  م��ن  واخل���روج  امل��غ��رب،  ملحطة  و���س��وال  وبولندا  وبريطانيا  وهولندا 
بجانب  واجلماهريية  االإعالمية  النواحي  من  وا�سعة  باأ�سداء  حمطة 
العامل  يف  العربية  اخليول  نخبة  م�ساركة  �سعيد  على  القوية  امل�ستويات 
واالهداف  الكبرية، يج�سد حجم اخلطط  املحتدمة واجلوائز  واملناف�سة 
و�سمعة  الدولية  العالقات  متانة  على  وي��وؤك��د  املهم،  للحدث  املو�سوعة 

ومكانة االإمارات املرموقة عاملياً.
واأكمل قائاًل: اإن امل�ساركة الكبرية من نخبة اخليول التي �سي�سهدها �سباق 
املغرب وجتدد املناف�سة يف م�سمار انفا بالدار البي�ساء، يوؤكد على مكانة 
احلدث وقيمته التاريخية وريادته بني �سباقات اخليول العاملية، ويعك�ض 
العربي اال�سيل لتعزيز ما  واع��الء اخليل  الر�سيدة يف دعم  نهج قيادتنا 
ا�س�سه املوؤ�س�ض وباين نه�سة االم��ارات املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه”، حيث تعد ال�سل�سلة احدى نتائج روؤيته التي 
وقدمت  عاماً،  امتدت م�سريتها لت�سمل كافة دول العامل على مدار 26 
اخليل  قيمة  على  حتافظ  اأن  وا�ستطاعت  واملربني،  للمالك  كبريا  دعما 

العربي اال�سيل واأن تعزز ح�سوره يف م�سهد ال�سباقات العاملية.
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�ض  م�ست�سار  الرحماين  في�سل  �سعادة  واأو���س��ح 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  �سباقات  �سل�سلة  على  العام  امل�سرف 
الن�سخة  ختام  واق��رتاب  ع�سرة  احلادية  للمحطة  الو�سول  اأن  االأ�سيلة 
ال�ساد�سة والع�سرين ل�سل�سلة �سباقات كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية 
االأ�سيلة لعام 2019، ميثل تاأكيداً جديداً على مدى النجاحات الكبرية 
التي �سجلتها جميع املحطات العاملية بلغة االرقام واملوؤ�سرات والنتاجات 

املهمة التي �ساعفت امل�سرية الريادية للكاأ�ض الغالية.
وقال : اإن دعم ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان الدقيقة 
واهتمامه الكبري اأحدث عالمة فارقة يف م�سرية �سباقات �سل�سلة الكاأ�ض 
الغالية لعام 2019 نتيجة للم�ساركة املميزة من نخبة اخليول العربية 
العاملية  االأ���س��داء  بجانب  حمطة  كل  يف  الغفري  اجلماهريي  واحل�سور 

اهتمام  ظل  يف  االأ�سيلة،  العربي  باخليل  املهتمني  كافة  من  واالإعالمية 
اللجنة املنظمة وم�ساعيها الدوؤوبة لتحقيق عالمات النجاح والتميز يف 
كل حمطة والعمل على تنفيذ خطط حديثة وا�سرتاتيجيات تطويرية يف 
كل مو�سم لكي ت�سهم يف دعم احلدث الغايل وتر�سيخ مكانته يف امل�سامري 

العاملية باعتباره اهم ال�سباقات الكال�سيكية يف العامل.
منجزات  ج�سدت  والع�سرين  ال�ساد�سة  الن�سخة  اإن  الرحماين:  واأ���س��اف 
 ، كبري  ب��اأع��ج��اب  ال��ع��امل  دول  ط��اف��ت  ال��ت��ي  ال�سباقات  ل�سل�سلة  ا�سافية 
وعك�ست مدى التقدم الذي تقطعه الكاأ�ض الغالية يف كل عام والب�سمات 
اهدافها  نطاق  تو�سع  اج��ل  م��ن  املنظمة  اللجنة  ت�سعها  التي  اجل��دي��دة 
ودعم  عاملياً  االأ�سيل  العربي  اخليل  الإع��الء  الرامية  ر�سالتها  وترجمة 
وحتفيز مالك ومربي اخليل لالهتمام وامل�ساركة يف ال�سباقات العاملية ، 
مبينا اأن هناك املزيد من اخلطط املميزة التي �ست�سهدها الن�سخة املقبلة 
و�ستعلن عنها اللجنة املنظمة يف وقت الحق ، مبا يعزز املكانة واحل�سور 
التواجد يف نخبة  العاملية من خالل  ال�سباقات  الغالية يف  للكاأ�ض  القوي 

املهرجانات واعرق امل�سامري بدول العامل.
املغرب وتنظيمها  للفر�ض يف  امللكية  الكبري مع اجلمعية  بالتعاون  واأ�ساد 
 1500 اأك��رث م��ن  اإىل  وال��ت��ي ت�سل  ال��ع��ام  ل�سباقات اخل��ي��ول على م��دار 
ومدى  ال�سباقات  قوة  يوؤكد  ال��ذي  االم��ر  املغرب،  م�سامري  بكافة  �سباقاً 
ين�سجم مع  الذي  الهدف  العربي وهو  رعاية اخليل  الكبري يف  االهتمام 
تطلعات دولة االإمارات العالء �ساأن اخليل العربي واحلفاظ على م�سريته 

املرتبطة بتاريخنا وتراثنا االأ�سيل.
الدويل  امللتقى  املغرب �سمن  ع�سرة يف  احلادية  املحطة  تنظيم  اإن  وق��ال 
ال�سنوي ل�سباقات اخليول العربية لل�سالالت العريقة على كاأ�ض �ساحب 
ويعك�ض  مميزا  ا�ستمراراً  يج�سد  ال�ساد�ض،  حممد  املغرب  ملك  اجلاللة 
اهمية احلدث ودوره الكبري يف ن�سر ر�سالته باأهم ال�سباقات وامل�سامري، 
كما تعد حمطة املغرب من اهم املحطات العاملية ملا لها من مكانة كبرية يف 
ظل م�ساركة وتواجد نخبة مالك ومربي اخليل يف املغرب واأوروبا بجانب 
االإعالمي  وال�سدى  العربية  اخليول  الأف�سل  الدائمة  القوية  امل�ساركة 
الوا�سع الذي ت�سجله يف كل عام، مبينا اأن اللجنة املنظمة ل�سل�سلة �سباقات 
يف  وم�ساعفتها  النجاحات  م�سرية  تعزيز  على  حري�سة  الغالية  الكاأ�ض 
للعام  باأجندتها  املعتمدة  العاملية  امل�سامري  بكافة  الكاأ�ض  �سباقات  �سل�سلة 
الغالية يف عدة مدن عاملية  الكاأ�ض  اأن تنظيم حمطات  اإىل  القادم، الفتا 
يرهن على الهدف االأ�سمى الذي اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ يف االهتمام باخليول العربية يف كافة دول 

العامل، خ�سو�سا واأن احلدث يقام بالتزامن مع عام الت�سامح.

�ليوم.. نخبة �خليول �لعربية �لأ�صيلة تلتقي يف كاأ�ض رئي�ض �لدولة باملغرب
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جمتمع االمارات

 �لر�بطة �لثقافية �لفرن�صية يف �أبوظبي تقيم 
فعاليات خا�صة بالأطفال خالل مو�صم �لأعياد

يف  الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  تقدم   ، االأع��ي��اد  مو�سم  ب��اق��رتاب  احتفاًء 
يف  وذل��ك  فرن�سية،  ب��اأج��واء  املحفوفة  ال�ستوي(  )املخيم  فعالية  اأبوظبي 
الفرتة ما بني 15 دي�سمر  و2 يناير 2020، من ال�ساعة 9:00 �سباًحا 
وحتى ال�ساعة 3:00 ع�سًرا.، وميكن لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما 
بني 4 و10 �سنوات اال�ستمتاع بفعاليات عيد امليالد املميزة التي تتيح لهم 
ا�ستك�ساف الطقو�ض االحتفالية يف البالد املغطاة بالثلوج وذلك يف الفرتة 

ما بني 15-19 دي�سمر املقبل. 

اأطلق “دبي ف�ستيفال �سيتي مول” يوم 24 اكتوبر 
اال�ستثنائي  االأح��دث من عر�سه  الن�سخة  املا�سي 
مع  ’حديقة هاتي’  حتت عنوان  “تخيل”  املميز 
جمموعة من الن�ساطات الرائعة التي ا�ستقطبت 
اأك���ر احتفالية  زائ���ر لتكون  األ���ف   25 م��ن  اأك���رث 
وباإمكان  دب��ي.  يف  “ديوايل”  االأ���س��واء  مبهرجان 
الزوار الذين مل ت�سمح لهم الفر�سة م�ساهدة هذا 
العر�ض اخلالب م�ساهدته اليوم حيث يتم عر�سه 
يومياً جلميع الزوار اال�ستمتاع مب�ساهدته جماناً 

لغاية يوم 29 نوفمر 2019. 
وت�����روي اأح������داث ال��ن�����س��خ��ة ال���راب���ع���ة م���ن عر�ض 
 ’ ’ فيل  ق�سة هاتي )كلمة هاتي تعني  “تخيل” 
غابة  اأ�سجار  و�سط  ولد  ال��ذي  الهندية(  اللغة  يف 
كارناتاكا ، ويك�سف العر�ض اأبرز معامل الهند على 
اأكر خمطط عر�ض �سوئي دائم يف العامل والتي 

ت�سم بوابة الهند التاريخي، والقلعة احلمراء، وج�سر �ساهي اإىل جانب تاج 
اليوني�سكو  منظمة  قائمة  على  املدرجة  االأيقونية  الهند  معامل  اأب��رز  حمل، 
للرتاث الثقايف العاملي. ويتاألق عر�ض ’حديقة هاتي’ مب�سامني فريدة من 
نوعها تروي لزوار منطقة ’ف�ستيفال باي اخلارجية’ ق�سة ا�ستثنائية وت�سلط 
مب�سكلة  النا�ض  وع��ي  زي��ادة  ح��ول  تتمحور  للغاية  نبيلة  ق�سية  على  ال�سوء 

انقرا�ض الفيلة يف اآ�سيا. ويف اإطار جهوده الرامية لدعم هذه الق�سية النبيلة، 
تعاون ’دبي ف�ستيفال �سيتي مول’ مع موؤ�س�سة ’اإيلفانت باريد’ االجتماعية 
لعر�ض خم�سني من القطع الفنية املزخرفة ل�سغار الفيلة بحجمها الطبيعي 
امللونة  الفيلة  االأو�سط. وحتمل هذه  ال�سرق  االأوىل يف  للمرة  دبي  لتكون يف 
توقيع م�ساهري وفنانني من اأنحاء العامل و�ستعر�ض على مدى �ستة اأ�سابيع يف 

اأرجاء املول للم�ساهمة يف التوعية حول �سرورة احلفاظ على الفيلة.

فندق ميلينيوم �ملطار دبي يفوز بجائزة »�أف�صل فندق مطار«
ح�سل فندق ميلينيوم املطار دبي على جائزة “اأف�سل فندق مطار” للعام الثالث على التوايل يف جوائز ال�سفر العربي املرموقة. جوائز ال�سفر العربي باالمتياز يف �سناعة ال�سيافة يف اأرجاء 
ال�سرق االأو�سط، تعتر منراً لتقدير ومكافاأة اأ�سحاب االإجن��ازات احلقيقية. يتم حتديد الفائزين على اأ�سا�ض نظام فريد للت�سويت عر االإنرتنت تدعمه هيئة حكام من اأجل اخلروج 

بنتيجة عادلة متاما وغري منحازة.
قال ال�سيد: �ساميون مور، مدير عام فندق ميلينيوم املطار دبي،: نحن نت�سرف بالفوز بالتقدير يف جوائز ال�سفر العربي 2019 للمرة الثالثة. هذه اجلائزة �سهادة على التزامنا بتقدمي 
م�ستويات خدمة ال ت�ساهى ومرافق ال مثيل لها من اأجل جتربة ا�ستثنائية لل�سيف. ما كان هذا االإجناز ليتحقق دون �سغف واإخال�ض فريقنا. نحن فخورون بهذا االإجناز الذي �سوف ميثل 

حافزاً هائاًل لكل العاملني وال�سركاء.
فندق ميلينيوم املطار دبي وجهة اأنيقة ع�سرية تنا�سب هوؤالء الذين يرغبون يف اأن يكونوا يف قلب م�سهد االأعمال والثقافة املزدهرة يف دبي. يتمتع فندق ميلينوم املطار دبي مبوقع منا�سب 
بالقرب من مطار دبي الدويل، وي�سم 341 غرفة وجناحا ف�سيحة منها غرف �سوبريور وديلوك�ض، اأجنحة الكلوب واأجنحة اكزيكتيف ديلوك�ض مزودة بت�سهيالت رائعة. يوجد بالفندق 
اختيارات متميزة ومتنوعة من املطاعم والبارات، جمموعة كبرية من اختيارات الرتفيه منها حمام �سباحة كبري يف الهواء الطلق ومركز لياقة كامل التجهيزات، ف�ساًل عن مرافق منا�سبات 
رائعة وخا�سة قاعة حفالت اجلرهود املبهرة ولها مدخل خا�ض، 7 غرف اجتماعات وحديقة خارجية وم�ساحة حول حمام ال�سباحة. قاعة احلفالت ميكنها اأن ت�ستقبل حتى 600 �سيف 

وهي مثالية ال�ست�سافة املوؤمترات، حفالت الزواج وغريها من املنا�سبات االجتماعية.

ڤوكو دبي يح�صد عدًد� من جو�ئز فاكت د�ينينغ دبي 2019 
جوائز  حفل  يف  م�ساركته  خ��الل  مبهًرا  انطباًعا  دب��ي  ڤوكو  فندق  ت��رك    
مطعمه  ح�سل  حيث  االأول،  اأم�����ض  امل��رم��وق��ة   2019 دب��ي  داينينغ  فاكت 
اأما مطعم  االإم��ارة،  )اأف�سل مطعم ع�سري( يف  )�سيلي�سيو�ض(على جائزة 

)تري�سيند( فقد ح�سد جائزة )اأف�سل مطعم يف دبي(.
و قال ال�سيد �سيمون �ستامر، املدير العام لفندق ڤوكو دبي معلًقا حول هذا 
الذي  االأمر  الرفيعة،  ي�سرفنا احل�سول على هذه اجلوائز  املميز:  النجاح 

يدفعنا اإىل تعزيز التزامنا مبنح ال�سيوف املزيد من اخلدمات املميزة.

معر�ض دبي �لدويل لل�صيار�ت 2019 يحتفي 
بابتكار�ت �لطلبة مع م�صابقة »�صيارتي �مل�صتقبلية« 
النماذج  لت�سنيع  اأ�ستوديوهاتها  اأح���دث  با�ستخدام  ديزاين”،  “اإيتال  ك�سفت 
ثالثية االأبعاد خالل معر�ض دبي الدويل لل�سيارات 2019، عن جمموعة من 
الدولة  يف  املدار�ض  طلبة  من  جمموعة  اإبداعات  ج�سدت  التي  ال�سيارات  هياكل 
اأول  الذين �ساركوا يف م�سابقة “�سيارتي امل�ستقبلية” التي ترعاها �سركة “َكفو”، 
تطبيق للتزود بالوقود ح�سب الطلب يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. 
بناء  فعلياً  ديزاين”  “اإيتال  فريق  ي�ستطيع  املتطورة  الرقمية  التقنيات  وبهذه 
مناذج كاملة لهياكل �سيارات من البداية اإىل النهاية يف بيئة افرتا�سية ثالثية 
وكانت  وتعديلها.  املركبات  لت�سميم  كبرية  فر�ساً  يتيح  ال��ذي  االأم���ر  االأب��ع��اد، 
�سنة  و13   6 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  للطلبة  دعوتها  وجهت  قد  امل�سابقة 
�سيارة  عن  تعر  التي  الت�سورية  ر�سوماتهم  تقدمي  اإىل  دب��ي  اأنحاء  جميع  من 
اأحالمهم امل�ستقبلية. وقد عاد الطلبة الفائزون اإىل منازلهم مع مناذج �سغرية 
من ت�ساميمهم، ون�سخة من لعبة نيد فور �سبيد اجلديدة الأجهزة اك�ض بوك�ض، 

ومل�سق ل�سورة ت�سميمهم، وتذكرتني لدخول �سباق الفورموال1 باأبوظبي.
وقال كريت�سيان بولونيزي، مدير املكتب االإعالمي ل�سركة اإيتال ديزاين: “لقد 
وا�ستعر�ض  دي��زاي��ن،  اإي��ت��ال  متتلكها  التي  املتعددة  اخل���رات  امل�سروع  ه��ذا  اأب���رز 
اأحدث تقنياتنا يف ت�سميم ال�سيارات. وقد كان �سعوراً رائعاً اأن نرى وجوه الطلبة 
تعلوها ال�سعادة املمزوجة باالنبهار عندما مت الك�سف عن املج�سمات التي ج�سدت 

ت�ساميمهم اخليالية.«

»�صتيف مادن« يحتفل بالذكرى 
�لثالثني لعالمته �لتجارية يف دبي
على  الثالثني  بالذكرى  احتفااًل 
جاء  ال��ت��ج��اري��ة،  عالمته  تاأ�سي�ض 
العالمة  �ساحب  مادن”،  “�ستيڤ 
اإىل  لالأحذية،  االأ�سهر  االأمريكية 
ولزيارة  احل��دث  ه��ذا  لي�سهد  دب��ي 
املتجر الذي مت جتديده موؤخًرا يف 
املتجر اجلديد،  دبي مول. ورّح��ب 
اأكر متجر �ستيڤ  وال��ذي �سيكون 
املتحدة  ال�����والي�����ات  خ������ارج  م������ادن 
االأمريكية، بع�ّساق املو�سة واالأناقة 
خالل عطلة نهاية االأ�سبوع، وياأتي 
افتتاح هذا املتجر ليعك�ض االزدهار 
ي�������س���ه���ده قطاع  ال�������ذي  امل�����س��ت��م��ر 
االأزي��اء يف دب��ي. واأطلقت العالمة 
ال��ت��ج��اري��ة م��ت��ج��راً م��وؤق��ت��اً لثالثة 
اأي��ام يف دب��ي م��ول، حيث مت عر�ض 
جم��م��وع��ة اأح����ذي����ة ���س��ت��ي��ڤ م���ادن 
االأنيقة وتقدمي عدد من االأن�سطة 

التفاعلية للزّوار. فندق �صاطئ �لر�حة يلتزم ب�صحة موظفيه
حملًة  موظفيه  ب�سحة  التزامه  اإط��ار  يف  ال��راح��ة  �ساطئ  فندق  ا�ست�ساف 
احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال��ث��دي،  ب�سرطان  توعيتهم  بغر�ض  ملوظفيه  �سحية 
ال�سحية  املفاهيم  تعزيز  بهدف  االأهلية  م�ست�سفى  مع  بالتعاون  ال�سحية 
للحفاظ على  الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  وت�سجيعهم على  املوظفني  لدى 
منط حياة �سحي. ويلتزم فندق �ساطئ الراحة ب�سحة موظفيه من خالل 
االإ�سابة  وجتنب  لتحديد  الوقائية  االإج���راءات  اتخاذ  ب�سرورة  توعيتهم 
على  املوظفني  كافة  لت�سجيع  ال�سحية  احلملة  هذه  ويهدف  باالأمرا�ض، 
اجراء الفحو�سات الطبية الالزمة �سواء احليوية اأو الب�سرية اأو اختبارات 

م�ستوى ال�سكر و�سغط الدم .

�لإمار�ت مل�صرح �لطفل يكّرم عمر غبا�ض
اختارت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان االإمارات مل�سرح الطفل، 
ال�سخ�سية  يكون  الأن  غبا�ض  عمر  القدير  االإم��ارات��ي  الفنان 
يف  �ستنطلق  والتي  ع�سرة  اخلام�سة  املهرجان  دورة  يف  املكرمة 
الفنان عمر غبا�ض  القادم.  ويعتر  التا�سع ع�سر من دي�سمر 
ب��اح��ث وخم����رج وم���وؤل���ف يف م�����س��رح��ي ال��ك��ب��ار واالأط����ف����ال، بداأ 
م�سريته امل�سرحية مع فرقة م�سرح دبي التجريبي، “م�سرح دبي 
ولكن«.   “اأغنياء  مب�سرحية   1980 العام  يف  حاليا”،  االأهلي 
�سغل خالل م�سريته الفنية العديد من املنا�سب، اأهمها: رئي�ض 
املنا�سب يف موؤ�س�سة  العديد من  امل�سرحيني، وتنّقل يف  جمعية 

التكافل واملركز  امل�سرحيني و�سندوق  االأهلي وجمعية  تاأ�سي�ض م�سرح دبي  دبي لالإعالم، و�ساهم يف 
العربي االأوروبي مل�سرح الطفل وال�سباب واأ�س�ض مركز ديرة الثقايف، ورمبا يكون االإجناز االأهم لعمر 

غبا�ض ورفاقه امل�سرحيني هو تاأ�سي�ض واإطالق مهرجان االإمارات مل�سرح الطفل يف العام 2005. 

عر�ض »حديقة هاتي« يروي رحلة فيل �صغري مع �أ�صهر معامل �لهند

�لد�ر �لعقارية تعلن ��صم �لفائز 
�لأول بحملة »كن مليونري �ل�صهر«

حممد بن ركا�ض يح�صر تخرج 
حممد �ل�صبيعي �لعامري

ح�سر ال�سيخ حممد بن ركا�ض العامري ع�سو 
اأبوظبي   الإم����ارة  ال��وط��ن��ي  اال�ست�ساري  املجل�ض 
حفل الع�ساء الذي اأقامه علي عبداهلل ال�سبيعي 
من  “حممد”  العامري  مبنا�سبة تخرج جنله 
اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية، كما ح�سر احلفل يف 
ركا�ض  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  العني  مدينة 
وعدد  �سابقاً  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو 
واالأ�سدقاء  االأه����ل  ج��ان��ب  اإىل  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 
وتخلل احلفل كلمات وق�سائد  يف حب الوطن .

املراكز امل�ساركة، اأو كدفعة مقابل 
“الدار  م����ن  ح����ر  مت���ل���ك  ع����ق����ار 
مدر�سية  كر�سوم  اأو  العقارية”، 

ال�ساطئية وم�سخات اجل�سم  االألعاب 
وع���رو����ض  م���ي���ل  ل���ك���ل  رب�����ح  ودورات 
العقبات.  ودورات  ال�سحية  الطهي 
ا�ض  ب��ي  يف  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال 
العام  وامل����دي����ر  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

الوقاية  اإن  فاياليل  �سم�سري  الدكتور 
اأمناط  ع��ن  الناجمة  االأم���را����ض  م��ن 
“يتزايد  كبرًيا.  حتدًيا  ميثل  احلياة 
عدد االأ�سخا�ض الذين يقعون �سحايا 
االأمرا�ض الناجمة عن اأمناط احلياة 

ب�سفتي  ع��ام.  كل  ال�سكر  مر�ض  مثل 
م�����س��وؤول، من  رع��اي��ة �سحية  م��ق��دم 
املكان  النا�ض. هذا هو  تثقيف  واجبنا 
الذي تلعب فيه حمالت التوعية دوًرا 

حا�سًما.

اأو اإنفاقها  يف “اأكادمييات الدار”، 
ووجهاتها  يا�ض  جزيرة  فنادق  يف 

ال�سياحية. 

الرائدة  ال��ت�����س��ّوق  اأع��ل��ن��ت م��راك��ز 
العقارية  ال���دار  ل�سركة  التابعة 
عن ا�سم الفائز االأول بحملة “كن 
حممد  وه��و  ال�سهر”،  مليونري 
بنغالدي�ض  م��ن  ح��اج��ي  ���س��وم��ان 
وامل��ق��ي��م يف دول���ة االإم������ارات، وقد 
مت االإعالن عن الفائز بعد اإجراء 
ال�سحب االأول يف املركز التجاري 
نوفمر   3 ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  العاملي 

.2019
“اأ�سعر  امل��ن��ا���س��ب��ة:  ب���ه���ذه  وق�����ال 
احلظ  الأن  ت��و���س��ف  ال  ب�����س��ع��ادة 
عندما  االأوىل  م��رت��ني،  حالفني 
رزقني اهلل بتواأم االأ�سبوع املا�سي، 
والثانية عند فوزي بهذه اجلائزة 
�سركة  اأ���س��ك��ر  اأن  واأود  ال��رائ��ع��ة، 
مثل  تنظيم  على  العقارية  ال��دار 
ت�ساعد  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه 

الوعي حول مر�ض  لزيادة  يف م�سعى 
يهدد  ولكنه  ال�سائع  املر�ض  ال�سكري، 
امل�ساركني  مئات  �سارك  احلياة،  منط 
مب����ن ف���ي���ه���م ال�����رج�����ال وال���ن�������س���اء يف 
ثالثة  بطول  م�سّغر  م��اراث��ون  �سباق 
كيلومرتات اأقيم يف جزيرة الرمي يوم 

اجلمعة
. مت تنظيم �سباق # حتدي_ال�سكري 
من قبل مركز برجيل جلراحة اليوم 
الواحد باال�سرتاك مع مدينة برجيل 
ال��ط��ب��ي��ة وجم��م��وع��ة ال����دار م��ن قبل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ون��ي��ل،  ج����ون 
�سباق  ق������دم  ب����رج����ي����ل.   مل�����س��ت�����س��ف��ى 
ال���ذي مت تنظيمه  امل�����س��ّغ��ر  امل���اراث���ون 
ال���ع���امل���ي ملر�ض  ب���ال���ي���وم  ل���الح���ت���ف���ال 
تكميلية  طبية  ف��ح��و���س��ات  ال�����س��ك��ري 
لكافة امل�ساركني. مت تنظيم عدد كبري 
من االأن�سطة البدنية االأخرى كجزء 
ال��ذي ا�ستمر ليوم واحد  من احل��دث 
يف رمي �سنرتال بارك. �ساركت ع�سرات 
ال��ع��ائ��الت مب��ا يف ذل���ك اأط��ف��ال��ه��م يف 

النا�ض على حتقيق اأحالمهم«.
اال�ستمرار  للمت�سّوقني  ومي��ك��ن 
وامل�ساركة يف ال�سحوبات ال�سهرية 
اإماراتي  دره��م   200 اإنفاق  عند 
الت�سّوق  م��راك��ز  اأح���د  اأك���رث يف  اأو 
يتم  و�سوف  احلملة،  يف  امل�ساركة 
الفائَزين  ا���س��َم��ي  ع���ن  االإع�����الن 
دي�سمر   1 ت��اري��خ  يف  االآخ���َري���ن 
2020، على  يناير  2019 و2 
املجزية  امل�سابقة  هذه  ت�ستمر  اأن 

حتى 31 دي�سمر 2019. 
و�سيكون لدى الفائزين يف حملة 
حرية  ال�سهر”  م��ل��ي��ون��ري  “كن 
ال��ت��ي ُت�سرف  ال��ط��ري��ق��ة  اخ��ت��ي��ار 
اإماراتي،  بها جائزة املليون درهم 
���س��ك��ل بطاقات  ع��ل��ى  اإم����ا  وذل����ك 
لدى  ا�ستخدامها  ميكنهم  هدايا 
م���ئ���ات ال���ع���الم���ات ال���ت���ج���اري���ة يف 

من خلل مبادرة مركز برجيل جلراحة اليوم الواحد

م�صاركة مئات �ملت�صابقني لن�صر �لوعي حول مر�ض �ل�صكري



قتلها و�ختباأ بالغابة.. و�ل�صحية تك�صف �جلاين 
هي يف الثامنة ع�سرة من عمرها وهو يف ال�سابعة والع�سرين من 
العمر، وكالهما فقري. اأحبا بع�سهما، لكن احلب وحده ال يكفي 
ما  ه��ذا  االأق���ل  اأو على  ي��ب��دو،  م��ا  دون م�سكالت على  م��ن  للعي�ض 

تك�سفه ق�سة فتاة ورجل يف كينيا.
العمر  م��ن  يبلغ  رج��ال  كينيا  يف  االأم��ن��ي��ة  ال�سلطات  اعتقلت  فقد 
الطالبة  جميلة،  دورك��ا���ض  �سديقته،  قتله  يف  لال�ستباه  عاما   27
تتابع  ك��ان��ت  وال��ت��ي  بوليتكنيك،  كي�سومو  يف  االأوىل  ال�����س��ن��ة  يف 
على  ظهر  بينهما  ال�سجار  اإن  م�سادر  وقالت  امل�سرتيات.  يف  دورة 
التي  اأن تقتل جميلة  التوا�سل االجتماعي، قبل  و�سائل  �سفحات 
"اإيف"  موقع  بح�سب  االأرب��ع��اء،  اإنرتنت  مقهى  اإىل  متجهة  كانت 
به  امل�ستبه  اأن يقدم  االإخباري. وت�ساجرت جميلة و�سديقها، قبل 
على طعن ال�سابة يف معدتها، يف "ريات" على طول طريق كي�سومو 
كاكاميجا ال�سريع بالقرب من منزل والديها. وتفيد املعلومات اأنه 
األقي القب�ض على امل�ستبه به، وهو طالب �سابق يف جامعة ما�سينو، 
بعد اأن عرث عليه خمتبئا يف غابة بالقرب من مكان احلادث الذي 
وق��ال �سابط يف مركز  االأرب��ع��اء.  ال�ساعة اخلام�سة م�ساء  وق��ع يف 
التحقيقات  ال�سرطة �سرعت يف  اإن  �سرطة كونديل توم �سمبريي، 
يف عملية القتل، م�سيفا اأن ال�سباط حتدثوا اإىل اأ�سدقاء جميلة 
م�سرح  يف  م��وج��ودي��ن  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض  واإىل  و�سديقها، 
احتجاز  ومت  ا�ستغاثة.  ن���داء  ال�سحية  اأر���س��ل��ت  اأن  بعد  اجل��رمي��ة 
امل�ستبه به يف مركز ال�سرطة بانتظار اإجراء اختبار نف�سي له. وقال 
عندما  بغزارة  تنزف  لكنها  واعية،  تزال  ال  الفتاة  "كانت  م�سدر: 

و�سل رجال االإنقاذ. وكانت قادرة على اإخبارهم مبن هاجمها".

�مر�أة حامل يف 4 كيلو خمدر !
الحظ ال�سباط �سيئا غري طبيعي يف بطن امراأة حامل، فاأ�سروا 
بني  ح��دودي��ة  نقطة  يف  دقيق  لتفتي�ض  واإخ�ساعها  توقيفها  على 
االأرجنتينيون،  اجلمارك  م�سوؤولو  واكت�سف  وت�سيلي.  االأرجنتني 
اأن امل����راأة مل ت��ك��ن حت��م��ل ط��ف��ال، ب��ل 4 ك��ي��ل��وغ��رام��ات م��ن خمدر 
اأ�سهر  يف  اأنها  متظاهرة  احل��دود  عر  تهريبها  حت��اول  احل�سي�ض، 
احلمل االأخرية. وك�سفت و�سائل اإعالم حملية اأن ال�سيدة اعتقلت 
يف نقطة تفتي�ض تابعة لل�سرطة، مبنطقة تعرف با�سم "فايل دي 

اأوكو قرب احلدود بني االأرجنتني وت�سيلي.
وبعد التحقيق معها، �سرحت املراأة املهربة اأنها كانت متوجهة اإىل 
االأرجنتينية  االأم��ن  وزي��رة  ون�سرت  احلدودية.  باتاغونيا  منطقة 
"تويرت"، وقالت  باتري�سيا بولريت�ض، �سور املراأة يف ح�سابها على 
املخدرات  داخله  وخباأت  العجني،  من  بطنا  "�سنعت  املوقوفة  اإن 
وكانت  االأ���س��ل،  اأرجنتينية  امل���راأة  اأن  وذك���رت  الهندي".  القنب   -
يحاول  ب��دوره  ك��ان  بعدما  اأي�سا،  اعتقاله  ج��رى  برجل،  مرفوقة 

تهريب كمية من املخدرات.

كلبان يعقر�ن جنديا حتى �ملوت
اأعلن اجلي�ض النم�ساوي اأن اأحد عنا�سره، وعمره 31 عاما، قتل 
مكلفا  ك��ان  بينما  ل��ه  اخل��دم��ة  كلبني يف  ب�سب عقر  يبدو  م��ا  على 
بتغذيتهما. قال اجلي�ض اإن اجلندي ر�سد الكلبني، وهما من نوع 
يرك�سان طليقني يف الثكنات الواقعة اإىل  البلجيكي"،  "ال�سيرد 
اجلنوب من فيينا يف �ساعة مبكرة . وبعد ذلك، عرث على الرقيب 

اأول داخل مربى الكالب. ومت فتح حتقيق يف �سبب الهجوم.
ونقلت هيئة البث النم�ساوية "اأو اآر اإف" عن وزارة الدفاع اأن اأحد 
 6 االآخ��ر، وعمره قرابة  بينما  تام،  ب�سكل ع�سكري  الكلبني مدرب 

اأ�سهر، كان على و�سك اخل�سوع لتدريب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حمكمة متنع رفع �أجهزة �لدعم عن طفلة
منعت حمكمة يف والية تك�سا�ض االأمريكية م�ست�سفى يف فورت وورث من رفع اأجهزة الدعم عن طفلة تبلغ من العمر 

ت�سعة اأ�سهر تعاين من حالة خطرية يف القلب. 
ومل تغادر تين�سلي لوي�ض اأبًدا مركز طب االأطفال الطبي، حيث ُولدت قبل االأوان وهي تعاين من خلل قلبي نادر 
املغذيات يف  ي�سخ  تغذية  واأنبوب  ال�سناعي،  التنف�ض  الق�سرية على جهاز  واأم�ست حياتها  اإب�ستاين،  �سذوذ  ي�سمى 

بطنها ال�سغري.
ويف 31 اأكتوبر "ت�سرين االأول" املا�سي، اأبلغ املركز اأ�سرة تين�سلي بنيته اإزالة كل اأجهزة دعم احلياة دون اإذن منهم. 
حيث مينح قانون والية تك�سا�ض امل�ست�سفيات �سلطة رفع اأجهزة دعم احلياة، اإذا كان املري�ض يعاين من حالة ال رجعة 

فيها، وتعذر العثور على من�ساأة منا�سبة لنقله اإليها يف غ�سون 10 اأيام.
�سليم، ونتيجة لذلك،  ب�سكل  العمل  القلب من  ن��ادرة متنع �سمام  اأن�ستاين، وهو حالة  تين�سلي من �سذوذ  وتعاين 

يت�سرب بع�ض الدم الذي يجب اأن يدور باجتاه واحد يف االجتاه املعاك�ض، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.
وقال متحدث با�سم املركز الطبي اإن االإدارة توا�سلت مع ما يقرب من 20 م�ست�سفى يف جميع اأنحاء البالد بالنيابة 

عن تين�سلي ووالديها، لكن اأي من هذه امل�ست�سفيات مل يوافق على قبولها.
وحتاول والدة الطفلة متديد فرتة بقائها على اأجهزة دعم احلياة، على اأمل اأن تتمكن من العثور على م�ست�سفى 

يقبلها ولديه القدرة على عالج حالتها اخلطرية.
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�صجرتان حتالن مكان حر��ض �ملرمى 
ا�ستقطب ملعب كرة قدم مت تد�سينه حديثاً يف بوغوتا، كولومبيا الكثري من 
"الالعبني"  االهتمام على و�سائل التوا�سل االجتماعي، ب�سبب اثنني من 

الدائمني - �سجرتان تنموان اأمام كل مرمى. 
درا�سات  باإجراء  والريا�سة  للرتفيه  املقاطعة  معهد  تكليف  مت   ،2017 يف 
ب��ارك ج��اب��ون، وك��ان كل �سيء  اأج��ل تكييف وحت�سني حديقة  هند�سية من 
ي�سري وفق املخطط، حتى علم ال�سكان اأن ال�سلطات تخطط الإزالة اأو نقل 

بع�ض االأ�سجار الإف�ساح املجال مللعب كرة قدم.
لكن اأحد الق�ساة اأمر بالتعليق الفوري الأي تدخل اأو اإجراء �سد االأ�سجار، 

مثل قطعها اأو تقليمها، �سمن اجلهود الرامية اإىل حماية البيئة.
ومنع هذا احلكم ب�سكل اأ�سا�سي اأي �سخ�ض من مل�ض االأ�سجار يف احلديقة، 
مب��ا يف ذل��ك تلك ال��ت��ي ك��ان م��ن امل��ف��رت���ض اإزال��ت��ه��ا م��ن ملعب ك��رة القدم 
املخطط له. وعادة ما تقوم �سركات البناء باإلغاء او تاأخري امل�سروع، لكن يف 
مثل هذه احلالة، قررت ال�سركة اأن تلتف حول االأ�سجار، مما ترك اثنتني 

منها تقفان اأمام كل مرمى يف امللعب، ح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
اإحدى هاتني ال�سجرتني غري املرغوبتني هي �سجرة نخيل يبلغ ارتفاعها 

حوايل 4 اأمتار، يف حني اأن االأخرى �سجرة �سغرية.
اعتر  التي  ال�ساخرة،  بالتعليقات  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  وامتالأت 

بع�سها اأن ال�سجرتني اأف�سل من حرا�ض املرمى يف منع ت�سجيل االأهداف.

مكيف �لهو�ء قتل �لر�صيعة.. و�لوقائع ماأ�صاوية
لقيت طفلة، تبلغ من العمر عامني فقط، حتفها بعد �سقوط مكيف هواء 

عليها من ارتفاع �ساهق، وفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
وقالت �سرطة مدينة تورونتو الكندية اإن احلادث وقع يوم االثنني يف حدود 

ال�ساعة الرابعة ع�سرا، وذلك مبنطقة "�سكاربورو".
واأ�سافت اأن والدة الطفلة واأطفالها الثالثة كانوا ي�ستعدون لدخول املجمع 
الهوائي على عربة  املكيف  ت�سقط وحدة  اأن  قبل  يقطنون،  ال�سكني، حيث 

الطفلة ال�سغرية، قادمة من �سقة يف الطابق الثامن.
اأنها  اإال  امل�ست�سفى،  اإىل  ال�سرعة  كري�ستال مريوغو على وجه  نقل  وجرى 

لفظت اأنفا�سها م�ساء اليوم نف�سه، يف حدود ال�ساعة احلادية ع�سرة.
و7   5 ب��ني  اأع��م��اره��م  )ت���رتاوح  "ديلي ميل" اأن �سقيقي م��ريوغ��و  وذك���رت 

�سنوات( كانا �ساهدين على احلادث وتعر�سا ل�سدمة كبرية.
وقالت عائلة ال�سحية "فقدنا طفلتنا كري�ستال الثمينة.. نحن مدمرون.. 

ن�سكر كل من حاول م�ساندتنا ودعمنا خالل هذه املحنة".
الإفادات  اال�ستماع  �سيتم  حيث  ال�سرطة،  ط��رف  م��ن  حتقيق  فتح  وج��رى 

ال�سهود ومعاينة كامريات املراقبة، ملعرفة �سبب �سقوط املكيف الهوائي.
وو�سف اأحد امل�سوؤولني يف �سرطة تورونتو احلادث ب�"املاأ�ساوي".

جون جلند يظهر 
جانبه �لأبوي 

�حلنون
ر�������س������دت ع�����د������س�����ات ك�����ام�����ريات 
الباباراتزي �سوراً للنجم العاملي  

جون جلند  وهو يجلب ابنته لونا 
من املدر�سة يف لو�ض اأجنلو�ض.

40 عاماً  العمر  البالغ من  جون 
االأب�������وي احلنون  ج��ان��ب��ه  اأظ���ه���ر 

حيث اأنه حمل ابنته على كتفيه.
وارت��دى جون جاكيت من فندي 

ثمنها 3،980 دوالر اأمريكي.
جون متزوج من العار�سة كري�سي 
تايغن وهي والدة لونا التي ولدت 
عام 2016 ولدى كري�سي وجون 
اب���ن اأي�����س��اً ه��و م��اي��ل��ز ول���د العام 

املا�سي.
ج����ون ك����ان ق���د ن����ال ل��ق��ب جملة 
اإثارة  االأك��رث  "الرجل  "بيبول" 

على قيد احلياة" لهذا العام.

هذه حقيقة عالقة كايت 
بيكن�صايل بجاميي فوك�ض

بيكن�سايل   ال��ري��ط��ان��ي��ة  كايت  امل��م��ث��ل��ة  ن��ف��ت 
تداولها عن عالقة عاطفية  التي مت  االأخبار 
ق�سائها  بعد  فوك�ض   بالنجم  جاميي  جتمعها 
HFPA & THR �سمن  وقتاً معه يف حفل 
 Golden Globe Awards  2020
من  ال��ب��ال��غ��ة  ك���اي���ت  ن��ف��ي  وج�����اء   .Season
ال��ع��م��ر 46 ع���ام���اً م���ن خ����الل ���س��ورت��ني من 
اإح��دي��ه��م��ا جاميي  امل��ذك��ور يظهر يف  احل���دث 
التوا�سل  م��واق��ع  اأح����د  ع��ل��ى  �سفحتها  ع��ل��ى 
االجتماعي، وكتبت تعليقاً:" اأود اأن اأ�سري اإىل 
اأن الوقوف بجانب �سخ�ض ال يعني اأنني على 

عالقة عاطفية معه."
امل��م��ث��ل الكوميدي  وك��ان��ت ك��اي��ت ق��د واع����دت 
اأ�سهر   4 مل����ة  دي���ف���ي���د����س���ون  ب���ي���ت  االأم�����ريك�����ي 
العام  م��ن  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل  يف  ع��ن��ه  وانف�سلت 

احلايل.

تخفي فقد�نها للب�صر 40 عامًا      
اأخفت موؤلفة بريطانية فقدانها للب�سر حتى بلغت �سن 

االأربعني عن اأ�سرتها وزوجها واملقربني اإليها. 
وتعاي�ست زينا كوبر )42 عاماً(، وهي اأم لطفل وحا�سلة 
مع  مدر�سية  كم�ست�سارة  وتعمل  املاج�ستري  درج��ة  على 
اأربعة  يقرب من  ما  منذ  �سديدة،  الب�سر مبهارة  فقدان 

عقود، حتى اأن والديها مل يعرفا مدى �سدة حالتها.
ت��دع��ى متالزمة  ن���ادرة  وول���دت زي��ن��ا م��ع ح��ال��ة مر�سية 
واملفا�سل  والعظام  والرئتني  القلب  على  توؤثر  مارفان، 

والب�سر بن�سب متفاوتة.
وطورت زينا بع�ض اال�سرتاتيجيات للتعامل مع االآخرين، 
ومت��ك��ن��ت م��ن خ���داع اجل��م��ي��ع واإخ���ف���اء ف��ق��دان��ه��ا للب�سر 
االأماكن  وتعلم  ذاكرتها  �سحذ  بدرجة كبرية، من خالل 
وال��ع��دي��د من  ال��ط��رق��ات واالأر���س��ف��ة  ال��ت��ي تنحني فيها 
احليل االأخرى، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.

اليقظة  "لقد ع�ست يف حالة م��ن  ذل��ك  ع��ن  زينا  وت��ق��ول 
اأخطط لالأمام، واأبحر من  املفرطة الدائمة، كنت دائماً 
خالل عدد اخلطوات، وحفظ �سعور �سطح االأر�ض حتت 

قدمي وتطوير ذاكرتي ال�سمعية".
كنت  اأن��ن��ي  اأدرك  اأك���ن  مل  ف��ت��اة،  ك��ن��ت  "عندما  وت�سيف 
كخياالت  ال��ن��ا���ض  ي���رون  اجل��م��ي��ع  اأن  اع��ت��ق��دت  خمتلفة، 
غام�سة، واأنهم مثلي، يحددون الطعام عن طريق �سمه 
ال�سنني  م���رور  وم��ع  ارت��دائ��ه��ا.  عند  باملالب�ض  وال�سعور 
اأدركت احلقيقة، لكن االأوان كان قد فات الإخبار االآخرين 
باالإحراج،  ت�سعر  زي��ن��ا  وك��ان��ت  للب�سر".  ف��اق��دة  ب��اأن��ن��ي 
وتخ�سى اأن يعاملها النا�ض بطريقة خمتلفة اإذا اكت�سفوا 
اأي �سخ�ض يف حال  اإعاقتها، كما كانت تفكر يف ردة فعل 
طويلة،  ل�سنوات  احلقيقة  ه��ذه  عنه  اأخ��ف��ت  اأن��ه��ا  اأدرك 

واأكرث ما كان يثري خوفها هو �سفقة االآخرين عليها.

كلب ب�»ذيل« على وجهه
جبهته،  على  ال��ذي��ل  ي�سبه  م��ا  ميتلك  �سغري  كلب  اأث���ار 
ال��ده�����س��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، وحظي 

بتعاطف االآالف حيث انهالت عليه عرو�ض التبني.
الكلب  اإن  ال���ري���ط���اين  نيوز"  "�سكاي  م���وق���ع  وق�����ال 
موؤ�س�سة  قبل  م��ن  ال�����س��ارع  م��ن  اإن��ق��اذه  مت  "ناروهال" 

خريية تن�سط يف والية مي�سوري االأمريكية.
و�سرعان ما الحظ املنقذون الذيل االإ�سايف املوجود على 

وجه الكلب، مما جعلهم يخ�سعونه لالختبار.
غري  ال��ذي��ل  اأن  االأط��ب��اء  وج��د  لالأ�سعة،  اإخ�ساعه  وبعد 
اأن  اإال  اآخ���ر داخ���ل ج�سم احل���ي���وان،  ب���اأي ���س��يء  م��رت��ب��ط 
"اأروع  يجعله  ن��اروه��ال  ذي��ل  اإن  قالت  اخلريية  اجلمعية 

كلب على االإطالق".
وقالت اجلمعية على �سفحتها يف في�سبوك "هذه حلظة 
غري م�سبوقة. الذيل املوجود على وجه الكلب ال ي�سكل له 
اأي عائق. اإنه يعي�ض حياة طبيعية مثل خمتلف الكالب". 
الإج��راء عملية جراحية  داع  اأي  هناك  لي�ض  اأن��ه  وتابعت 
للكلب واإزالة الذيل، م�سيفة: "لكننا �سنعمل على اأن ال 

ي�سكل له اأي عائق".
واأعجب املتابعون على املواقع االجتماعية ب�سور الكلب، 
و"ثمني"،  "رائع"  اأن��ه  على  التعليقات  يف  اأجمعوا  حيث 
فيما اأتته عرو�ض كثرية للتبني، لكن اجلمعية مل ت�ستقر 

بعد على املالك اجلديد للحيوان. روزي هنتنغتون وايتلي خلل ح�سورها الفعالية ال�سنوية الثالثة من م�سابقة REVOLVEawards يف هوليوود ، كاليفورنيا. ا ف ب

غز�ل بثالثة قرون.. 
و�حد يف �ملليون

�سمعنا عن وحيد وعن احليوانات 
االأك��رث �سيوعا  القرنني، وهي  ذات 
يف عامل احليوان، لكن هل �سمعتم 
ع��ن ث��الث��ي ال���ق���رون؟ ال ���س��ك اأن 

االأمر غريب، لكنه �سحيح.
ليندبرغ  ���س��ت��ي��ف��ن  األ���ق���ى  ف��ع��ن��دم��ا 
الغزال  �سورة  على  فاح�سة  نظرة 
منزله  من  بالقرب  التقطها  التي 
املتحدة،  الواليات  يف  مي�سيغان  يف 

كان االأمر مفاجئا بالن�سبة له.
وكان �ستيفن ليندبريغ تعهد، منذ 
واحدة  �سورة  بتحميل  �سنوات،   5
يف  ح�سابه  على  يوميا  االأق���ل  على 
ف��ي�����س��ب��وك، وه���ي مم��ار���س��ة عادية 
بها  ق��ام  كبري  ح��د  اإىل  طبيعية  اأو 
مي�سيغان  لوالية  املتقاعد  امل�سرع 
كان  بينما  االأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
ب��ال��ق��رب م��ن منزله يف  ي��ن��زه كلبه 
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  ويف  م���ارك���وي���ت. 
�سورة  ليندبريغ  التقط  امل��ا���س��ي، 
غزال يف منطقة قريبة من منزله، 
اإن  القول  وميكن  ال��ع��ادة،  هي  كما 
هذه  م��ث��ل  يف  طبيعي  االأم����ر  ه���ذا 
الظروف ويف هذا الوقت من العام، 
مليون   30 ي��وج��د  واأن���ه  خ�سو�سا 

غزال يف اأمريكا ال�سمالية.
يقوم  ليندبريغ  ك��ان  بينما  ول��ك��ن 
اأن للغزال  اأدرك  بتحميل ال�سورة، 
ثالثة  �����س����ورت����ه  ال���ت���ق���ط  ال�������ذي 
ذك��رت �سحيفة  ما  ق��رون، بح�سب 

الغارديان الريطانية.
واأك����د ال��ط��ب��ي��ب ال��ب��ي��ط��ري �ستيف 
"ديرتويت فري  اإدواردز ل�سحيفة 
للغزال  االكت�ساف  هذا  اأن  بر�ض"، 
اإمن������ا هو  ال���ث���الث���ة  ال�����ق�����رون  ذي 

يف املليون". واحد  "اكت�ساف 

نهر يتحول �إىل �لأحمر �لقاين
حتول لون نهر يقع على احلدود بني الكوريتني 
اإىل االأح���م���ر، م��ن ج���راء دم���اء اخل��ن��ازي��ر التي 

ذبحتها ال�سلطات.
مورنينغ  ت�����س��اي��ن��ا  "�ساوث  ���س��ح��ي��ف��ة  واأف�������ادت 
مقاطعة  يف  يجري  اإمي��ج��ني  نهر  ب��اأن  بو�ست"، 
من  مقربة  على  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ك��وري��ة  يون�سون 

املنطقة املنزوعة ال�سالح بني الدولتني.
األف خنزير   47 اإىل ذبح نحو  وجلاأت ال�سلطات 
يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ن اأج���ل احل���د م��ن ان��ت�����س��ار حمى 
االأ�سابيع  يف  انت�سرت  التي  االأفريقية  اخلنازير 

االأخرية.
مب����ا�س����را  خ����طرا  ال����حمى  ه�����ذه  ت�����سكل  وال 
ك��ون��ه��ا معدية  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ر،  ع����لى 
اخلنازير  ن��ف��وق  اإىل  وت������وؤدي  ك���ب���رية،  ب���درج���ة 

امل�سابة بها.
وذك������رت م��ن��ظ��م��ة غ���ري ح��ك��وم��ي��ة اأن االأم���ط���ار 

دفن  مكان  على  اأي��ام  قبل  هطلت  التي  الغزيرة 
اخلنازير اأدت اإىل تدفق دمائها اإىل النهر، الذي 

حتول لونه اإىل االأحمر.
كريهة  رائ��ح��ة  اإن  املنطقة  يف  م���زارع���ون  وق���ال 
اأنهم  تزكم االأن��وف انت�سرت يف املنطقة، لدرجة 

مل يعودوا قادرين على العمل فيها.
كوريا اجلنوبية  ر�سدت  املا�سي،  �سبتمر  ومنذ 
 380 نحو  واأعدمت  اأرا�سيها،  يف  الوباء  انت�سار 

األف خنزير من اأجل جمابة الوباء.
وزارة  اأ���س��درت  ال�سكان،  لطماأنة  حم��اول��ة  ويف 
اإن مت معاجلة  فيه  قالت  بيانا  �سيول  البيئة يف 
اإىل  تتدفق  التي  اخلنازير  جثث  "دماء  م�ساألة 
�سحيح  ب�����س��ك��ل  "معاجلتها  مت  ق���د  اجل������داول 

با�ستخدام م�سخات ال�سفط.
اأن هذه الدماء مل توؤثر على جودة  م�سريا اإىل 

مياه ال�سنابري يف املنطقة.

تطور خطري يف �أزمة تايلور �صويفت 
جتدد اخلالف بني النجمة العاملية  تايلور �سويفت  ومديري اأعمالها ال�سابقني "�سكوتر 
على  اإ�ستحوذا  اإذ  قدميها،  غناء  من  منعها  بعد  وذل��ك  بور�سيتا"،  براون" و"�سكوت 

األبومات لتايلور من اإ�سدار �سركة "بيغ ما�سني" للت�سجيالت.
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  اأح���د  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  ع��ر  �سويفت  وك��ت��ب��ت 
حقوق  ميلكان  واللذين  و�سكوت  �سكوتر  اأن  اإىل  م�سريًة  حيلة"،  بيدي  قائلًة:"لي�ض 
املو�سيقى  ج��وائ��ز  ح��ف��ل  ال��ق��دمي��ة يف  اأغ��ان��ي��ه��ا  غ��ن��اء  م��ن  االأوىل منعاها  األ��ب��وم��ات��ه��ا 

االأمريكية، والذي من املقرر اأن تت�سّلم فيه جائزة "جنم العقد".
على  فقط  يوؤثر  لن  االأم��ر  ه��ذا  ف��اإن  غارديان" الريطانية،  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
على  عر�سه  املقّرر  حياتها  عن  الوثائقي  فيلمها  على  �سيوؤثر  بل  احلفل،  ح�سورها 
3 �سنوات املا�سية، حيث من املقرر  ال�  نتفليك�ض، والذي كان يتم العمل عليه خالل 
ا اأغانيها القدمية، على الرغم من اأن الفيلم لن ينطوي على اأغاٍن  اأن تغني فيه اأي�سً

كانت حتت �سيطرة ل�سركة "بيغ ما�سني".


