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حددت موجهات ا�صتماع خا�صة المتحان اللغة العربية
الرتبية : درجات تقييم الف�صل الثاين 

للطلبة من 4 ـ 12 حتت�صب يف الف�صل الثالث
 •• دبي - حم�شن را�شد

الطلبة  ك�سفت وزارة الرتبية والتعليم عن طريقة احت�ساب درجات 
اأن درجات  مبختلف ال�سفوف يف الف�سل الدرا�سي الثاين، مو�سحة 
الطلبة من الرابع وحتى الثاين ع�سر خالل تقييمات الف�سل الثاين 

ت�ساف اإىل درجات الف�سل الثالث.
الأول  م��ن  الدرا�سية  ال�سفوف  طلبة  درج���ات  احت�ساب  اإىل  ولفتت 
الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  التقييم  اختبارات  خالل  الثالث  وحتى 

�سمن درجات الف�سل ذاته دون ترحيلها للف�سل الثالث.   
املطبقة  واخلا�سة  املدار�س احلكومية  اأم�س  ب��داأت  �سياق مت�سل  ويف 
للمنهاج الوزاري يف تنفيذ برنامج التقييم اخلتامي للف�سل الدرا�سي 
الثاين والذي ي�سمل طلبة جميع ال�سفوف الدرا�سية من الأول وحتى 
الثاين ع�سر. واأدى اأم�س طلبة ال�سفوف ذاتها اختبار التحدث ملادة 
اللغة الجنليزية والذي مت احت�ساب درجاته على النحو امل�سار اإليه، 

اإذ عرب الطلبة عن ارتياحهم مل�ستوى الأ�سئلة.    )التفا�سيل �س3(

البطرياكية اجلورجية ت�صيد بوثيقة الأخوة الإن�صانية
•• تبلي�شي-وام:

اأ�سادت البطرياكية اجلورجية باملوؤمتر العاملي ل� »الأخوة الإن�سانية« 
بابا  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  و�سم  م��وؤخ��را  اأب��وظ��ب��ي  يف  عقد  ال��ذي 
�سيخ  الطيب  اأح��م��د  الك��رب  الإم���ام  وف�سيلة  الكاثوليكية  الكني�سة 
وممثلي  الفكرية  القيادات  من  �سخ�سية   700 جانب  اإىل  الأزه���ر 
وثيقة  بتوقيع  عنه  وما متخ�س  العامل  اأنحاء  الأدي��ان من خمتلف 

الأخوة الإن�سانية.                                   )التفا�سيل �س5(

•• اأبوظبي-وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
»رعاه اهلل« يف ق�سر الرئا�سة يف العا�سمة اأبوظبي �سباح 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ام�س 
اأوراق اعتماد عدد   .. وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
لدى  املعينني  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  �سفراء  من 

الدولة.
�سريف  من  كل  �سعادة  اعتماد  اأوراق  �سموه  ت�سلم  وق��د 
العربية  م�سر  جمهورية  �سفري  البديوي  ف��وؤاد  حممد 
وماثيو هوكينز �سفري نيوزيلندا وبريي �سالفيك �سفري 
اليابان  �سفري  ناكاجيما  واإكيهيكو  الت�سيك  جمهورية 
وهيوبرت ت�سارلز �سفري كومنولث الدومينيكا وحممد 
الهيبة �سفري اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية وتركي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  الدخيل  عبداهلل  بن 
اأوزبك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  اإب��راه��ي��م��وف  وب��خ��ت��ي��ار 

وماديار مينيليكوف �سفري جمهورية كازاخ�ستان.
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب  وق��د 
ال�����س��ف��راء اجل���دد يف بلدهم  ال�����س��ع��ادة  ب��اأ���س��ح��اب  مكتوم 
مهامهم  اأداء  يف  والتوفيق  النجاح  لهم  ومتنى  الثاين 
اأن  اإليهم من قياداتهم ودولهم .. موؤكدا �سموه  املوكلة 
جميع الوزارات واجلهات املعنية ذات العالقة يف الدولة 
تهم  التي  املوا�سيع  يف  للت�ساور  لهم  مفتوحة  اأب��واب��ه��ا 
دولة  و�سبل تطويرها بني  وال�سداقة  التعاون  عالقات 

الإمارات ودولهم يف �ستى امليادين.
)التفا�سيل �س2(
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مادورو.. اىل متى ال�سمود؟

ال�سرطة اجلزائرية متنع املتظاهرين من التقدم اىل املجل�س الد�ستوري

الدخان يت�ساعد من اآخر معاقل الرهابيني الدواع�س يف الباغوز )رويرتز(

حممد بن را�سد خالل ت�سلمه اأوراق اعتماد  ال�سفري ال�سعودي   )وام(

بريطانيا: اتفاق ال�صالم باليمن يواجه اآخر فر�صة للنجاح

قبائل تن�صق عن ميلي�صيات احلوثي وتن�صم لـ»حجور«
»الن�صرة« تقتل 21 جنديا من اجلي�ش ال�صوري

فريق اإ�صرائيلي رو�صي لالن�صحاب الأجنبي من �صوريا
•• اليمن-وكاالت:

اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين ج��ريمي��ي ه��ن��ت موقف 
فيما  ال�سويد،  اتفاق  وتنفيذ  لل�سالم  الداعم  بالده  حكومة 
عنه  نقلته  م��ا  بح�سب  وم��وان��ئ��ه��ا،  احل��دي��دة  مدينة  يخ�س 

وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
واأ���س��اف وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين اأن ات��ف��اق ال�سالم يف 

اليمن يواجه الآن اآخر فر�سة للنجاح.
ال�����س��رع��ي��ة، وزي����ر اخلارجية  ال��ي��م��ن��ي��ة  واأب���ل���غ���ت احل��ك��وم��ة 
الن��ق��الب��ي��ة، جلهود  رف�����س ميلي�سيا احل��وث��ي  ال��ربي��ط��اين، 
الت���ف���اق عليه يف  م��ا مت  واأن���ه���ا مت��اط��ل يف تنفيذ  ال�����س��الم، 

م�ساورات ال�سويد.
للعا�سمة  اأم�س،  الربيطاين،  الوزير  زي��ارة  اأثناء  ذلك  جاء 

اليمنية املوؤقتة عدن، ولقائه نائبي رئي�س احلكومة ال�سرعية 
اخلارجية  وزي��ر  بح�سور  املي�سري،  واأحمد  اخلنب�سي  �سامل 

خالد اليماين.
وقال املي�سري اإن ميلي�سيا احلوثي »كل يوم ت�سع املزيد من 
العراقيل والتحديات، واملماطلة يف تنفيذ ما مت التفاق عليه 

يف م�ساورات ال�سويد«.
واأكد اأن احلل لإنهاء احلرب يف اليمن يكمن يف اإزالة الأ�سباب 
احلوثي  ميلي�سيا  اأ�سعلتها  التي  احل��رب  لن���دلع  اجل��ذري��ة 
بانقالبها على ال�سلطة ال�سرعية، وتطبيق مرجعيات احلل 

ال�سيا�سي الثالث املتفق عليها حمليا واملوؤيدة دوليا.
اأدن��ى من  اأو  اأن ق��وات اجلي�س كانت قاب قو�سني  اإىل  واأ�سار 
حت��ري��ر م��دي��ن��ة احل���دي���دة، وم���ع ذل���ك ف�سلت ال���دخ���ول يف 

مفاو�سات �ستوكهومل اإميانا منها بخيار ال�سالم.

مليلي�سيات  وا����س���ع  ل��ه��ج��وم  ح���ج���ور،  ق��ب��ائ��ل  وت�����س��دت  ه����ذا 
�سمال  ال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��ن�����س��ورة  ح�سن  ا�ستهدف  احل��وث��ي 
القتلى  النقالبيني ع�سرات  �سرقي مديرية حجور، مكبدة 

واجلرحى، وفق م�سادر ميدانية.
اأعداد كبرية من رجال القبائل اإىل قبائل حجور  وان�سمت 
امل��ئ��ات من  ان�����س��ق  ق��ت��ال احل��وث��ي��ني، يف ح��ني  للم�ساعدة يف 
امليلي�سيات،  �سفوف  يف  يقاتلون  كانوا  الذين  القبائل،  اأبناء 
اجلي�س  ا�ستعداد  م��ع  تزامناً  ح��ج��ور،  قبائل  اإىل  لين�سموا 
عن  احل�سار  لفك  و�سيكة  ع�سكرية  عملية  ل�سن  الوطني 

ك�سر.
�سالح  ع��ب��داهلل  نبيل  العقيد  احل��وث��ي،  ال��ق��ي��ادي  ق��ت��ل  ك��م��ا 
مقاتلي  مع  مواجهات  يف  النقالبيني  ع�سرات  مع  القعود، 

قبائل حجور جنوب مديرية ك�سر.

•• عوا�شم-اأ ف ب:

اأ�سفر هجوم �سنه، اأم�س م�سلحون 
املرتبطة  ال��ن�����س��رة«  »ج��ب��ه��ة  م��ن 
عن�سرا   21 مقتل  عن  بالقاعدة 
م�����ن ق��������وات اجل���ي�������س ال�������س���وري 
ل���ه، بح�سب  امل���وال���ني  وامل��ق��ات��ل��ني 
املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
اأنه قتل فجر اأم�س  وذكر املر�سد 
)اجلي�س  قوات  من  عن�سرا   21
املوالني  وامل�����س��ل��ح��ني  ال�������س���وري( 
جهادية  مل��ج��م��وع��ة  ب��ه��ج��وم  ل��ه��م 
ان���غ���م���ا����س���ي���ة ع���ل���ى ن���ق���ط���ت���ني يف 
حماة  ري��ف  يف  امل�سا�سنة  حم��ور 

ال�سمايل.
اإىل ذل���ك، اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال����وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
اأم�س اأن ا�سرائيل ورو�سيا تعتزمان 
لن�سحاب  م�سرتك  فريق  ت�سكيل 
�سوريا.  م���ن  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات 
اج��ت��م��اع حلكومته:  وق���ال خ��الل 
على  بوتني  والرئي�س  اأن��ا  اتفقنا 
القوات  ان�سحاب  هدف م�سرتك: 
الأجنبية التي و�سلت اىل �سوريا 
الأهلية فيها،  اندلع احلرب  بعد 
فريق  ت�سكيل  على  اي�سا  واتفقنا 

الهدف  ب���ه���ذا  ل��ل��دف��ع  م�����س��رتك 
ا�سافة اىل عنا�سر اأخرى.

واأ�ساف نتانياهو: اأو�سحت ب�سكل 
ا�سرائيل  اأن  ال���ت���اأوي���ل  ي��ق��ب��ل  ل 
ع�سكري  متو�سع  ب��اأي  ت�سمح  لن 
او�سحت  كما  ���س��وري��ا،  يف  لي���ران 
�سن�ستمر  اأننا  موؤكد  ب�سكل  اأي�سا 

بالعمل ع�سكريا �سدها.
�سوريا  ق�����وات  ت�����س��ّن  ذل�����ك،  اإىل 
ب�����دع�����م من  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة 
بقيادة  الدويل  التحالف  طائرات 
عنيفاً  مدفعياً  ق�سفاً  وا�سنطن، 
ع���ل���ى اجليب  ج���وي���ة  و�����س����رب����ات 
الإرهابي  داع�س  لتنظيم  الأخ��ري 

يف ���س��رق ���س��وري��ا، يف م��ع��رك��ة من 
انتهاء  لإع���الن  مت��ّه��د  اأن  �ساأنها 

اأوهام »اخلالفة«.
الكردية  الف�سائل  حت��ال��ف  وب���داأ 
وا�سنطن،  من  امل��دع��وم  والعربية 
الإرهابيني  على  الأخ��ري  هجومه 
الراف�سني لال�ست�سالم بعد انتهاء 
الأ�سخا�س،  اآلف  اإجالء  عمليات 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن ن�����س��اء واأط���ف���ال 
املقاتلني، من بلدة الباغوز، حيث 
حو�سر التنظيم يف بقعة �سغرية 
منها بعدما كان ي�سيطر يف العام 
وا�سعة يف  م�ساحات  على   2014

�سوريا والعراق املجاور.

فتح بحث حتقيقي جديد يف الق�صية:
ل على 300 األف دينار تون�س: قاتل �صكري بلعيد ح�صّ

•• الفجر - تون�ص - خا�ص   

اأن  الرباهمي  وحممد  بلعيد  �سكري  عن  ال��دف��اع  هيئة  ع�سو  ق��زارة  امي��ان  اأعلنت 
فتح بحث حتقيقي جديد  املنق�سي،  20 فرباير  بتاريخ  اأع��ادت  العمومية  النيابة 

حول اغتيال �سكري بلعيد.
اأنه مت توجيه تهمة  اإىل  الهيئة،  التي نظمتها  الندوة ال�سحفية  ق��زارة يف  واأ�سارت 

امل�ساركة بالقتل مل�سطفى خذر امل�سوؤول عن اجلهاز ال�سري حلركة النه�سة.
واأكدت اأن الهيئة تعترب هذه اخلطوة اإيجابية واأنها تطالب بفتح حتقيق يف جملة 

من اجلرائم املتعلقة مب�سطفى خذر .
من جهته، ك�سف اأنور البا�سي ع�سو هيئة الدفاع، اأن م�سطفى خذر اأو مثلما يدعى 
حركيا باأبو غ�سان كان قد اأ�سرف على املوؤمتر التا�سع حلركة النه�سة �سنة 2012 
بق�سر املعار�س بالكرم، م�سيفا خالل الندوة اأن »اجلهاز ال�سري هو من قام بتاأمني 

موؤمتر النه�سة عرب العتماد على جلان حماية مكلفني من طرفه«.
)التفا�سيل �س11(

•• اجلزائر-وكاالت:

ع��م��دت ق����وات الأم����ن اجل��زائ��ري��ة ام�����س اإىل اإغ���الق 
حركة  اأم���ام  الد�ستوري  املجل�س  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 
باملرور لإيداع  ، �ساحمة للمرت�سحني وحدهم  امل��رور 

ملفاتهم.
جزائرية  حم���اف���ظ���ات  ع����دة  ���س��ه��دت   ، وب���ال���ت���زام���ن 
احتجاجات وم�سريات �سد تر�سح الرئي�س عبد العزيز 

بوتفليقة.
ويف ال��ع��ا���س��م��ة اجل��زائ��ر ف��رق��ت ق���وات الأم����ن جموع 
امل���ح���ت���ج���ني، وم���ن���ع���ت ال��ط��ل��ب��ة م����ن اخل�������روج خ����ارج 
ي��ت��ق��دم ع���دد م��ن املر�سحني  اأن  اجل��ام��ع��ات. وُي��ت��وق��ع 

لإيداع ملفات تر�سحهم على غرار النا�سط املجتمعي 
ر�سيد نكاز، والإعالمي غاين مهدي، و�سط تخوف من 
املتظاهرين  اأو  املحتملني،  املر�سحني  اأن�ساره  جتمهر 
ال�سارع  يرتقب  ال��ذي  بوتفليقة  لرت�سح  الراف�سني 

اجلزائري ظهوره.
وكان املر�سح اللواء املتقاعد علي غديري و�سل الأحد 

اإىل املجل�س الد�ستوري ليداع ملف تر�سحه.
اإىل ذلك، اأكدت م�سادر للحدث اأن بوتفليقة �سيكلف 
يكون  اأن  ويتوقع  تر�سحه،  ملف  اإي���داع  اآخ��ر  �سخ�سا 

مدير حملته عبد الغني زعالن.
كما يتوقع اأن يقيم عبد القادر زعالن موؤمترا �سحفيا 

يف ال�ساعات القليلة القادمة. 

رغم توفر الذريعة وتعدد الدعوات:
ملاذا مل تتدخل وا�صنطن ع�صكريا يف فنزويال؟

•• الفجر - خرية ال�شيباين

امل�ساعدات  كانت  عندما  ف��رباي��ر:   23 ال�سبت  ي��وم  الكبري  التهديد  جتّلى 
مناو�سة  ح��دوث  ُيخ�سى  وك��ان  فنزويال،  اإىل  كولومبيا  من  تعرب  الإن�سانية 
الذي  الع�سكري،  ال��ت��دخ��ل  ل��ب��دء  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ذري��ع��ة  ت��ك��ون  اأن  ميكن 
امل�ساعدات  ال�سرب. مل متر  بفارغ  به  القيام  ترغب  وا�سنطن  اأن  ي�ستبه  كان 
الإن�سانية، واأُحرقت ال�ساحنات، وُقتل مدنيون على احلدود الربازيلية، لكن 
يف  املحللني  كبري   ، غون�سون  لفيل  بالن�سبة  تتحرك.  مل  املتحدة  ال��ولي��ات 
ينوون  بب�ساطة، ل  الأمريكان،  اإن   ، الدولية يف فنزويال  الأزم��ات  جمموعة 
احلايل،  ال��وق��ت  يف  جناعتها  تثبت  مل  التي  اإ�سرتاتيجيتهم،  وان  التدخل. 

خمتلفة. يف احلوار التايل مع جملة لوبوان الفرن�سية، �سرح م�ستفي�س:
للتدخل  ال��ذرائ��ع  لها جميع  توفرت  التي  املتحدة،  ال��ولي��ات  امتنعت  مل��اذا   *

ع�سكريا يف 23 فرباير، عن فعل ذلك؟               )التفا�سيل �س13(

حزب ال�صعب االأوروبي:

فيكتور اأوربان، ال�صتفزاز الذي اأفا�س الكاأ�س؟
•• الفجر - خرية ال�شيباين

رئي�س  ا�ستفزازات  اآخر  تغلي.  الدميقراطيني  امل�سيحيني  عائلة 
ال�����وزراء امل��ج��ري ف��ي��ك��ت��ور اأورب������ان، ع�����س��رية ال��ه�����س��م ومل متّر، 
و�سيدر�س حزب ال�سعب الأوروبي م�سالة ال�ستبعاد التام للزعيم 
املجري وحزبه ، فيد�س، خالل اجتماع جمل�سه ال�سيا�سي يف 20 

مار�س.
هذه  يف  )ت�سعة  اأح����زاب  �سبعة  دع��ا   ، الأ���س��ا���س��ي  للنظام  ووف��ًق��ا 
احلالة( من خم�سة بلدان اأوروبية خمتلفة، اإىل اإطالق الإجراء 
بالده  يف  الهنغاري  الزعيم  اأطلقها  زائفة  مل�سقات  حملة  بعد 
�سد جان كلود يونكر ، رئي�س املفو�سية الأوروبية، وع�سو حزب 

ال�سعب الأوروبي.
لقد تالعب فيكتور اورب��ان، برموز معادية لل�سامية، وجمع يف 
خ�سمه   - �سورو�س  ج��ورج  امللياردير  املوؤامرتية،  ال��روؤي��ة  نف�س 
املهاجرين على  لفر�س  اإليهما »خطة خفية«  نا�سبا  ويونكر،   -

املجريني.
ك��ان كامنا  ال��ذي  انق�سام اليمني الأوروب���ي ه��ذا -  اأّن  ول �سك، 

حزب  قائمة  رئي�س  وي���رب،  مانفريد  الأمل����اين  ي�سع  ل�����س��ن��وات- 
ال�سعب الأوروب��ي ، يف و�سع دقيق. وياأتي هذا اجلدل قي وقت 
اأطلق فيه هذا الأخري حملته الأوروبية، ويحتاج بدل الت�سرذم 

اإىل الوحدة.                                   )التفا�سيل �س15(

ــري  ــا�ــص ــن ـــة مل ـــي ـــاب هـــتـــافـــات اإره
م�صر ــارة  ــف ــص � اأمـــــام  اأردوغـــــــان 

•• اأنقرة-وكاالت:

بعد اأيام من توبيخ م�سري ر�سمي موجه اإىل الرئي�س 
الع�سرات ممن  اأردوغ����ان، نظم  ال��رتك��ي رج��ب طيب 
اأمام  ت��ظ��اه��رة  اإره��اب��ي��ة  بتنظيمات  ع��الق��ات  ل��دي��ه��م 
ال�سفارة امل�سرية يف اأنقرة، مرددين هتافات تدعو اإىل 
نورديك  موقع  ون�سر  واجل��ه��اد«.  »احل��رب  اأ�سمته  ما 
الذين هتفوا  للمتظاهرين  مونيتور مقطعا م�سورا 
ب�»احلرب واجلهاد« اأمام ال�سفارة امل�سرية يف العا�سمة 

الرتكية اأنقرة.
 TÜGVA واأ�ساف املوقع اأن امل�سرية نظمتها موؤ�س�سة
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 
اإت�س« املرتبطة بتنظيم  اإت�س  اأردوغ��ان، ومنظمة »اإي 
ال��ق��اع��دة الإره���اب���ي، وج��م��اع��ات م��ت�����س��ددة اأخ����رى يف 

تركيا.
وكانت م�سر وبخت، الأربعاء املا�سي، اأردوغان بعدما 
ان��ت��ق��د زع���م���اء الحت�����اد الأوروب�������ي حل�����س��وره��م قمة 
ا�ست�سافها الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي بعد 
اأيام من تنفيذ حكم باإعدام ت�سعة اأ�سخا�س مدانني يف 

ق�سية مقتل النائب العام امل�سري عام 2015.

ال�صلطة تدفع رواتب اأ�صر ال�صهداء 
لإ�صرائيل ــد  حت يف  والأ�ـــصـــرى 

•• رام اهلل-رويرتز:

رئي�س  اهلل  احل���م���د  رام�����ي  ق����ال 
اإن  اأم�����س  الفل�سطيني  ال�����وزراء 
اأ�سر  روات�����ب  ���س��ت��دف��ع  ح��ك��وم��ت��ه 
اأو غدا  اليوم  والأ�سرى  ال�سهداء 
بعد رف�س ال�سلطة الفل�سطينية 
ا���س��ت��الم اأم�����وال ال�����س��رائ��ب من 
ما  منها  اقتطعت  التي  اإ�سرائيل 
والأ�سرى  ال�سهداء  لأ���س��ر  يدفع 
ق��ب��ل اأي�����ام. وق���ال احل��م��د اهلل يف 
اأكدنا  :لقد  تويرت  على  تغريدة 
ال�سعبي  باللتفاف  اأن��ن��ا  ون��وؤك��د 
فخامة  ح�����ول  وب���ال����س���ط���ف���اف 
ال���رئ���ي�������س )حم�����م�����ود ع���ب���ا����س( 
ق��������ادرون ع���ل���ى ت��خ��ط��ي الأزم������ة 
م�سروعنا  وحت�����س��ني  احل���ال���ي���ة 
اأن  ون��ق��ول  واأ���س��اف:  الوطني". 
بتوجيهات  �سندفعها  روات��ب  اأول 
الأخ الرئي�س هي رواتب ال�سهداء 

والأ�سرى اليوم وغدا.
وقال: وقريبا بال�سرب والتعاون 
���س��ن��ت��م��ك��ن م����ن دف�����ع ج�����زء من 
يحدد  لكنه مل  املوظفني  روات��ب 

موعدا لذلك.

الأمن اجلزائري يغلق طرق املجل�س الد�صتوري

اوربان امل�ساغب الوروبي
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س بلغاريا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
رومني راديف رئي�س جمهورية بلغاريا وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س رومني راديف.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل بويكو بوري�سوف رئي�س وزراء جمهورية بلغاريا.

اإ�صالمية دبي تنظم ملتقى املوارد الب�صرية
•• دبي -وام:

اإدارة املوارد الب�سرية يف دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية  نظمت 
�ساحة  يف  الب�سرية  امل���وارد  ملتقى  بدبي  اخل��ريي  والعمل 
ا�ستعرا�س  امللتقى  خ���الل  مت  ل��ل��دائ��رة.  ال��رئ��ي�����س  امل��ب��ن��ى 
كافة اخلدمات املقدمة من جميع الأق�سام والتعرف على 
اإطار  الطلبات يف  اأن��واع  الذكية لتقدمي خمتلف  الأنظمة 
ملبادرات  وا�ستمرارا  الوظيفية  ال�سعادة  حتقيق  م�ساعي 
الو�سول للتميز ولتحقيق اأرقى م�ستويات الأداء يف تقدمي 
الدكتور حمد  �سعادة  امللتقى  اخلدمات احلكومية. ح�سر 
ومديري  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  بن 

الأق�����س��ام وامل��وظ��ف��ني. وا�ستمل  ال��دائ��رة وروؤ���س��اء  تنفيذي 
التوظيف  عن  ال�ساملة  املعلومات  ا�ستعرا�س  على  امللتقى 
ومميزاته  عمله  ب��اآل��ي��ة  التعريف  ت�سمن  وال���ذي  ال��ذك��ي 
امل��ت��وف��رة يف تطبيق  ���س��رح ج��م��ي��ع اخل���دم���ات  اإىل ج��ان��ب 
والتعريف  اأن��واع��ه��ا  بجميع  ك��ال�����س��ه��ادات  ال��ذك��ي  امل��وظ��ف 
وكيفية  وال�ستئذان  الوقت  واإدارة  التحفيزي  كفو  بنظام 
املوظفني  الإيجابي على  الأث��ر  واإي�ساح  الج��ازات  اإدخ��ال 
دبي  روؤي���ة  حتقيق  بهدف  لالأنظمة  ال��ذك��ي  التحول  بعد 
منظومة  بناء  �سوء  يف  وذلك  ورق  بال  حكومة   2021
اأف�سل  وفق  الريادية  الروؤية  اإط��ار  امل�ستقبل يف  ت�ست�سرف 
القطاع  ك���وادر  تنمية  ت�ستهدف  التي  العاملية  املمار�سات 

تقدما  الأك��ر  وموؤ�س�ساتها  الدولة  ت�سبح  لكي  احلكومي 
وريادة. كما مت تقدمي عر�س بكل ما يتعلق بقانون املوارد 
املعتمدة  ال��ل��وائ��ح  ع��ن  و���س��رح   2018-8 رق��م  الب�سرية 
الأو�ساف  عن  عر�س  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  اأهميتها  وم��دى 
الوظيفية والت�سل�سل الوظيفي يف الدائرة جلميع درجات 
املوظفني. وكرم بطي عبد اهلل اجلمريي املدير التنفيذي 
لقطاع الدعم املوؤ�س�سي يف الدائرة املتعاونني من حكومة 
دب���ي ال��ذك��ي��ة ال��ذي��ن ���س��اع��دوا يف اإجن����اح خ��دم��ات الإدارة 
ق�سم  يف  ال��ذك��ي  التوظيف  اإج����راءات  اأمت��ت��ه  تفعيل  ب�ساأن 
ال�ستقطاب والتعيني يف اإ�سالمية دبي والتي بدورها تعدُّ 

اأول الدوائر احلكومية التي اأطلقت التوظيف الذكي.

ت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة

حممد بن را�صد: الإمارات مت�صي قدما على نهج ومبادىء زايد القائمة على تر�صيخ مفهوم القيم الإن�صانية

العالقات  اأن  اإذ  اأخ��رى  عالقات  اأي 
متينا  اأ����س���ا����س���ا  ت�����س��ك��ل  الإن�������س���ان���ي���ة 
وجتارية  اقت�سادية  ع��الق��ات  لبناء 
�سموه  معربا   .. وغ��ريه��ا  وثقافية 
عن ثقته باأن يبذل ال�سفراء اجلدد 
ب��ن��اء مع  وت��ع��اون��ا  ج��ه��ودا م�ساعفة 
اأجل  م��ن  دولتنا  يف  املعنية  اجل��ه��ات 

الثاين ومتنى لهم النجاح والتوفيق 
من  اإليهم  املوكلة  مهامهم  اأداء  يف 
قياداتهم ودولهم .. موؤكدا �سموه اأن 
جميع الوزارات واجلهات املعنية ذات 
اأبوابها مفتوحة  الدولة  العالقة يف 
التي  امل��وا���س��ي��ع  ل��ل��ت�����س��اور يف  ل��ه��م 
وال�سداقة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ت��ه��م 

نقل  وق��د  ه��ذا  جمتمعنا.  كنف  ويف 
حتيات  ال�سفراء  ال�سعادة  اأ���س��ح��اب 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  دول��ه��م  زع��م��اء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«و�ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

وبختيار  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
جمهورية  ����س���ف���ري  اإب����راه����ي����م����وف 
مينيليكوف  وم���ادي���ار  اأوزب��ك�����س��ت��ان 

�سفري جمهورية كازاخ�ستان.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رح���ب  وق���د 
حممد بن را�سد اآل مكتوم باأ�سحاب 
بلدهم  يف  اجل��دد  ال�سفراء  ال�سعادة 

دفع عالقات التعاون وال�سداقة بني 
امل�سلحة  فيه  مبا  وبلدانهم  دولتنا 
وخدمة  الإن�سانية  وخ��ري  الوطنية 
 - �سموه  ومتنى  ال��ع��امل.  يف  ال�سالم 
لل�سفراء   - احل���وار  جل�سة  خ��ت��ام  يف 
اإق����ام����ة طيبة  اجل�����دد وع���ائ���الت���ه���م 
و���س��ع��ي��دة يف رب����وع دول����ة الإم������ارات 

و�سبل تطويرها بني دولة الإمارات 
واأ�ساف  امل��ي��ادي��ن.  �ستى  ودول��ه��م يف 
الإم�������ارات مت�سي  دول����ة  اأن  ���س��م��وه 
موؤ�س�س  وم��ب��ادىء  نهج  على  ق��دم��ا 
زايد  ال�سيخ  الكبري  ال��راح��ل  دولتنا 
على  ال��ق��ائ��م��ة   « ث�����راه  اهلل  »ط���ي���ب 
تر�سيخ مفهوم القيم الإن�سانية قبل 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  ت�سلم �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الرئا�سة  ق�سر  يف  اهلل«  »رع���اه  دب��ي 
ام�س  �سباح  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اعتماد  اأوراق   .. ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال�سقيقة  ال����دول  ���س��ف��راء  م��ن  ع���دد 

وال�سديقة املعينني لدى الدولة.
اعتماد  اأوراق  ���س��م��وه  ت�����س��ل��م  وق����د 
فوؤاد  حممد  �سريف  م��ن  ك��ل  �سعادة 
ال��ب��دي��وي ���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة وم���اث���ي���و ه��وك��ي��ن��ز �سفري 
�سفري  �سالفيك  وب���ريي  نيوزيلندا 
واإكيهيكو  ال��ت�����س��ي��ك  ج���م���ه���وري���ة 
وهيوبرت  اليابان  �سفري  ناكاجيما 
ت�سارلز �سفري كومنولث الدومينيكا 
اجلمهورية  �سفري  الهيبة  وحممد 
بن  وت��رك��ي  املوريتانية  الإ���س��الم��ي��ة 
اململكة  ���س��ف��ري  ال���دخ���ي���ل  ع����ب����داهلل 

»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل« ومتنياتهم لدولتنا دوام التقدم 
الر�سيدة.  قيادتها  ظل  يف  وال��رخ��اء 
ح�سر مرا�سم تقدمي اأوراق العتماد 
.. معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الت�سامح ومعايل حممد 
�سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
ومعايل  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�س 
�سوؤون  وزي��ر  الزعابي  جمعة  اأحمد 
وزارة  يف  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون 
اأن��������ور ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 
حم��م��د ب��ن اأح��م��د ال���ب���واردي وزير 
ال��دف��اع وم��ع��ايل نورة  ل�سوؤون  دول��ة 
الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت 
الدكتور  وم��ع��ايل  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
ومعايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير 
الت�سريفات وال�سيافة يف  دائرة  عام 
دبي اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني يف 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

�صرطة اأبوظبي تدعو ال�صائقني للحذر وخف�س ال�صرعات خالل التقلبات اجلوية
•• اأبوظبي-وام:

خالل  بحذر  للقيادة  ال�سائقني  اأبوظبي  �سرطة  دع��ت 
تقلبات الطق�س املتوقعة خالل الأيام القادمة، واحتمال 
�سقوط الأمطار وهبوب الرياح املثرية للغبار خا�سة يف 
املناطق املك�سوفة، وما قد ينجم عنها من تدن للروؤية، 

وت�سكل ال�سباب ح�سب التوقعات.
ال�ساعة  -80كلم-  اإىل  ال�سرعات  خف�س  على  وحثت 
الظروف  يف  امل���روري���ة  ال�����س��الم��ة  جل��ن��ة  ل��ق��رار  تطبيقاً 
اجل���وي���ة امل��ت��ق��ل��ب��ة وال���ت���ي ت�����س��م��ل الم����ط����ار وال���ري���اح 
اأمان  م�سافة  وت���رك  وال�����س��ب��اب،  الرملية  وال��ع��وا���س��ف 
كافية، وجتنب ال�سغط الفجائي على الفرامل لتفادي 

انزلقها بحيث تقل كفاءتها على الأر�س املبتلة.

اأحد  من  الطريق  �سطح  على  الرمال  ت�سّكل  اإن  وقالت 
واحلذر  احليطة  يتطلب  ّم��ا  احل����وادث،  وق���وع  اأ���س��ب��اب 
ومراعاة قواعد املرور يف مثل هذه الظروف، حفاظاً على 
الن�سرة اجلوية  اأهمية متابعة  واأكدت  �سالمة اجلميع. 
ال�سائق م�ستعداً  اأح��وال الطق�س، ليكون  لالطالع على 
للقيادة يف الأحوال اجلوية املتغرية، والتقيد بالتعليمات 
اأبوظبي،  الوقائية من خالل املنظومة الذكية ل�سرطة 
ال�سرعات،  وخف�س  م��روري��ة،  اإر���س��ادات  تت�سمن  والتي 

واإيقاف حركة �سري املركبات اإىل حني و�سوح الروؤية.
ودعت ال�سائقني الذين تتعر�س مركباتهم اإىل حوادث 
الظروف  اأعطال ميكانيكية مفاجئة، خالل  اأو  ب�سيطة 
اجلوية اإىل اإيقافها على الكتف الأمين للطريق، حفاظاً 

على �سالمتهم و�سماناً لن�سيابية حركة ال�سري.

حملة »فلنتحدث حول الإعاقة« ت�صتهدف 
توعية املجتمع بحقوق اأ�صحابها

•• ال�شارقة - وام:

لتنمية  ال�����وف�����اء  م����در�����س����ة  ت���ن���ظ���م 
ال�سارقة  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ق���درات 
للخدمات الإن�سانية - خالل الفرتة 
م��ن 3 ح��ت��ى 12 م��ار���س احل����ايل - 
حملتها ال�سنوية التوعوية بالإعاقة 
الذهنية حتت �سعار »فلنتحدث حول 
�سامية  الدكتورة  واأك���دت  الإع��اق��ة«. 
اأن من  املدر�سة  حممد �سالح مدير 
اأه���م اأه����داف احلملة ال���س��ت��م��رار يف 
توعية اأبناء املجتمع باأحدث الطرق 
اكت�ساف  وط���رق  باأ�ساليب  املتعلقة 
وتقييم وت�سخي�س الإعاقة الذهنية 
اأ�سحابها  ح���ق���وق  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د 
ق�سايا  مناق�سة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  وحقوق 

حياتهم اليومية.
فئات  ت�ستهدف  احلملة  اإن  وق��ال��ت 
واجلامعات  امل���دار����س  ك��ط��الب  ع���دة 
واأ�سر الأ�سخا�س ذوي  والإعالميني 
واأ�سر  م��ع��ه��م  وال��ع��ام��ل��ني  الإع����اق����ة 

الأ�سخا�س غري املعاقني.
وبرنامج  ور�����س  احل��م��ل��ة  وتت�سمن 
ت��وع��وي��ة يف ع����دة اأم���اك���ن يف اإم�����ارة 
ال�سارقة لأ�سخا�س من ذوي الإعاقة 
اخ�سائيو  ي��ق��دم��ه��ا  امل��ع��اق��ني  وغ���ري 
املدر�سة من خالل طرح اأ�سئلة حول 

الإعاقة على اجلمهور.

ربط اإلكرتوين بني  ق�صاء اأبوظبي و �صندوق املعا�صات
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ���رة  اأعلنت 
الن�����ت�����ه�����اء م�����ن ع���م���ل���ي���ة ال����رب����ط 
معا�سات  �سندوق  مع  الإلكرتوين 
وم������ك������اف������اآت ال����ت����ق����اع����د لإم���������ارة 
اإ�سعار  اإر���س��ال  يتيح  اأب��وظ��ب��ي، مب��ا 
ال���زواج  ال�����س��ن��دوق يف ح���الت  اإىل 
بيانات  حتديث  ليتم  ال��ط��الق،  اأو 
ح�سب  ل��ل��م��ع��ا���س��ات،  امل�����س��ت��ح��ق��ني 
ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح امل��ع��م��ول بها، 
و�����س����رف امل�����س��ت��ح��ق��ات ب���ن���اء على 

حتديث احلالت الإلكرتوين .
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد 
الق�ساء يف  دائ���رة  ال��ع��ربي، وك��ي��ل 
انطالقا  الدائرة  حر�س  اأبوظبي، 
من توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����س���وؤون 
دعم  على  الدائرة  رئي�س  الرئا�سة 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وتعزيز 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
فعال،  ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  يف 
وت��وح��ي��د اجل��ه��ود امل�����س��رتك��ة، مبا 
الأداء  م�����س��ت��وى  رف�����ع  يف  ي�����س��ه��م 
احلكومي اإىل اأرقى املعايري العاملية. 
واأو�سح اأن الربط الإلكرتوين بني 
معا�سات  و�سندوق  الق�ساء  دائ��رة 
ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي، 

ال���رق���م���ي، وال�����ذي ي���اأت���ي يف اإط����ار 
مع  امل�ستمر  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ك��ام��ل 
على  ينعك�س  مبا   ، املعنية  اجلهات 
وتطوير  احل��ك��وم��ي  الأداء  ج���ودة 

اخلدمات يف اإمارة اأبوظبي .
وت���ط���رق امل�����س��ت�����س��ار ال���ع���ربي، اإىل 
باعتماد  ال��ق�����س��اء  دائ�����رة  اه��ت��م��ام 
تنفيذ  يف  التكنولوجية  الو�سائل 
العمليات والإج���راءات يف  وتطوير 
حزمة  واإت��اح��ة  القطاعات،  جميع 
الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
اأمام ال�سركاء وجمهور املتعاملني ، 

يهدف اإىل تب�سيط اإجراءات اإجناز 
املعامالت املرتبطة بني اجلانبني، 
والتاأكد من دقة البيانات و�سحتها، 
مع �سمان اخت�سار الوقت واجلهد، 
بيانات  ق��اع��دة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل 
وال�سرية  وال��ك��ف��اءة  بالدقة  تت�سم 
الرجوع  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة، 
ب�����س��ه��ول��ة وي�سر  وت��ب��ادل��ه��ا  اإل��ي��ه��ا 
لإمتام املعامالت . واأ�ساد بالتعاون 
ه اأحد  م��ن ق��ب��ل ال�����س��ن��دوق ، ب��ع��دِّ
للدائرة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
الربط  املبذولة لإجناز  ، واجلهود 

عرب من�سات متطورة توفر الوقت 
واجل��ه��د وحت��ق��ق ���س��رع��ة الإجن����از، 
ال��ت��وج��ه��ات احلكومية  ي��دع��م  مب��ا 
الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة، وذل���ك يف 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م��واك��ب��ة  اإط�����ار 
التقنية  و���س��ائ��ل  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
احل��دي��ث��ة لإجن����از امل��ع��ام��الت، مبا 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  حتقيق  يف  ي�سهم 
جميع  على  احلكومي  العمل  اأداء 
امل�ساهمة  وي�����س��م��ن   ، امل�����س��ت��وي��ات 
اأبوظبي  روؤي���ة  حتقيق  يف  الفاعلة 
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اأخبـار الإمـارات

�صيف بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة يف اجتماعات جمل�س وزراء الداخلية العرب الـ36  بتون�س
•• تون�ص -وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ت��راأ���س 
 36 ال���  ال���دورة  ال��دول��ة امل�سارك يف اجتماعات  ال���وزراء وزي��ر الداخلية وف��د 
ملجل�س وزراء الداخلية العرب التي انعقدت يف مقر الأمانة العامة للمجل�س 

بتون�س برعاية فخامة الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي.
و�سارك يف اأعمال الدورة التي انعقدت ام�س وزراء الداخلية يف الدول العربية 
ووفود اأمنية رفيعة وممثلني جلامعة الدول العربية واحتاد املغرب العربي 
الأحمر  للهالل  العربية  واملنظمة  العربية،  التعاون لدول اخلليج  وجمل�س 
»الأنرتبول«،  اجلنائية  لل�سرطة  ال��دول��ي��ة  واملنظمة  الأح��م��ر،  وال�سليب 
املتحدة  الأمم  ومكتب  امل��دين،  وال��دف��اع  املدنية  للحماية  الدولية  واملنظمة 
و  واجل��رمي��ة،  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة  الأمم  ومكتب  الإره����اب،  ملكافحة 
م�سروع مكافحة الإرهاب ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا، وجامعة 

نايف العربية للعلوم الأمنية والحتاد الريا�سي العربي لل�سرطة.

وافتتحت الدورة بكلمة لوزير الداخلية التون�سي ه�سام الفوراتي ثم حتدث 
العرب  الداخلية  الفخري ملجل�س وزراء  والرئي�س  ال�سعودي  الداخلية  وزير 
الأمني  ثم  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز  الأم��ري 
للمجل�س  ال��ع��ام  والأم���ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  العربية  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة 

الدكتور حممد بن علي كومان.
الأعمال من  املدرجة يف ج��دول  املهمة  املوا�سيع  ع��ددا من  ال��دورة  وناق�ست 
دورتي  بني  العامة  الأمانة  اأعمال  عن  للمجل�س  العام  الأم��ني  تقرير  بينها 
املجل�س ال� 35 وال� 36، وتقرير رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

عن اأعمال اجلامعة بني دورتي املجل�س ال� 35 وال� 36.
تا�سعة  مرحلية  خ��ط��ة  م�����س��روع  مناق�سة  ال����دورة  اأع��م��ال  ج���دول  وت�سمن 
ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال���س��ت��ع��م��ال غ��ري امل�����س��روع للمخدرات 
العربية  لال�سرتاتيجية  ثامنة  مرحلية  خطة  وم�سروع  العقلية  وامل��وؤث��رات 
ملكافحة الإرهاب بالإ�سافة اإىل م�سروع خطة مرحلية خام�سة لال�سرتاتيجية 

العربية للحماية املدنية الدفاع املدين.

وناق�ست الدورة اأي�سا التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمترات والجتماعات التي 
الجتماعات  ونتائج   ،2018 ع��ام  خ��الل  العامة  الأم��ان��ة  نطاق  يف  انعقدت 
امل�سرتكة مع الهيئات العربية والدولية خالل عام 2018، اإ�سافة اإىل عدد 
من املوا�سيع الأخرى املهمة. وكان الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
التون�سية  العا�سمة  و�سل  قد  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
وزير  م��ع��ايل  م�ستقبليه  مقدمة  يف  وك���ان  الج��ت��م��اع  حل�سور  ال��ي��وم  �سباح 
الداخلية التون�سي ه�سام الفوراتي والأمني العام للمجل�س وزراء الداخلية 
العرب الدكتور حممد بن علي كومان و�سعادة را�سد حممد املن�سوري �سفري 
احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  التون�سية  اجلمهورية  ل��دى  الدولة 
حممد  را�سد  �سعادة  الدولة  وفد  �سمن  املجل�س  اجتماع  ح�سر  التون�سيني. 
حارب  خليفة  اللواء  و  التون�سية  اجلمهورية  لدى  الدولة  �سفري  املن�سوري 
اخلييلي رئي�س جمل�س التطوير املوؤ�س�سي بوزارة الداخلية والعميد الدكتور 
را�سد �سلطان اخل�سر مدير عام ال�سوؤون القانوين بالوزارة والعميد الدكتور 
جمال �سيف فار�س مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية بديوان �سمو نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعدد من ال�سباط.
اآل نهيان على هام�س ال��دورة ال�  والتقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
36 ملجل�س وزراء الداخلية العرب �سمو الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف 

بن عبدالعزيز اآل �سعود وزير الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية .
وجرى خالل اللقاء تباحث عدد من الأمور واملوا�سيع امل�سرتكة و�سبل تعزيز 
ال�سرطية  املجالت  ال�سقيقني يف  البلدين  بني  القائمني  والتن�سيق  التعاون 
والأمنية. ثم التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان مع معايل 
ومعايل  �سموه  ت��ب��ادل  حيث  احل�سن  ح��ف��ار  ري��ا  اللبنانية  الداخلية  وزي���رة 
التعاون بني  بتعزيز  واملو�سوعات  الق�سايا  الوزيرة احلديث حول عدد من 

البلدين ال�سقيقني و�سبل تعزيز التن�سيق بينهما.
وزارة  وك��ي��ل  ���س��ع��ادة  م��ع  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  التقى  كما 
اللقاء تناول  الداخلية العراقي الأقدم الدكتور عقيل اخلزعلي ومت خالل 
عدد من املو�سوعات ذات العالقة بتعزيز التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف 

املجالت ال�سرطية والأمنية.

وكيل وزارة اخلارجية يت�صلم اأوراق اعتماد �صفري كازاخ�صتان
•• اأبوظبي-وام:

ت�سلم �سعادة اأحمد �ساري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية 
ال��وزارة ن�سخة من  ال��دويل ام�س بديوان عام  والتعاون 
مينيلبيكوف  �سماديلويل  م��ادي��ار  �سعادة  اعتماد  اأوراق 
�سفري جمهورية كازاخ�ستان املعني لدى الدولة. ومتنى 
وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ل�سفري جمهورية 

كازاخ�ستان التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز 
وبالده.  الإم���ارات  دول��ة  بني  الوثيقة  التعاون  عالقات 
عن  اجلديد  الكازاخ�ستاين  ال�سفري  اأع��رب  جانبه،  من 
�سعادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات ملا حتظى به 
ال�سيا�سة  بف�سل  مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مكانة  من 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.

حددت موجهات ا�صتماع خا�صة الإمتحان اللغة العربية

الرتبية : درجات تقييم الف�صل الثاين للطلبة من 4 ـ 12 حتت�صب يف الف�صل الثالث
•• دبي - حم�شن را�شد

طريقة  ع��ن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ك�سفت 
احت�ساب درجات الطلبة مبختلف ال�سفوف يف 
الف�سل الدرا�سي الثاين، مو�سحة اأن درجات 
الطلبة من الرابع وحتى الثاين ع�سر خالل 
درجات  اإىل  ت�ساف  الثاين  الف�سل  تقييمات 

الف�سل الثالث.
ال�سفوف  طلبة  درج��ات  احت�ساب  اإىل  ولفتت 
ال��ث��ال��ث خالل  الأول وح��ت��ى  ال��درا���س��ي��ة م��ن 
اختبارات التقييم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 
ترحيلها  دون  ذات����ه  ال��ف�����س��ل  درج����ات  ���س��م��ن 

للف�سل الثالث.   
ويف ����س���ي���اق م��ت�����س��ل ب�������داأت اأم���������س امل����دار�����س 
احلكومية واخلا�سة املطبقة للمنهاج الوزاري 
للف�سل  اخلتامي  التقييم  برنامج  تنفيذ  يف 
جميع  طلبة  ي�سمل  وال��ذي  الثاين  الدرا�سي 

الثاين  وحتى  الأول  من  الدرا�سية  ال�سفوف 
ع�سر.

اختبار  ذات��ه��ا  ال�����س��ف��وف  ط��ل��ب��ة  اأم�����س  واأدى 
ال��ت��ح��دث مل���ادة ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة وال����ذي مت 
اإذ  اإل��ي��ه،  امل�سار  النحو  على  درج��ات��ه  احت�ساب 

عرب الطلبة عن ارتياحهم مل�ستوى الأ�سئلة.
اللغة  مل���ادة  ال���س��ت��م��اع  اخ��ت��ب��ار  وف��ي��م��ا يخ�س 
-3-10 ال��ع��رب��ي��ة امل���ق���رر ت��ط��ب��ي��ق��ه ب��ت��اري��خ 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح����ددت   ،  2019
ل��ذل��ك الختبار،  ا���س��ت��م��اع خ��ا���س��ة  م��وج��ه��ات 
وف���ق اجلدولة  م��رك��زي��اً  ت��ن��ف��ي��ذه  اإىل  لف��ت��ة 

الزمنية املعتمدة.
تعليمات  ب��ق��راءة  املعلمني  ال�����وزارة  واأل���زم���ت 
اإىل  ت��ن��ف��ي��ذه،  الطلبة يف  ب���دء  ق��ب��ل  الخ��ت��ب��ار 
املنا�سبة للطلبة  جانب تهيئة البيئة ال�سفية 
والو�سائط  الأج�����ه�����زة  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 

ال�سمعية الالزمة لتنفيذ الختبار.
ملفات  تت�سمن  ال���س��ت��م��اع  مل��وج��ه��ات  ووف���ق���اً 
الختبار دليل املعلم لتطبيق اختبار ال�ستماع، 
الت�سجيل  وملف  الأ�سئلة  كتيب  اأىل  اإ�سافة 

ال�سوتي ودليل الت�سحيح املعتمد.
يقوم  اأن  �����س����رورة  ع���ل���ى  ال���������وزارة  و�����س����ددت 

بالختبار،  اخل��ا���س  الربنامج  بتنزيل  املعلم 
داخل  ال�سمعي  امللف  ت�سغيل  على  واحل��ر���س 

الغرفة ال�سفية وجتربته قبل بدء الختبار.
واأف����ادت ب���اأن م��ه��ارات ال���س��ت��م��اع مب���ادة اللغة 
الدرا�سية  ال�سفوف  لطلبة  بالن�سبة  العربية 
ال����راب����ع وح���ت���ى احل�������ادي ع�����س��ر تقا�س  م����ن 
والثاين  ����س���ردي  الأول  ن�����س��ني  خ����الل  م���ن 

معلوماتي.
الطلبة يف  اأداء  يقي�س  الختبار  اأن  واأو�سحت 
مهارة ال�ستماع، مع الرتكيز على مهارة فهم 
امل�سموع ونقده وتقييمه، حمددة فرتة اإجراء 

الختبار بخم�س واأربعني دقيقة.
و���س��م��ح��ت ال������وزارة ل��ل��ط��ل��ب��ة ب��ال���س��ت��م��اع اإىل 
ال��ن�����س م��رت��ني وف���ق الج������راءات امل���ح���ددة يف 
امللف ال�سمعي املرفق مع الختبار، اإ�سافة اإىل 
بعد  اإجابتهم  ملراجعة  الوقت  بع�س  منحهم 

النتهاء من الن�سني.

اإلزام املعلمني بقراءة تعليمات االختبار
ارتياح عام من م�صتوى اختبار اللغة االجنليزية

وزارة الت�صامح تطلق الدورة الثانية من برناجمها فر�صان الت�صامح بالظفرة
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الت�سامح اأم�س الأول 
برناجمها  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة 
يف  الت�سامح”  “فر�سان  امل��ب��ت��ك��ر 
ي�ستمر  وال����ذي  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
اأي���ام برعاية ودع���م معايل  ث��الث��ة 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
اأكر  ومب�����س��ارك��ة  الت�سامح  وزي���ر 
احت���ادي���ة وحملية  ج��ه��ة   20 م��ن 
اأك��ر من  اإع���داد  بهدف  وتعليمية 
45 من فر�سان وفار�سات الت�سامح 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ومن  العليا  التقنية  كليات  وطلبة 

�ساكني منطقة الظفرة.
الأول  ي���وم���ه  يف  ال���ربن���ام���ج  رك����ز 
الأ�سا�س  امل��ف��اه��ي��م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
امل�ساركني  واإع����������داد  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
املفاتيح  ت��وظ��ي��ف  م��ن  ومتكينهم 
املت�ساحمة  ل��ل�����س��خ�����س��ي��ة  ال�����س��ت��ة 
وه��ي “ التعارف واحل��وار وحتمل 
التعامل  على  وال��ق��درة  امل�سوؤولية 
اجلماعي  والعمل  التحديات  م��ع 

والتعاطف”.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
“فر�سان  ب���رن���ام���ج  اإن  م����ب����ارك 
نوعه  م��ن  ال��ف��ري��د   - الت�سامح” 
ك���ب���رية خالل  - ح���ق���ق جن����اح����ات 
املرحلة ال�سابقة عقب تخريج اأول 
دفعة منه والتي ا�ستملت على 45 

ك���اف���ة وم�������س���اع���دة امل�������س���ارك���ني يف 
تنفيذ م�سروعاتهم. واأ�ساد معايل 
بالتعاون  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وموؤ�س�سات  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  ب��ني 
التعليم ومب�ساهمة كليات التقنية 
دعم  يف  الأ�سرية  والتنمية  العليا 
الربنامج.. مثمنا ال�سراكة الهامة 
يف  وبنات  بنني  التقنية  كليات  مع 
تنمية  ووزارة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
املجتمع يف  تنمية  ودائ��رة  املجتمع 
اأبوظبي وموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
العاملة  والقيادة  الن�سائي  والحتاد 
الدعم  قطاع   - اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
الج���ت���م���اع���ي - وم��وؤ���س�����س��ة زاي���د 
وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا 
وهيئة  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات 

الهالل الأحمر الإماراتي.
دورت�����ه  يف  ال����ربن����ام����ج  اإن  وق������ال 
اإىل ثالث  امل�ساركني  ق�سم  الثانية 
جمموعات اثنتني للبنات وواحدة 
“فر�سان  اأن  م��ب��ي��ن��ا   .. ل��ل��ب��ن��ني 
الت�سامح” هو مظلة كبرية تندرج 
ما  منها  امل��ب��ادرات  ع�سرات  حتتها 
وامل���راأة  والتعليم  ب��الأ���س��رة  يتعلق 
مبادرات  اإىل  و����س���ول  وامل��ج��ت��م��ع 

الدولة التي تعزز الت�سامح.
الربنامج  يف  امل�����س��ارك��ني  اأن  واأك���د 
ال�����ذي�����ن ي����ت����ج����اوز ع�����دده�����م 45 
دورات  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��ون  ���س��خ�����س��ا 
متتالية  اأي����ام  ث��الث��ة  مل���دة  مكثفة 

بواقع ثمان �ساعات يوميا لتنمية 
اإىل  اإ�سافة  لديهم  الت�سامح  قيم 
حول  وعملية  نظرية  عمل  ور���س 
عامليون  خ��رباء  يقدمها  الت�سامح 
ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����س  جم�����الت  يف 
املجتمعي  وال�������س���الم  وال��ت�����س��ام��ح 
ومنح  امل�ساركني  ك��ل  تقييم  وي��ت��م 
ا�ستكملوا  ال����ذي����ن  الأ����س���خ���ا����س 
تخرج  ���س��ه��ادات  بنجاح  ال��ربن��ام��ج 

كفر�سان للت�سامح.
برنامج  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
اإحدى  يعد   “ الت�سامح  “فر�سان 
البتكار  التي حتفز على  املبادرات 
لتوعية  ال��ت�����س��ام��ح  جم������الت  يف 
اأمامهم  املتاحة  بالفر�س  اجلميع 
تنمية  يف  ال���ف���اع���ل���ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
امل��ج��ت��م��ع وح���ف���زه���م ع���ل���ى حتمل 
م�سوؤولياتهم يف تنمية قيم اخلري 

الت�سامح  يتحول  بحيث  والعطاء 
و�سيلة  اإىل  احل��م��ي��د  وال�����س��ل��وك 
لتحقيق القوة والرتابط يف ن�سيج 
باملواطنة  والح���ت���ف���اء  امل��ج��ت��م��ع 
ال�ساحلة اإ�سافة اإىل حماية فئات 
املجتمع كافة من الأفكار ال�سلبية 
يف  اإيجابية  طاقة  اإىل  وحتويلهم 

تنمية الوطن .
على  يعتمد  الربنامج  اأن  واأ�ساف 
اأول��ه��ا ن�سر  اع��ت��ب��ارات مهمة  ع��دة 
اأن  على  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
تكون البداية مع الفرد ثم البيئة 
امل��ح��ل��ي��ة ث���م ال���وط���ن ب�����س��ك��ل عام 
والثاين  اأجمع  العامل  اإىل  و�سوًل 
والتعاي�س  الت�سامح  قيم  ن�سر  اأن 
هو م�سوؤولية املجتمع كله بجميع 
اأف������راده وم��وؤ���س�����س��ات��ه وث��ال��ث��ه��ا اأن 
عاملية  بتجربة  حت��ظ��ى  الإم�����ارات 

والت�سامح  ال��ت��ع��اي�����س  يف  ن��اج��ح��ة 
جت�سدت يف اأقوال واأعمال موؤ�س�س 
زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة 
اهلل”  “ رح��م��ه  نهيان  اآل  �سلطان 
ال��ت��ي ك���ان ي��وؤك��د م��ن خ��الل��ه��ا اأن 
هي  ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح 
اأدوات مهمة توؤدي لتحقيق اخلري 
والرخاء للفرد وللمجتمع وللعامل 

اأجمع .
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ال���راب���ع هو  اإن الع���ت���ب���ار  م���ب���ارك 
تعبئة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ت��زاي��د  الإدراك 
ج��ه��ود اجل��م��ي��ع م��ن اأج���ل حتقيق 
اخلري والرخاء يف املجتمع والعامل 
وت��وع��ي��ت��ه��م مب���خ���اط���ر الإره�������اب 
والتطرف والت�سدد ودعم قدراتهم 
على مواجهة هذه املخاطر بقدرة 

وثقة وتفاوؤل بامل�ستقبل .

���س��اب��ا وف��ت��اة م��ن خمتلف اإم����ارات 
بالعديد  تقدموا  وال��ذي��ن  ال��دول��ة 
من املبادرات التي يتم توظيفها يف 
خدمة ق�سايا الت�سامح باملجتمع .. 
موؤكدا اأن اهتمام موؤ�س�سات الدولة 
بتعزيز  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع  وف����ئ����ات 
بالعمل  وال���ت���زام���ه���م  ال��ت�����س��ام��ح 
الر�سيدة  القيادة  اأه��داف  لتحقيق 
النبيلة مكن الربنامج  وم�ساعيها 
م��ن حتقيق م��ع��دلت جن��اح عالية 
حيث قدم فر�سان الت�سامح العديد 
من الأفكار املبتكرة وو�سعوها حيز 
التنفيذ لتعزيز الت�سامح يف البيئة 

املحلية وعلى م�ستوى الدولة.

�سجع  ال��ن��ج��اح  ه����ذا  اأن  واأ�����س����اف 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
���س��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى اإط������الق ال�����دورة 
الظفرة  يف  الربنامج  من  الثانية 
لفئتي  ت��خ�����س��ي�����س��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
وا�ستقطبت  والأ������س�����رة  ال�����س��ب��اب 
الفتيات  م���ن  م��ك��ث��ف��ة  م�����س��ارك��ات 
ومنت�سبات  اجل��ام��ع��ة  وط���ال���ب���ات 
املجتمعية  ال��ت��م��ي��ة  م���وؤ����س�������س���ات 
جمموعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  والأ���س��ري��ة 
العليا  التقنية  كليات  ط��الب  م��ن 
الذين �سيبداأون بالتفكري وتنفيذ 
فيما  املجتمع  طموحاتهم خلدمة 
ت��ع��زز قيم  ال��ت��ي  ب��امل��ب��ادرات  يتعلق 

التعاي�س ال�سلمي والت�سامح داخل 
الرتكيز  م��ع  الإم���ارات���ي  املجتمع 
على دور امل��راأة والأ���س��رة يف تعزيز 

قيم التعاي�س املجتمعي.
على  الكبري  الإق��ب��ال  اأن  واأو���س��ح 
امل�ساركة يف الربنامج يوؤكد جناحه 
فئات  كل  وثقة  اأهدافه  حتقيق  يف 
والقائمني  ب��ال��ربن��ام��ج  امل��ج��ت��م��ع 
الربنامج  اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. ع��ل��ي��ه 
ل ي��ق��ت�����س��ر ع���ل���ى ت����ق����دمي اأك����ر 
اأكادميي  ت��دري��ب  ���س��اع��ة   18 م��ن 
وعملي مكثفة فقط ولكنه ي�سمل 
الدعم  وت��ق��دمي  ال��دائ��م  التوا�سل 
اإليه  للمنت�سبني  والتقني  املعنوي 

حمدان بن زايد يعزي بوفاة �صامل 
حميد بن دملوج الظاهري

•• العني-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ام�س  قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
واج��ب العزاء اإىل حميد بن دمل��وج الظاهري يف وف��اة املغفور له ابنه » �سامل« وذلك 
واأع��رب �سموه عن �سادق تعازيه لأ�سرة وذوي  العني.  يف جمل�س فلج هزاع مبدينة 
اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته  الفقيد داعيا اهلل العلي القدير 
واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان. قدم العزاء اإىل جانب �سموه .. ال�سيخ حممد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان و �سعادة عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو رئي�س هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي و�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة. 
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي يقدم واجب العزاء يف 

وفاة عبيد �صيف خمي�س حارب 
•• عجمان -وام:

قدم �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء يف وفاة املغفور له عبيد 
العزاء مبنطقة اجل��رف يف  وذل��ك مبجل�س  الفقيد  واأ�سرة  واأبناء  اإخ��وان  اإىل  ح��ارب  �سيف خمي�س 
عجمان. واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سرة الفقيد وذويه وعائلته .. �سائال 
املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه 
ال�سرب وال�سلوان. وقدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. �سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار يف 
اإبراهيم الغمال�سي ال�سام�سي رئي�س مكتب �سمو ويل عهد عجمان و�سعادة  ديوان احلاكم واأحمد 

يو�سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني.

تنظمها جلنة االعتماد االكادميي يف وزارة التعليم العايل بالدولة

جامعة اخلليج الطبية ت�صت�صيف قمة التعليم ال�صيديل 5و6 مار�س اجلاري مب�صاركة حملية ودولية
•• عجمان-الفجر: 

الأكادميي  العتماد  جلنة  تنظم 
بالدولة  العايل  التعليم  وزارة  يف 
لتعليم  الع�����ت�����م�����اد  وجم����ل���������س 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال�����س��ي��دل��ة 
الأمريكية  واجلمعية  الأمريكية 
التعليم  ”قمة  ال�سيدلة  لكليات 
ت�ست�سيفها  ال���ت���ي  ال�سيديل“ 
جامعة اخلليج الطبية يف عجمان 

يومي 6و7 مار�س اجلاري.
وت�����س��ت�����س��ي��ف ال���ق���م���ة ج���م���ع من 
وعمداء  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ال��ع��ل��م��اء 
باجلامعات  ال�����س��ي��دل��ة  واأ����س���ات���ذة 

املجال  يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سيدلة  مم����ار�����س����ة  ل���ت���ع���زي���ز 
وامل���������س����اه����م����ة ع����ل����ى ن����ح����و اأك�����ر 
وخدمة  امل��ر���س��ى  ل��رع��اي��ة  فعالية 
لدولة  ال�����س��ح��ي��ة  الح���ت���ي���اج���ات 

الإمارات العربية املتحدة.
وي����ق����دم امل�������س���ارك���ون ع���ل���ى مدى 
ي���وم���ني جم���م���وع���ة م����ن ال���ور����س 
ُي���ل���ق���ي  كلمات  ف��ي��م��ا  وال���������دورات 
الدكتور  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الف���ت���ت���اح 
يو�سف ع�سريي - اأ�ستاذ ال�سيدلة 
اجلودة  م��دي��ر  ون��ائ��ب  ال�سريرية 
�سعود  امللك  جامعة  يف  والتطوير 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 

الأدوي�������ة  اإدارة   ، ال�����س��ي��دلن��ي��ة 
ومدير  م��وؤ���س�����س��ة   -  CPD و 
ال�سحة  وزارة  يف  ف��ارم��ا  ب��رن��ام��ج 
والدكتور  ال���دول���ة  يف  وال���وق���اي���ة 
م��ف��و���س هيئة   - اآرك������ل  ���س��ت��ي��ف��ن 
يف   »CAA»الأكادميي العتماد 
دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الإمارات العربية املتحدة وعمداء 

كليات ال�سيدلة بالدولة. 
التعليم  ”قمة  يف  وت���������س����ارك   
اجلامعات  من  نخبة  ال�سيديل“ 
احلكومية واخلا�سة على م�ستوى 
ال���دول���ة م��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
العني  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة 

ال�������س���ي���دلن���ي���ة على  ال����درا�����س����ات 
م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات 
الربامج  ه��ذه  وخم��رج��ات  العليا 
اكت�سابها  ال����واج����ب  وال�����ق�����درات 
احلديثة  ال�������س���ي���دل���ة  مل���م���ار����س���ة 
واملهنية  العلمية  املهارات  وتنمية 
ال�سيدلة  جم����ال  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
التبادل  ت�سهيل  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�������ع�������ريف ب�������ني امل���ت���خ�������س�������س���ني 
اآخر  من  وال�ستفادة  وامل�سوؤولني 
يف  والعملية  العلمية  امل�ستجدات 
ممار�سة املهنة ما ي�ساهم يف تقدمي 
عالية  ج��ودة  ذات  �سحية  خدمات 
الرعاية  اأف�����رع  ب���اأح���د  والرت����ق����اء 

املختلفة وعدد من كبار امل�سوؤولني 
واملتخ�س�سني يف املجال من بينهم 
يو�سف  حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
العتماد  هيئة  مدير   - يا�س  بني 
ب���������وزارة   CAA الأك��������ادمي��������ي 
الرتبية والتعليم بدولة الإمارات، 
والدكتور اأمني ح�سني الأمريي - 
املمار�سة  ل�سئون  امل�ساعد  الوكيل 
وزارة  يف  وال��رتاخ��ي�����س  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�سحة، والدكتورة مرمي كلداري 
الدولية  وال���ع���الق���ات  -الإع�������الم 
جمعية  رئي�سة  ال�سيدلة  �سعبة 
والدكتورة  ال��ط��ب��ي��ة،  الإم��������ارات 
امل�ست�سارة   - الأح���دب  غ��ال��ب  ع��ال 

وال��ربوف��ي�����س��ور كلري اأن��در���س��ون - 
يف  الجتماعية  ال�سيدلة  اأ���س��ت��اذ 
نوتنجهام  جامعة  يف  العلوم  كلية 
ب��امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة وال����دك����ت����ورة 
الرئي�س  ن��ائ��ب   - م��اي��ن  لو�سيندا 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لكليات  الأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ال�����س��ي��دل��ة 

الأمريكية.
ال����س���ت���اذ ح�سام  ال���دك���ت���ور  وع�����رّب 
اخلليج  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  ح���م���دي 
با�ست�سافة  �سرورهم  عن  الطبية 
ال�����س��ي��ديل لفتاً  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��م��ة 
تطوير  على  ت��رك��ز  القمة  ان  اىل 

وجامعة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
عجمان وكلية دبي لل�سحة وكلية 
وجامعة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة 
الطبية  ل��ل��ع��ل��وم  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

وال�سحية.
الفعاليات  م����ن  احل������دث  وي���ع���د 
مل�سوؤويل  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ك���ربى 
والعتماد  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
وممار�سي ال�سيدلة ملناق�سة طرق 
كافة  يف  ال�سيادلة  مهنة  تطوير 
روؤي�����ة وطنية  امل����ج����الت، وو����س���ع 
املجال  هذا  يف  والتدريب  للتعليم 
ا�سرتاتيجيات  وحت��دي��د  احل��ي��وي 
لإع�������داد خ��ري��ج��ي ال�����س��ي��دل��ة يف 

الهدف  وه����و  ال���ه���ام���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
املن�سود لكافة املوؤ�س�سات التعليمية 
الطبية ا�سافة اىل الط��الع على 
القواعد  يف  ج���دي���د  ه����و  م����ا  ك����ل 
الإكلينيكية  لل�سيدلة  امل��ن��ظ��م��ة 
والتقييم الوراثي والبحث العلمي 
وتاأثرياتها يف الرتقاء باخلدمات 

ال�سحية املقدمة.

ممثلون من م�صت�صفى غاي و�صانت توما�ش بلندن

اأطباء اأخ�صائيون بريطانيون يطلعون على جتهيزات العيادات املتنقلة للقافلة الوردية

النعيمي اخلريية و�صاعي لتطوير الأوقاف ال�صعودية تبحثان التعاون يف العمل اخلريي

جامعة عجمان تكرم الفائزين يف »اأوملبياد الريا�صيات«

•• ال�شارقة-الفجر:

مل�����س��ت�����س��ف��ى غ���اي،  زار وف����د مم��ث��ل 
وم�������س���ت�������س���ف���ى �����س����ان����ت ت����وم����ا�����س، 
لندن،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
املتنقلة  الطبية  ال��ع��ي��ادة  م���وؤخ���راً 
التابعة للقافلة الوردية، املتمركزة 
بال�سارقة،  اجلامعة  م�ست�سفى  يف 
ب��ه��دف الط����الع ع��ل��ى ���س��ري املهام 
الطبية،  والتجهيزات  العملياتية، 
يف  امل�ستخدمة  التقنيات  واأح����دث 
فحو�س الك�سف املبكر عن �سرطان 
اإىل جانب  ال��رح��م،  ال��ث��دي وع��ن��ق 
املثمر بني اجلهات  التعاون  تعزيز 

الطبية كافة.
واطلع اأع�ساء الوفد خالل الزيارة 
على اخلدمات التي يقدمها مركز 
التابع  ال��ث��دي  لأم��را���س  ال�سارقة 

املتوا�سلة ملكافحة مر�س ال�سرطان 
اإمارة  م�����س��روع  م��ع  وال��وق��اي��ة منه 
الرامي  الإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة 
ل�سمان �سحة كافة اأفراد املجتمع 

ورفاههم”.
�سيوبهان  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
�سوؤون  ق�سم  م��دي��رة  مكتاغ،  لل��ور 
اآند  “غاي  موؤ�س�سة  يف  التمري�س 
لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  توما�س”  ���س��ان��ت 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
هذه  خالل  من  “ا�ستطعنا  لندن: 
العمليات  ع��ل��ى  الط����الع  ال���زي���ارة 
ت��وف��ره��ا عيادة  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
املتنقلة  الطبية  ال��وردي��ة  القافلة 
باأن  ال��ق��ول  وميكنني  للمقيمني، 
يف  امل��ت��ط��ورة  الطبية   التجهيزات 
جمال مكافحة ال�سرطان بالعيادة 
بكل  امل�ست�سفى  جت��ه��ي��زات  ت��ع��ادل 

العامل،  م�ستوى  على  نوعها  م��ن 
التي انطلقت عام 2018، لتوفري 
الفحو�سات املجانية للك�سف املبكر 
عن �سرطان الثدي على مدار العام 
جانب  اإىل  ال�����س��ب��ع،  الإم�����ارات  ويف 
الفحو�سات  من  املتكاملة  احلزمة 
توفرها  التي  واخل��دم��ات  الطبية 
والفح�س  ال�����س��ري��ري  ك��ال��ف��ح�����س 
للك�سف  “املاموغرام”  الإ�سعاعي 
عن �سرطان الثدي و�سرطان عنق 
اإىل   ، الباب”  “م�سحة  ال���رح���م 
الفحو�سات  م��ن  جمموعة  جانب 
الطبية الأخرى، كال�سكر، و�سغط 
وقيا�س  ال���ع���ظ���ام،  وت���رق���ق  ال������دم، 

الطول والوزن.
�سعادة  ق���ال���ت  ال���������س����اأن،  ه�����ذا  ويف 
رئ��ي�����س جمل�س  ���س��و���س��ن ج��ع��ف��ر، 
مر�سى  اأ����س���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 

بال�سارقة،  اجل���ام���ع���ة  مل�����س��ت�����س��ف��ى 
ح��ي��ث ت���ع���رف���وا ع��ل��ى الإج��������راءات 
الإ�سعاعي  الثدي  العملية لفح�س 
“املاموغرام” التي جُترى فوراً يف 
ح��ال ظ��ه��ور اأع��را���س حم���ددة بعد 

فحو�سات الك�سف الأولية.
الوفد الربيطاين كوادر  وا�ستقبل 
بال�سارقة،  اجل��ام��ع��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ع��ب��ي��د اآل 
التنفيذي للم�ست�سفى  املدير  علي، 
برئا�سة  ال��وردي��ة،  القافلة  وممثلو 
املدير  امل��ا���س��ي،  �سو�سن  ال��دك��ت��ورة 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جلمعية  ال��ع��ام 
الطبية  اللجنة  ورئي�س  ال�سرطان 
القافلة  ح���م���ل���ة  يف  ال����ت����وع����وي����ة 

الوردية.
القافلة  عيادة  على  الوفد  وتعرف 
الأوىل  املتنقلة،  الطبية  ال��وردي��ة 

يف  الزيارة  هذه  “تاأتي  ال�سرطان: 
املتوا�سلة  اإط��ار جهودنا  اجلمعية 
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  وا�سرتاتيجيتها 
امل��وؤ���س�����س��ات الطبية  ال��ت��وا���س��ل م��ع 
املعارف  تبادل  عن  ف�ساًل  العاملية، 
واخل��ربات يف جمال الك�سف املبكر 

عن ال�سرطانات”.
اأع�������س���اء  “اأطلعنا  واأ������س�����اف�����ت: 
اأبرز  ال��زي��ارة، على  ال��وف��د، خ��الل 
اإجن�������������ازات اجل���م���ع���ي���ة يف جم����ال 
منه،  والوقاية  ال�سرطان  مكافحة 
التي قطعناها  الكبرية  والأ�سواط 
اإذ  امل�ّسرف،  امل�ستوى  هذه  لتحقيق 
نالت اخلدمات التي توفرها عيادة 
املتنقلة،  الطبية  ال��وردي��ة  القافلة 
التجهيزات  ب�����اأح�����دث  امل����ج����ه����زة 
الطبية املتطورة، اإ�سادة طيبة على 
م�ستوى العامل، وتتما�سى جهودنا 

•• عجمان-وام:

عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  ق��ال��ت 
ملوؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
تعزيز  اإىل  ت�����س��ع��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���وا����س���ل 
املحلي  امل�ستويني  على  وال��ه��ي��ئ��ات 
وال���ع���رب���ي ب���ه���دف الط������الع على 
املمار�سات وتبادل اخلربات  اأف�سل 
اأج��ل دعم  العملية م��ن  وال��ربام��ج 
وا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ط��ور يف 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  امل�����س��اري��ع 
لإ�سعاد  املوؤ�س�سة،  قبل  من  املنفذة 
واملعوزة،  امل�ستحقة  الأ����س���ر  ك��اف��ة 
قائمة  لهم  كرمية  حياة  ولتوفري 
على ال���س��ت��ق��رار الأ���س��ري وامل���ادي 
وامل������ع������ن������وي. ج��������اء ذل��������ك خ����الل 

•• عجمان -وام:

املدار�س  عجمان  جامعة  ك��رم��ت 
»اأوملبياد  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  وال��ط��ل��ب��ة 
الريا�سيات »2019 الذي �سارك 
به اأكر من 300 طالبا وطالبة 
ال��ث��ان��وي��ة ميثلون  امل��رح��ل��ة  م���ن 
56 مدر�سة تتبع املنهاج الوزاري 

العربي والأجنبي .
ال�سغري  ك���رمي  ال��دك��ت��ور  اأك����د  و 
خالل  كلمته  يف  اجلامعة  م��دي��ر 
اأك�����ر من  م�����س��ارك��ة  اأن  احل���ف���ل 
طالبا وطالبة من املرحلة   300
ال����ث����ان����وي����ة مم�����ن مي���ث���ل���ون 56 
م��در���س��ة ت��ت��ب��ع امل��ن��ه��اج ال�����وزاري 
ال�����ع�����رب�����ي والأج������ن������ب������ي ط����الب 
وطالبات من 5 اإم��ارات هو اأكرب 
دل��ي��ل ع��ل��ى جن���اح الأومل��ب��ي��اد هذا 
بني  املناف�سة  ق��وة  ويعك�س  العام، 

امل�ساركني فيها.
ومت تكرمي ثالث مدار�س �ساركت 
يف الأوملبياد، حيث حققت املدر�سة 

اخلربات  وت��ب��ادل  التعاون  اأوا���س��ر 
اخلريي  العمل  جم��ال  يف  العملية 
موؤ�س�سة  مبقر  وذل���ك  والإن�����س��اين 

النعيمي اخلريية.
واأ�سافت ال�سيخة عزة النعيمي اأن 
زيارة وفد �ساعي لتطوير الأوقاف 
العالقة  ع��م��ق  ي���وؤك���د  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
املوؤ�س�سية يف جمال العمل اخلريي 
ال�سراكة  ل��ت��وط��ي��د  والإن���������س����اين 
ال��ط��رف��ني، وك��ذل��ك لتعريف  ب��ني 
اأع�ساء الوفد الزائر على الربامج 
بن  حميد  موؤ�س�سة  تقدمها  ال��ت��ي 
جمال  يف  اخلريية  النعيمي  را�سد 
والإن�سانية،  والإح�������س���ان  ال��ع��ط��اء 
نظراً ملا تتمتع به من خربة طويلة 
امل�ساريع  وتبني  التطوع  جم��ال  يف 
العمل  م���وا����س���ل���ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة 

والو�سول لكافة �سرائح املجتمع.

ال�سدحان  نا�سر  عبداهلل  الدكتور 
نائب رئي�س جمل�س ادارة موؤ�س�سة 
و�سعادة  الوق���اف،  لتطوير  �ساعي 

موؤ�س�سة  م��ن  وف��د  م��ع  مباحثاتها 
باململكة  الأوق���اف  لتطوير  �ساعي 
ب�سعادة  ممثاًل  ال�سعودية  العربية 

عبدالرحمن  عبدالعزيز  الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��وي��ج��ري 
تعزيز  ���س��ب��ل  ح�����ول  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، 

ل��ل��ط��ال��ب��ة كافيا  ال��ث��اين  وامل���رك���ز 
الإجنليزية  مدر�ستنا  من  �سري 
الثالث  امل��رك��ز  ب��ال�����س��ارق��ة، وك���ان 
من ن�سيب الطالبة ميغانا جني 
احلديثة  جيم�س  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن 

بال�سارقة.

اأح���رز ال��ط��ال��ب دان��اج��ي��ه �سورتي 
الثانوية  ال��ه��ن��دي��ة  امل��در���س��ة  م��ن 
بدبي املركز الأول، وحقق الطالب 
م���ن مدر�سة  م���ورج���ان  ك��و���س��ي��ك 
دلهي اخلا�سة بدبي املركز الثاين، 
وك���ان امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن ن�سيب 

ال��ه��ن��دي��ة ال��ث��ان��وي��ة ب��دب��ي املركز 
ل�  ال���ث���اين  امل���رك���ز  وذه����ب  الأول، 
»مدر�ستنا الإجنليزية » بال�سارقة 
»مدر�سة  الثالث  املركز  يف  وحّلت 
مت  كما  ب��دب��ي..  اخلا�سة   « دلهي 
حيث  الفائزين  ال��ط��الب  تكرمي 

من  �سدا�سيفان  نريمال  الطالب 
بال�سارقة.  الإجنليزية  مدر�ستنا 
جاءت  فقد  الطالبات  نتائج  اأم��ا 
الأول  املركز  التايل:  النحو  على 
ل���ل���ط���ال���ب���ة وام����ي����ك����ا م����ال����ك من 
بدبي،  الثانوية  الهندية  املدر�سة 

ومراعاة هذه اخلدمات للتاأثريات 
املري�سات  نفو�س  على  العاطفية 
ُت�سّكل  اأن  ون���اأم���ل  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل 
املثمر  للتعاون  بداية  الزيارة  هذه 
وتبادل املعارف واخلربات يف جمال 
منه،  والوقاية  ال�سرطان  مكافحة 
جميعاً  علينا  ي��ع��ود  م��ا  وع��الج��ه، 

معنى،  م����ن  ال���ك���ل���م���ة  ت��ع��ن��ي��ه  م����ا 
�سهولة  ج���ان���ب  م���ن  وخ�����س��و���س��اً 

الو�سول اإليها”.
على  اأي�����س��اً  “اطلعنا  واأ����س���اف���ت: 
خدمات الدعم املادي واملعنوي التي 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  توفرها 
وعائالتهم،  للمر�سى  ال�سرطان 

بالفائدة واملنفعة”.
ويف ختام اجلولة، زار اأع�ساء الوفد 
مر�سى  اأ����س���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  م��ق��ر 
ال�������س���رط���ان يف امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة، واطلعوا 
ع��ل��ى ���س��ري امل���ه���ام ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة يف 

اأق�سامه املختلفة.

اأبوغزالة يف ندوة عن تثقيف املبتكرين: التعليم يرتاجع 
يف العامل، وعلى املوؤ�ص�صات التعليمية تخريج مبتكرين

•• بريوت -الفجر:

ح��ا���س��ر ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور طالل 
»تثقيف  بعنوان  ندوة  يف  اأبوغزالة 
امل��ب��ت��ك��ري��ن ول��ي�����س ال��ب��اح��ث��ني عن 
الزعربي«  �سمري  »قاعة  يف  عمل«، 
اجلامعة  يف  ال���ع���ل���وم  مل��ح��ا���س��رات 
بح�سور  ب�����ريوت،  يف  الأم���ريك���ي���ة 
وطالب  واأ�ساتذة  عمداء  من  ع��دد 

اجلامعة.
ب���داي���ة، ���س��رد اأب��وغ��زال��ة ن��ب��ذة عن 
من  وعائلته  »ن��زوح��ه  منذ  حياته 
وو�سولهم  النكبة  اإب���ان  فل�سطني 
قبل  م��ن  وا�ستقبالهم  لبنان  اإىل 
�سديق  ال����غ����ازي����ة  ب����ل����دة  خم����ت����ار 
وال��ده ر�سا خليفة الذي اأمن لهم 
البلدة  جت���ار  م��ن  وط��ل��ب  م�سكنا، 
عائلة  م��ن  الأم����وال  تقا�سي  ع��دم 
ي�سرتونه من  م��ا  ل��ق��اء  اأب��وغ��زال��ة 
ح����اج����ي����ات«، ك����ذل����ك حت������دث عن 
»و���س��ع��ه��م امل������ادي ال�������س���يء خالل 
التحديات  اإىل  بالإ�سافة  اللجوء 
وال�سعوبات واملعاناة التي واجهها، 
املدر�سي  التعليم  لتلقيه  و���س��ول 

الأمريكية  اجلامعة  يف  واجلامعي 
يف ب�����ريوت ب��ع��د ن��ي��ل��ه م��ن��ح��ة من 
»الأونروا«،  الالجئني  غوث  وكالة 
معتربا اأن حياته »كانت عبارة عن 
م��ع��ان��اة م��ا ل��ب��ث��ت اأن حت��ول��ت اإىل 

بركة«.
وت���وج���ه اأب���وغ���زال���ة ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
اجل��ام��ع��ة الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي تخرج 
منها، عاّداً اأن »اجلامعات والكليات 
ت��ع��ط��ي ال�������س���ه���ادات ل��ط��الب��ه��ا كي 
ي��ب��ح��ث��وا ع���ن وظ���ائ���ف واأن������ه كان 
واح��دا من ه��وؤلء لأنه تخرج بنية 
ح�سوله على وظيفة مهمة براتب 
هدف  ك����ان  »ه�����ذا  اأن  ع������ال«،ع������اّداً 
التعليم منذ اأكر من 150 عاما 
وه��ذا الأم��ر لالأ�سف ما ي��زال كما 

هو«.
يرتاجع  »ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأن  يف ك���ل اأن���ح���اء ال����ع����امل«، ع������اّداً 
»ك���ل ع��ب��اق��رة وق��ي��ادي��ي ال��ع��امل مل 
ي��ح�����س��ل��وا ع��ل��ى ����س���ه���ادات، ف���� بيل 
يف  تعليمه  يكمل  مل  مثال  غيت�س 

اجلامعة اأو غريه من القياديني«.
وعّد اأن »التعليم لي�س هو املدار�س 

واجل��ام��ع��ات، ب��ل ه��ي ال��ت��ي تعطي 
كما  متاما  احلياة،  لدخول  املفتاح 
هذا  الأمريكية  اجلامعة  اأعطتني 
املفتاح«، م�سددا على اأنه »ل يتذكر 
وهذا  در�سه يف اجلامعة  �سيئا مما 
ع�سرات  ب���ع���د  اخل���ري���ج���ني  ح�����ال 

ال�سنوات من تخرجهم«.
يتطور  »التعليم مل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وهو  ال��ي��وم  حتى  عاما   150 منذ 
وكتب  اأ�ساتذة  عن  عبارة  ي��زال  ما 
وامتحانات«، لفتا اإىل اأن »التعليم 
ل يتطور كما الدواء لأنه ل يوجد 

دماغ ي�سبه الآخر«.
وختم: »اإننا عامليا نتجه اإىل الثورة 
تختلف  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
ثورة  وهي  ال�سابقات،  الثالث  عن 
املعرفة التي ت�سمل كل �سيء كوننا 
اأن  ل��درج��ة  �سنعي�س يف ع��امل ذك��ي 
وكاأننا  اإل��ي��ن��ا  �سينظرون  اأح��ف��ادن��ا 
لأنهم  احل��ج��ري،  الع�سر  يف  ع�سنا 
جمتمع  يف  الآلت  م��ع  �سيعي�سون 
ن�ستخدم  ال����ي����وم  ف��ن��ح��ن  واح�������د، 
فاإننا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اأم�����ا  الآلت 

�سنعي�س معها«.
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اأخبـار الإمـارات

ا�صتهدفت اإطالع املكاتب اال�صت�صارية على امل�صتجدات

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة عمل حول �صروط ومعايري ا�صتخدام وتطوير الأرا�صي »كود التخطيط«
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
التخطيط  دائ�����رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
خالل  من   ، والبلديات  العمراين 
اإدارة  امل��������دن-  ت��خ��ط��ي��ط  ق����ط����اع 
عمل  ور�سة  احل�سري  التخطيط 
»���س��روط ومعايري  حت��ت ع��ن��وان: 
ا����س���ت���خ���دام وت���ط���وي���ر الأرا�����س����ي« 
امل�سرح  وذلك يف  التخطيط«  »كود 
ال����ب����ل����دي مب���ق���ره���ا ال���رئ���ي�������س يف 

اأبوظبي.
وا�ستهدفت الور�سة اإطالع املكاتب 
م�ستجدات  ع���ل���ى  ال����س���ت�������س���اري���ة 
تطوير  و���س��روط  واآل��ي��ات  تطبيق 
اأنواعها  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  الأرا����س���ي 
وال�سناعية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سكنية 
املعنيني  وتثقيف  العامة،  واملرافق 
اأف�سل  اإىل  و���س��ول  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 

املمار�سات.
اأك�����د ك���ل م���ن �سعادة  م���ن ج��ان��ب��ه 

ا�ستخدام  ع��م��ل  اإط����ار  و���س��ي��ا���س��ات 
الأرا�سي.

 حمتويات م�صتند كود التخطيط
حمتوى  ال����ور�����س����ة  واأو������س�����ح�����ت 
الأق�سام الرئي�سية لكود التخطيط 
املناطق  التمهيدية،  البنود  وه��ي: 
العمرانية  امل��ن��اط��ق  الأ���س��ا���س��ي��ة، 
اخلا�سة،  امل��خ��ط��ط��ات  امل��ت��داخ��ل��ة، 
ال�سرتاطات التنظيمية الإ�سافية 
وتعريف  الإج�������راءات،  ل��ل��ت��ط��وي��ر، 
التف�سري  وق���واع���د  امل�����س��ط��ل��ح��ات 
والقيا�س. واأ�سارت الور�سة اأن كود 
التخطيط يق�سم املناطق الأ�سا�سية 
جتارية،  »���س��ك��ن��ي��ة،  م��ن��اط��ق  اإىل 
ولكل  اأخ���رى«،  خدمية،  �سناعية، 
تطوير  ���س��روط  اأ�سا�سية  منطقة 
خا�سة بها. من خالل الور�سة مت 
كيفية  على  ال�ست�ساريني  تدريب 
التخطيط  ك��ود  وق���راءة  ا�ستخدام 
ال�سرتاطات  اإىل  الو�سول  وطرق 

ودعا �سعادتهما املكاتب ال�ست�سارية 
اللتزام  اأه��م��ي��ة  اإىل  وامل���ق���اول���ني 
حددها  التي  وال�سروط  باملعايري 
اأبوظبي  يف  ال��ت��خ��ط��ي��ط«  »ك������ود 
نظرا ملا لهذا الأمر من انعكا�سات 
م�ستويات  اأف�سل  حتقق  اإيجابية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال����س���ت���غ���الل الأم���ث���ل 
جلميع اأنواع الأرا�سي، كما ي�ساهم 
ت��ط��ب��ي��ق �����س����روط وم���ع���اي���ري كود 
حتتية  بنية  اإر���س��اء  يف  التخطيط 
ومتطلبات  ت��ت��ن��ا���س��ب  م��ن��ه��ج��ي��ة 

التنمية ال�ساملة.
ور�سة  حفلت  ذات���ه  ال�سعيد  على 
ال���ع���م���ل ب���ال���ع���دي���د م����ن امل����ح����اور 
ت��ع��ري��ف��ا م��ف�����س��ال لكود  ت���ن���اول���ت 
ال��ت��خ��ط��ي��ط، وال���غ���ر����س م���ن كود 
م�ستند  وحم��ت��وي��ات  ال��ت��خ��ط��ي��ط، 
ك����ود ال��ت��خ��ط��ي��ط، وخ��ري��ط��ة كود 
كود  ي�ستخدم  وك��ي��ف  التخطيط، 
كما  تدريبية،  واأمثلة  التخطيط، 
ب�ساأن  وافياً  �سرحا  الور�سة  قدمت 

النعيمي  �سلطان  خلفان  املهند�س 
تخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
امل������دن، و����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���س حمد 
امل��ط��وع امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
دائ�������رة  ال����ع����م����ل����ي����ات يف  �������س������وؤون 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
منهجية  تعك�س  ال��ور���س��ة  ه��ذه  اأن 
التخطيط  دائ����������رة  و����س���ي���ا����س���ة 
التوا�سل  يف  والبلديات  العمراين 
مع ال�سركاء واملتعاملني وو�سعهم 
م�ستجدات  ب�سدد  م�ستمر  ب�سكل 
التعاون  واآليات  والقوانني  العمل 
امل�������س���رتك ب���ه���دف ال���و����س���ول اإىل 
ا�ستخدام  ب�����س��اأن  الآل���ي���ات  اأف�����س��ل 
الأرا����س���ي ب��ال�����س��ك��ل الأم���ث���ل ومبا 
ي����ح����ق����ق ت����ط����ل����ع����ات امل���ت���ع���ام���ل���ني 
وال�سركاء على حد �سواء وبالوقت 
ذاته اإر�ساء الطرق والو�سائل التي 
من �ساأنها دعم معايري ومتطلبات 
اإم������ارة  ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 

اأبوظبي.

ك���ود امل��ن��اط��ق خ����ارج ن��ط��اق النمو 
العمراين.

ك��ود التخطيط  ال��ور���س��ة  وع��ّرف��ت 
تنظيمية  اأداة  ع���ن  ع���ب���ارة  ب���اأن���ه 
»م�������س���ت���ن���د م�����دع�����وم ب����خ����رائ����ط« 
ا�ستخدام  عملية  تنظم  ي�ستهدف 
وتطوير الأرا�سي يف اإمارة اأبوظبي 

ومتوافقة مع اأهداف اخلطة. 
وحول الغر�س من كود التخطيط 
اأ����س���ارت ال��ور���س��ة اإىل ال��ع��دي��د من 
اإع�������داد  يف:  ت��ت��م��ث��ل  الأغ������را�������س 
الأرا�سي  جلميع  تطويرية  لوائح 
املوجودة يف املدينة، حماية املناطق 
ال��غ��ن��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن�������واع امل�����وارد 
توفري  اإل��خ«،  الأثرية،  »الطبيعية، 
اخلا�سة  واملعايري  اللوائح  جميع 
اأن��واع الأرا���س��ي يف  بتطوير جميع 
ال�سيا�سات  حتقيق  واح��دة،  وثيقة 
الواردة يف خطة اأبوظبي واملتعلقة 
امل�ستمر،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب�����س��ي��ا���س��ات 
احل�سري،  الت�سميم  و���س��ي��ا���س��ات 

امل�ساحات  ذات  ال��ق�����س��ائ��م  م��ن��ه��ا: 
وامل������ح������ددة يف ج�����دول  ال����ك����ب����رية 

مالحظات كل منطقة اأ�سا�سية،
مناطق  �سمن  ال��واق��ع��ة  الق�سائم 
الق�سائم  اخل���ا����س���ة،  امل��خ��ط��ط��ات 
النمو  ن����ط����اق  خ��������ارج  ال����واق����ع����ة 

العمراين.
وقدمت الور�سة اأهم ال�سرتاطات 
لتطوير  الإ���س��اف��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

ع���رب امل���وق���ع الل����ك����رتوين ورم���ز 
خمطط  يف  ال�سريعة  ال�ستجابة 
اأمثلة  ب��ا���س��ت��خ��دام  الأر�����س وذل���ك 

خمتلفة من املناطق الأ�سا�سية.
ون���وه���ت ال��ب��ل��دي��ة ���س��م��ن حم���اور 
على  ي��ت��وج��ب  اأن�����ه  اإىل  ال���ور����س���ة 
اإدارة  م����راج����ع����ة  ال�����س����ت���������س����اري 
البلدية  يف  احل�سري  التخطيط 
الق�سائم  اإذا تعلق الأمر بعدد من 

اأنواعها،  اخ��ت��الف  على  الأرا���س��ي 
بالإ�سافة اإىل التعريف بال�سلطات 
وامل�����س��وؤول��ي��ات اخل��ا���س��ة ب����الإدارات 
وقواعد  التخطيط،  بكود  املعنية 
ال����ق����ي����ا�����س، ون�����ظ�����م امل����ع����ل����وم����ات 
التخطيط  دائ����رة  يف  اجل��غ��راف��ي��ة 
وكيفية  وال���ب���ل���دي���ات،  ال���ع���م���راين 
ا���س��ت��خ��دام ك����ود ال��ت��خ��ط��ي��ط على 

اأكمل وجه.

ن�صائية دبي تنظم امللتقى ال�صحي ال�صابع للمراأة
•• دبي -وام:

ال�سابع  ال�سحي  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم  ب��دب��ي  الن�سائية  النه�سة  جمعية  تنظم 
الأطباء  نخبة من  الرئي�سي مب�ساركة  »جدد �سحتك« يف مقرها  �سعار  للمراأة حتت 
ال�سمو  �ساحب  ح��رم  رعاية  العامة حتت  ال�سحة  واخل��رباء يف جم��ال  ال�ست�ساريني 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم. وقالت �سعادة الدكتورة 
فاطمة الفال�سي املدير العام للجمعية اإن انعقاد امللتقى ال�سحي للمراأة حدث حتر�س 
اجلمعية على تفعيله وانطالقه �سنويا مع التنوع والتباين يف الطرح يف كل دورة من 
الطبية  الأخ��ط��اء  منها  وهامة  حيوية  موا�سيع  الن�سخة  ه��ذه  يف  و�سُتناق�س  دورات��ه 
ا�ستبدال  وعملية  الركبة  وخ�سونة  والعقل  باجل�سم  والعناية  وم�سوؤوليات  حقوق 
الأ�سرة من  الأم يف حماية �سحة  ا�ستخدام الأع�ساب الطبية ودور  املف�سل و�سوابط 

ِقَبل خمت�سني من الأطباء البارزين يف الدولة ومن دولة الكويت ال�سقيقة.

حاكم اأم القيوين يح�صر ماأدبة غداء خلفان عبيد بن فالح 
•• اأم القيوين-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين يرافقه �سمو 
اأقامها ال�سيد  اأم القيوين اليوم ماأدبة الغداء التي  ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد 
خلفان عبيد بن فالح مبنزله يف منطقة ال�سلمة باأم القيوين مبنا�سبة تخرج جنله »حممد« من كلية 
له  القيوين اخلّريج حممد خلفان بن فالح متمنياً  اأم  ال�سمو حاكم  وهّناأ �ساحب  الع�سكرية.  زايد 

التوفيق وال�سداد يف خدمة وطنه الغايل الإمارات .
اأم  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  اأحمد  ال�سيخ  املاأدبة  ح�سر  كما 
القيوين وال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعال 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية وال�سيخ عبداهلل بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة املالية باأم القيوين 

و�سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان الأمريي و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات.

حتت رعاية هزاع بن زايد 

موؤمتر ومعر�س »ِبت ال�صرق الأو�صط واأفريقيا« ي�صلط ال�صوء على احتياجات قطاع التعليم للم�صتقبل

منطقة  ل���دول  الب�سرية  التنمية 
واأف��ري��ق��ي��ا، حيث  الأو���س��ط  ال�سرق 
الغالبية  وال�سباب  النا�سئة  ميثل 
ال�سكاين،  ال��ت��ع��داد  م��ن  ال��ع��ظ��م��ى 
اإىل توفري  م��ل��ّح��ة  وت��ع��د احل��اج��ة 
خدمات تعليم عالية اجلودة تكون 
اأ�سا�ساً لتطوير القت�ساد والتنمية 

املجتمعية«.
من  “لي�س  ب��������رودي:  واأ�����س����اف����ت 
نتعّلم،  كيف  فقط  نعرف  اأن  املهم 
واإمن���������ا الأم���������ر الأك���������ر اأه���م���ي���ة 
التعليم  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��ك�����س��اف  ه���و 
خالل  من  ذلك  وياأتي  الإبداعية، 
واملحافظة  املنفتح  التفكري  منهج 
التعليم  جت��اه  وا�سحة  روؤي���ة  على 
الذي ميكن  الوقت  ويف  الإبداعي، 
وت�سبح  املعلومات  فيه  تتقادم  اأن 
منتهية ال�سالحية، تبقى احلكمة 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  احل���ق���ي���ق���ي���ة 
ازدهار التعليم عرب اإطالق العنان 
قيود  اأي  و����س���ع  وع�����دم  ل����الإب����داع 

ال��ط��الب، وت��ع��زي��ز قدراتهم  ل��دى 
لبناء  وال���ت���وا����س���ل  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
والت�سورات  ال�ستيعابية  املفاهيم 
التعليمية.  باملو�سوعات  املرتبطة 
واملعر�س  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  و�سي�سكل 
احلقائق  ت����ربز  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ق��م��ة 
اأن  التعليم  قطاع  على  يجب  التي 
التحديات  لها جتاه كل من  يتهياأ 
التي  والفر�س  القادمة،  امل�ستجدة 
ل��الإب��داع والبتكار يف  لها  ل مثيل 

خلق املعرفة يف الع�سر اجلديد«.
اأولويتنا  »اإن  النقبي:  واأو���س��ح��ت 
الرئي�سة يف دائرة التعليم واملعرفة 
ع��ل��ى مكانة  امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ت��م��ث��ل يف 
اجتماعي  كمركز  الإم�����ارات  دول���ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  رائ�����د  واق���ت�������س���ادي 
تن�سئة  ال��رتك��ي��ز على  م��ع  ال��ع��امل، 
من  ال�سابة  امل�ستقبلية  ال��ق��ي��ادات 
اأع��ل��ى م�ستوى من  ت��وف��ري  خ���الل 
التي  التعليم  اأ�ساليب  يف  اجل���ودة 
والتقنية  ال��ع��ل��وم  حم����اور  ت�����س��م��ل 

م�����ن خ������الل ا����س���ت���ع���را����س من�����اذج 
ع��م��ل��ي��ة وم��ي��دان��ي��ة، وامل�����س��ارك��ة يف 
ور�س العمل وجل�سات احلوار التي 

ي�سارك بها اخلرباء الرتبويون.
التي  ال��رئ��ي�����س��ة  امل����ح����اور  وح������ول 
“ِبت  ومعر�س  موؤمتر  �سيتناولها 
يف  واأفريقيا”  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
دورت�����ه ال���راب���ع���ة، اأف�����ادت ب����رودي: 
“وفقاً لبحث مكثف قام به الفريق 
امل�����س��رف ع��ل��ى ه����ذا احل�����دث، فاإن 
امل��وؤمت��ر وامل��ع��ر���س ���س��ريك��زان على 
حماور اأربعة رئي�سة ت�سمل: املعرفة 
وامل�����ه�����ارات ال����الزم����ة ل��ل��ط��الب يف 
القرن الواحد والع�سرين، احللول 
التعليمية،  للموؤ�س�سات  التقنية 
اإ�سافة  املعلمني،  وتطوير  تدريب 
اإىل اأحدث النماذج يف التكامل بني 
جمال  يف  والتكنولوجيا  التعليم 

التدري�س والتعّلم”.
من بني املتحدثني يف املوؤمتر لهذا 
العام، نافذ دقاق، الرئي�س التنفيذي 

و�سيتناول اأي�ساً مو�سوعات اأخرى 
والتعّلم  الإلكرتوين  التعليم  مثل 
العملية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال����ذات����ي، 
على  اإ�سافة  ال�سطناعي،  للذكاء 
كيفية بناء ثقافة التغيري ل�سمان 
اإنفاذ خطط التطوير املهني، ودعم 
و�سائل  تبني  خ��الل  م��ن  املعلمني 
ت��ع��ل��ي��م ح��دي��ث��ة، ومت��ك��ني الإب�����داع 

والتعليم الذكي.
وت�����ع�����ل�����ي�����ق�����اً ع������ل������ى ال�����������س�����راك�����ة 
التعليم  دائ��رة  بني  ال�سرتاتيجية 
وامل��ع��رف��ة وم��وؤمت��ر وم��ع��ر���س »ِبت 
قالت  واأفريقيا«،  الأو�سط  ال�سرق 
ال��دك��ت��ورة جن���الء ال��ن��ق��ب��ي، مدير 
ب�����رام�����ج ال���ت���ع���ل���ي���م الإل������ك������رتوين 
التعليم  دائ����������رة  يف  والإب���������������داع 
مع  بتعاوننا  �سعداء  اإننا  واملعرفة، 
ه��ذا احل���دث ال���ذي ي��ح��دد املالمح 
�سرتتكز  ال��ت��ي  لالأ�س�س  الرئي�سة 
عليها و�سائل التعليم امل�ستقبلية يف 
والإبداعي  النقدي  التفكري  خلق 

ال�ستجابة  و�سمان  البتكار،  اأم��ام 
يلبي  ك��ي  التعليم  لقطاع  الفّعالة 

احتياجات املجتمع”. 
“ِبت  ومعر�س  م��وؤمت��ر  و�سيغطي 
هذا  واأفريقيا”  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
يف  كاملتني  ع��ر���س  �سالتي  ال��ع��ام 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 
من   3،000 من  اأك��ر  ل�ستقبال 
احلكوميني  وامل�����س��وؤول  امل��در���س��ني 
و�سّناع الراأي وقادة الفكر، اإ�سافة 
القطاع  يف  ال�������س���رك���اء  اأه������م  اإىل 
التكنولوجيا،  وخ���رباء  التعليمي 
حول  الآراء  ���س��ي��ت��ب��ادل��ون  ال���ذي���ن 
التعليمية  العملية  تطوير  كيفية 
احلدث  و�سيوفر  ككل.  املنطقة  يف 
ال�ستماع  اإم��ك��ان  للح�سور  كذلك 
اإىل نخبة من املتحدثني املحليني 
والعامليني، والقيادات وال�سخ�سيات 
امل���وؤث���رة يف امل��ج��ت��م��ع، اإ���س��اف��ة اإىل 
اأف�سل  ح�����ول  امل���ع���رف���ة  اك���ت�������س���اب 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  امل��م��ار���س��ات 

والريا�سيات  والفنون  والهند�سة 
تتكامل  وال���ت���ي   ،»STEAM«
الإلكرتوين،  التعليم  و���س��ائ��ل  م��ع 
فيه  ت��ن�����س��ر  ال����ذي  ال���وق���ت  ذات  يف 
ثقافة الإب��داع والبتكار؛ من اأجل 
ذلك نقوم بدعم موؤمتر ومعر�س 
واأفريقيا«،  الأو���س��ط  ال�سرق  »ِب��ت 
ك���ون���ه م��ن�����س��ة رائ������دة ت�����س��ع��ى اإىل 
يف  التعليم  تقنيات  ومتكني  تعزيز 

املنطقة«.
من جهتها اأو�سحت را�سيل برودي، 
يف  العاملية  امل�ساريع  قطاع  مديرة 
بت  وم��ع��ار���س  م���وؤمت���رات  »�سل�سة 
ال��ع��امل��ي��ة«، ال��غ��اي��ة م��ن اإق��ام��ة هذا 
احل���دث يف امل��ن��ط��ق��ة، ق��ائ��ل��ًة: »مع 
ن�سعى  وامل���ع���ر����س،  امل����وؤمت����ر  ه����ذا 
بدعم  العليا  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  اإىل 
يف  دوره  ليحقق  التعليمي  القطاع 
جيل  م��ن  امل�ستقبل  مواطني  بناء 
بالإ�سافة  وال����ط����الب،  ال�����س��ب��اب 
اأه���داف  حتقيق  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه���زاع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
الرابعة  ال������دورة  جم�����دداً  ت��ن��ع��ق��د 
ال�سرق  »ِب������ت  وم���ع���ر����س  مل����وؤمت����ر 
بال�سراكة  واأف���ري���ق���ي���ا«،  الأو����س���ط 
واملعرفة«  ال��ت��ع��ل��ي��م  »دائ��������رة  م����ع 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 
الرئي�س  ال��داع��م  م��اي��ك��رو���س��وف��ت، 

عاملياً للقمة التعليمية الأبرز. 
 23 و   22 يف  احل��������دث  وي�����ق�����ام 
اأبوظبي  مركز  يف   ،2019 اأبريل 
ي�سهد  حيث  للمعار�س.  الوطني 
واملعر�س  امل���وؤمت���ر  ع��ل��ى  الإق���ب���ال 
ب��ن�����س��ب��ة 45٪  من������واً م�������س���ط���رداً 
����س���ن���وي���اً، و����س���ي���ت���ن���اول يف دورت�����ه 
الرابعة حمور »بناء ثقافة التغيري 
الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���ن���اج���ح���ة 
احلادي  ال��ق��رن  ملواطني  امل��ت��ط��ورة 

والع�سرين«.
التي �سرتكز  املو�سوعات  اأب��رز  من 
عليها الدورة الرابعة لهذا احلدث 
الق�س�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط 
التجارب  وا���س��ت��ع��را���س  ال��واق��ع��ي��ة 
التقنيات  اأثر  التي ُتظهر  امليدانية 
التعليمية عملياً. و�سيقدم موؤمتر 
الأو�سط  ال�����س��رق  »ِب����ت  وم��ع��ر���س 
واأف����ري����ق����ي����ا« ال���ع���دي���د م����ن ور�����س 
ال��ع��م��ل ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف ال���ك���وادر 
التعليمية،  والقيادات  التدري�سية 
اإىل  املنطقة  حلاجة  منه  ا�ستجابة 
للعاملني  املهنية  امل��ه��ارات  ت��وف��ري 
والقابلة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
على  للتغلب  م��ي��دان��ي��اً،  للتطبيق 
يواجهونها.  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 

موؤ�س�سة  ملكتب  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و 
يف  والتنمية  للتعليم  ران��ي��ا  امللكة 
والربوفي�سور  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
مارتن �سرباجون، العميد امل�ساعد 
لل�سوؤون الأكادميية يف كلية حممد 
كما  احلكومية،  ل���الإدارة  را�سد  بن 
ري���ت�������س���ارد، مدير  ِف����ل  ���س��ي�����س��ارك 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����س����رتات����ي����ج����ي يف 
يف  امل�ستقبل”  “بوابة  م�������س���روع 

اململكة العربية ال�سعودية.

التكنولوجيا  يف  املتميزين  تكرمي 
التعليمية

�سمن فعاليات احلدث لهذا العام، 
الإبداع  الإع��الن عن جوائز  �سيتم 
والبتكار والقيادة يف قطاع التعليم 
مبنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، 
حيث �سيتم اإبراز اأف�سل الإبداعات 
تطويرها  مت  ال����ت����ي  واحل������ل������ول 
اليومية  التحديات  على  للتغلب 
وم�ساعدة  املعلمني،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
التميز  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ال����ط����الب 
التحكيم  جلنة  وت�سم  التعليمي. 
ن��خ��ب��ة م���رم���وق���ة وم�����س��ت��ق��ل��ة من 
م��ن جميع  الفكر  وق���ادة  اخل���رباء 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  اأن���ح���اء 
الرتبوي،  ال��ق��ط��اع  يف  واأف��ري��ق��ي��ا 
و���س��ي��ت��م م���ن���ح اجل����وائ����ز يف اأرب�����ع 
التجديد  ال��ت��ع��اون،  ت�سمل:  ف��ئ��ات 
البتكار،  ال��ت��ع��ل��ي��م،  اأ����س���ال���ي���ب  يف 
التعليمية.  ال��ق��ي��ادة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
تلك  يف  املتميزين  ت��ك��رمي  و�سيتم 
ال���ف���ئ���ات م����ن ����س���ري���ح���ة الأف��������راد 
واملوؤ�س�سات  التعليمية  وامل�����س��اري��ع 
ال�سركات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��رتب��وي��ة، 
واجلهات املعنية بالتعليم يف جميع 

املجالت.

جمتمعية �صرطة عجمان تنفذ مبادرة »اأمطار اخلري«
•• عجمان-وام:

ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم  نفذ 
م��ن هطول  بالتزامن   « اأم��ط��ار اخل��ري   « م��ب��ادرة  عجمان 
املتوا�سلة  ذل��ك �سمن جهودها  و  اإم��ارة عجمان  املطر يف 
لتعزيز م�سوؤوليتها املجتمعية جتاه اأفراد املجتمع وحتقيقاً 
لهدف وزارة الداخلية ال�سرتاتيجي املتمثل بتعزيز ر�سا 

اجلمهور حول اخلدمات املقدمة لهم.
ال�سرطة املجتمعية بجولة ميدانية  اأف��راد من ق�سم  وقام 
يف طرق الإمارة خالل ت�ساقط الأمطار وتقدمي مظالت 
اأثناء  البلل  من  احلد  يف  منها  لال�ستفادة  امل�ساة  جلمهور 
تنقلهم. وعرب امل�ستفيدون من املبادرة عن جزيل �سكرهم 
الطيبة  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  املجتمعية  ل��ل�����س��رط��ة  وت��ق��دي��ره��م 
متمنني لهم مزيد من التميز والنجاح يف خدمة املجتمع.

اإ�صالمية دبي  توحد الأ�صعار للم�صاريع 
املو�صمية واخلريية لعام 2019 

•• دبي -وام:
اأعلنت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل 
الأ�سعار  ت��وح��ي��د  ع���ن  ب���دب���ي  اخل�����ريي 
 2019 ل��ل��ع��ام  امل��و���س��م��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
العيد  وك�����س��وة  �سائم  اإف��ط��ار  كم�ساريع 
امل�ساريع  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ف��ط��ر  وزك������اة 
الدائرة  عليها  ت�����س��رف  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
بعد اجتماع املوؤ�س�سات اخلريية يف قاعة 

جمل�س الدائرة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل��ق��اء حم��م��د م�سبح 
اخلريية  املوؤ�س�سات  اإدارة  مدير  �ساحي 
ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والعمل  يف دائ����رة 
اخلريي الوفود التابعة ملختلف اجلهات 
اخلريية التي ت�سرف عليها الدائرة منها 
دب��ي اخلريية  ال��رب وجمعية  دار  جمعية 
تراحم  وموؤ�س�سة  اخل��ري  بيت  وجمعية 
القرق  �سالح  عي�سى  وموؤ�س�سة  اخلريية 
اخلريية  امل��ك��ت��وم  اآل  وه��ي��ئ��ة  اخل���ريي���ة 
وموؤ�س�سة  اخل��ريي��ة  ح��ي��در  ب��ن  وجمعية 
ن���ور دب���ي وج��م��ع��ي��ة الح�����س��ان اخلريية 

موؤ�س�سة �سعود بن را�سد اخلريية.

البطرياكية اجلورجية ت�صيد بوثيقة الأخوة الإن�صانية
••تبلي�شي-وام:

العاملي  باملوؤمتر  البطرياكية اجلورجية  اأ�سادت 
اأبوظبي  يف  عقد  الإن�سانية” ال��ذي  “الأخوة  ل� 
م���وؤخ���را و���س��م ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س بابا 
الأكرب  الإم���ام  وف�سيلة  الكاثوليكية  الكني�سة 
 700 ج��ان��ب  اإىل  الأزه���ر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د 
�سخ�سية من القيادات الفكرية وممثلي الأديان 
وم���ا متخ�س عنه  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 

بتوقيع وثيقة الأخوة الإن�سانية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ال��ع�����س��اء ال���ذي اأقامته 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  اجل���ورج���ي���ة  ال���ب���ط���ري���اك���ي���ة 
الدولة  �سفري  النعيمي  البا�سه  عبداهلل  عي�سى 
ال�سفراء  م��ن  وع���دد  ج��ورج��ي��ا  جمهورية  ل��دى 
املواطنني  من  وجمع  تبلي�سي  لدى  املعتمدين 

اجلورجيني .
احلفل  خ���الل  النعيمي  ال�سفري  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ا�ست�سافة  ���س��رف  ل��ه��ا  ك���ان  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
ه���ذا ال��ل��ق��اء الأخ����وي ال��ت��اري��خ��ي ان��ط��الق��اً من 
م�سوؤوليتها لتعزيز ال�سلم والت�سامح والتعاي�س 
بني املجتمعات الإن�سانية بهدف فتح الباب نحو 

الب�سرية  اأم��ام  والتعاون  بال�سالم  اآم��ال جديدة 
ال�سراعات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ال���ق���ادم���ة  والأج�����ي�����ال 
واحل����روب. واأ���س��ار يف ه��ذا ال�����س��دد اإىل اإعالن 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
 2019 اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
القيم  م��ع  لرت�سيخه  ال��دول��ة  يف  الت�سامح  ع��ام 

الأخ��رى مبا ي�ساهم يف جعل الإم��ارات عا�سمة 
عاملية للت�سامح . وكانت البطرياكية اجلورجية 
ق��د ���س��ارك��ت ب��وف��د رف��ي��ع يف امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ل� 
املطران جريا�سيمي  الإن�سانية” �سم  “الأخوة 
م�سوؤول العالقات الدولية بالبطرياكية والأب 

جيورجي زفيادادزه عميد اأكادميية الأديان.
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اأخبـار الإمـارات

•• نيقو�شيا -وام: 

يف  امل�����س��ارك  القرب�سي  الريا�سي  بالوفد  نيقو�سيا  يف  ال��دول��ة  �سفارة  احتفت 
خالل  اإقامته  املقرر   ”2019 “اأبوظبي  العاملية  لالألعاب  اخلا�س  الأوملبياد 
نحو  ال�سفارة يف مقرها  وا�ستقبلت  اجل��اري.  مار�س   21 اإىل   14 الفرتة من 
ال�سلة،  ك���رة  منها  م��ت��ع��ددة  ري��ا���س��ات  يف  �سيتناف�سون  قرب�سيا  ري��ا���س��ي��ا   35
واألعاب  الفني، واجلمباز الإيقاعي،  الهوائية، واجلمباز  والبولينج، والدرجات 
الدولة  �سفري  ال�سويدي  اأحمد غامن  �سلطان  �سعادة  واألقى  وال�سباحة.  القوى 
لدى جمهورية قرب�س كلمة ترحيبية باحل�سور الذي �سم ريا�سيني واإداريني 

ومدربني ومتنى لهم رحلة موفقة وم�ساركة ناجحة يف هذا احلدث املميز.

�صفارة الدولة حتتفي بالوفد القرب�صي 
امل�صارك يف الأوملبياد اخلا�س باأبوظبي

•• راأ�ص اخليمة - وام:

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ب�سعلة  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  الأم����ل 
لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  فعاليات  �سمن  املتحدة 
الدولة  مدن  بجميع  �ستمر  والتي   2019 اخلا�س 
وت�ستقر نهايتها يف العا�سمة اأبوظبي يف 13 مار�س 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  ���س��م��وه  واأك�����د  اجل�����اري. 
باأ�سحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع ليكونوا عنا�سر 
فاعلني منتجني وموؤثرين يف حياتنا فهم ج��زءا ل 

يتجزاأ من منظومة هذا الوطن و�سعلة الأمل جاءت 
الهمم  اأ�سحاب  حق  و�سمائرنا  اأذهاننا  يف  لرت�سخ 
علينا ودورنا جتاههم ولتنري لهم طريق م�ستقبلهم 
يف دولة حتفظ اإن�سانيتهم وكرامتهم ليكونوا �سعداء 

و�سعلة اأمل على خارطة العامل.
من جانبه اأكد �سعادة اللواء علي عبداهلل بن علوان 
النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة دعم �ساحب 
الأمل  �سعلة  راأ���س اخليمة ل�ست�سافة  ال�سمو حاكم 
يف املحطة الثانية لها يف راأ�س اخليمة غدا الثالثاء 
اإىل  اأيام و�سول  التي ت�ستمر لع�سرة  �سمن جولتها 
العا�سمة اأبوظبي والتي جترى برعاية من الفريق 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 
ت�سخري  ال��داخ��ل��ي��ة حيث مت  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
والطاقات  امل����وارد  جميع  وح�سد  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
اخليمة  راأ�����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  الب�سرية 
الحتادية  احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف  من  وكذلك 
واملحلية واملوؤ�س�سات بالإمارة لإجناح ا�ست�سافة �سعلة 
الأمل املرحلة الأخرية من مراحل التمهيد لالألعاب 
التي  بال�سورة  واإظهاره  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية 
يف  و�سمعتها  مكانتها  ويعك�س  ال��دول��ة  با�سم  تليق 
اإن�ساين  اأكرب حدث  ا�ست�سافة الأح��داث العاملية ويف 
قيم  تر�سيخ  بهدف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  وريا�سي 

ال��ت�����س��ام��ن الج��ت��م��اع��ي والإن�������س���اين ب���ني خمتلف 
الفئات و اجلن�سيات والثقافات حول العامل.

نائب  منخ�س  علي  عبداهلل  العميد  �سعادة  واأو���س��ح 
مدير عام العمليات ال�سرطية رئي�س الفريق الدائم 
لتاأمني الفعاليات بالإمارة اأنه مت ت�سكيل فرق عمل 
من خمتلف الإدارات على م�ستوى القيادة ل�ستقبال 
هذا احلدث الهام وتاأمني خط �سري ال�سعلة والوفود 
امل��راف��ق��ة ل��ه��ا ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه ح��ي��ث مت تخ�سي�س 
دورية مرورية واأمنية لتاأمني م�سارات ال�سعلة   56
الحتفالت  اأم��اك��ن  وت��اأم��ني  وال��ف��رع��ي��ة  الرئي�سية 
الطرق  تاأمني  خطط  و�سع  مت  كما  بها..  اخلا�سة 

و�سمان ان�سيابية احلركة املرورية اأمام املواكب التي 
حتمل ال�سعلة واأي�سا اأمام بقية املركبات يف خمتلف 

ال�سوارع والطرق الرئي�سية والفرعية بالإمارة.
قمة  اأعلى  �ستنطلق �سباحا من  ال�سعلة  اإن  واأ�ساف 
جبلية يف الدولة قمة جبل جي�س ثم عرب م�سارات مت 
حتديدها لتمر على اأبرز املعامل الأثرية وال�سياحية 
يف اإمارة راأ�س اخليمة وهي “ فندق الريتز كالرتون 
�سحراء الوادي واجلزيرة احلمراء القدمية وفندق 
والدورف ا�ستوريا وكورني�س جزيرة املرجان” لتنتهي 
�سارية  ال�سعلة عند  لفعالية  يقام خ�سي�سا  يف حفل 
العلم على كورني�س القوا�سم لتعزيز املعاين والقيم 

الإن�سانية للحدث ومنح جميع املواطنني واملقيمني 
الحتفاء  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال�سعلة  م�����س��اه��دة  ف��ر���س��ة 
اأ�سحاب الهمم. وتوجه  مبعانيها الإن�سانية يف دعم 
املجتمع  اأف��راد  العميد عبداهلل منخ�س بدعوة كافة 
للم�ساركة وح�سور خمتلف الفعاليات املقامة وذلك 
م�سريتها  اإجن���اح  يف  وم�ساهمة  الأم���ل  ل�سعلة  دعما 
الأجهزة  كافة  م��ع  للتعاون  دع��اه��م  كما  ب���الإم���ارة.. 
والتوجيهات  الإر�����س����ادات  ك��اف��ة  واإت���ب���اع  ال�����س��رط��ي��ة 
للقيادة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  ال�سادرة 
ال�سعلة وكذلك  وو�سائل الإعالم ل�سمان �سري خط 

عدم عرقلة حركة ال�سري اأمامهم.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
احلكيم  عبد  العميد  اخليمة  راأ����س 
�سعيد ال�سويدي مدير عام املوؤ�س�سات 
ال���ع���ق���اب���ي���ة والإ�����س����الح����ي����ة ب������وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س تطوير 
والإ�سالحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
يعقوب  العميد  ���س��ع��ادة  وب��ح�����س��ور   ،
املوؤ�س�سة  م���دي���ر  اأب���ول���ي���ل���ة  ي��و���س��ف 
راأ�س  ب�سرطة  والإ�سالحية  العقابية 
اخليمة ومديري املوؤ�س�سات العقابية 

على م�ستوى الدولة.
ورح�������ب ق����ائ����د ع������ام ����س���رط���ة راأ�������س 
املوؤ�س�سات  م���دي���ري  ب��وف��د  اخل��ي��م��ة 
واأكد  الدولة  م�ستوى  على  العقابية 
ا�سرتاتيجية  اأن  على  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
هدفها  دائ��م��اً  تدعم  الداخلية  وزارة 
ب�سمان  امل���ت���م���ث���ل  ال����س���رتات���ي���ج���ي 

الإداري���������ة كافة  ت���ق���دمي اخل����دم����ات 
وف������ق م���ع���اي���ري اجل��������ودة وال���ك���ف���اءة 
جميع  بجهود  م�سيداً   ، وال�سفافية 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
امل�ستمر  التطوير  عملية  يف  ال��دول��ة 
وب��ذل��ه��م اجل��ه��د لتقدم  ل��ل��خ��دم��ات 

وح�سولهم  امل��ت��م��ي��ز  الأم���ن���ي  ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى ���س��ه��ادات ال��ث��ن��اء والإ����س���ادة من 
ح��ق��وق الإن�����س��ان وامل��ن��ظ��م��ات العاملية 
ب�������س���رورة احل���ف���اظ على  ، م��وج��ه��اً 
وفق  اأك��ر  تقدمه  وبل  امل�ستوى  هذا 
ا�ست�سافت  ح��ي��ث   . التميز  م��ع��اي��ري 

ال����ق����ي����ادة ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة راأ�������س 
العقابية  باملوؤ�س�سة  ممثلة   ، اخليمة 
والإ���س��الح��ي��ة ، الج��ت��م��اع ال����دوري 
املوؤ�س�سات  ت��ط��وي��ر  مل��ج��ل�����س  ال��ث��ال��ث 
ال���ع���ق���اب���ي���ة والإ�����س����الح����ي����ة ب������وزارة 
العميد  ���س��ع��ادة  برئا�سة   ، ال��داخ��ل��ي��ة 

مدير  ال�سويدي  �سعيد  احلكيم  عبد 
عام املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 
ب�����ال�����وزارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س تطوير 
 ، والإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�س�سات 
وبح�سور مديري املوؤ�س�سات العقابية 
على م�ستوى الدولة. و�سرح العميد 
الثالث  اأن الجتماع  اأبو ليلة  يعقوب 
الدورية  الجتماعات  اإط��ار  يف  ياأتي 
يدر�س  والتي   ، للمجل�س  الت�ساورية 
اخلا�سة  امل�����س��ت��ج��دات  خ��الل��ه��ا  م���ن 
واأبرز الفعاليات ذات العالقة الرامية 
وحماولة  والتحديث  التطوير  اإىل 
الو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات  العاملية 
ورفع م�ستوى الأداء ، وكذلك ال�سعي 
حلل كافة املعوقات اخلا�سة بالنزلء 
اإىل  ي�سعى  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا   ،
التو�سيات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  اخل�����روج 
خ���الل اج��ت��م��اع��ات��ه ال���دوري���ة ، منها 
بتعميمها  امل��ج��ل�����س  ب��ه��ا  يخت�س  م��ا 
وال��ع��م��ل ب��ه��ا م��ب��ا���س��رة ، ف��ي��م��ا ترفع 

اإىل  ال�سلة  ذات  الأخ��رى  التو�سيات 
برئا�سة  والإيجابية  ال�سعادة  جمل�س 
زايد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ل��درا���س��ت��ه��ا واتخاذ  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 

القرارات املنا�سبة حيالها. 
اأهمية  على  ليلة  اأب���و  العميد  واأك���د 
للمجل�س  ال�����دوري�����ة  الج���ت���م���اع���ات 
اأع�سائه  م��ع  ال��ت�����س��اوري��ة  وال��ل��ق��اءات 
وال���������س����رك����اء ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني يف 

التطويرية  ب��امل�����س��اري��ع  ال��ن��ه��و���س 
العمل  وج����ودة  مب�ستوى  والرت���ق���اء 
وف��ق��ا لأل��ي��ة حم���ددة وم��وح��دة ، اإىل 
باأن  ، مبيناً  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ج��ان��ب 
اخت�سا�سات  يتوىل ممار�سة  املجل�س 
ع��دة منها : الإ���س��راف على اخلطط 
اأنظمة  و  وامل��ع��اي��ري  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املوؤ�س�سات  بتطوير  املتعلقة  العمل 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����س���الح���ي���ة وات���خ���اذ 
الالزم ب�ساأنها ، وتقدمي القرتاحات 

تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  ب��ذل��ك  اخل��ا���س��ة 
ال�سيا�سات  ر���س��م  ع��ل��ى  والإ����س���راف   ،
ال��داخ��ل��ي��ة اخلا�سة  ل�����وزارة  ال��ع��ام��ة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��امل��وؤ���س�����س��ة 
، وت���وح���ي���د اجل����ه����ود وال����ت����اأك����د من 
الوحدات  لكافة  امليدانية  اجلاهزية 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
املوؤ�س�سة  ق��ط��اع  اخت�سا�سات  �سمن 
واللجان  امل��ج��ال�����س  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

املخت�سة بهذا ال�ساأن. 

حاكم راأ�س اخليمة : �صعلة الأمل .. نور ي�صيء طريق اأ�صحاب الهمم

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ينظم احتاد كتاب واأدباء الإمارات فرع  راأ�س اخليمة حملة 
الدورات  من  �سل�سلة  ت�سم  التي  روحك”   ملء  اق��راأ   “

والور�سات القرائية اليومية 
امل�سوؤولية  ع��ن  ج���زءا  كونها  م��ن  احلملة  اأهمية  وتنطلق 
ن�سر  لإع���ادة  ودع��م��اً  ال��ق��راءة،  �سهر  فعاليات  يف  الثقافية 
اليومية  ال���ع���ادات  ال��ك��ت��ب وغ��ر���س��ه��ا �سمن  ت����داول  ث��ق��اف��ة 

لالأفراد واملجتمع .
الكتب  ت��داول  ثقافة  ن�سر  تعزز  التي  احلملة  وت�ستهدف   
امل��ج��ت��م��ع مثل  اأف�����راد  ب��ني  ال���ق���راءة  �سهر  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 

و موظفوا  املختلفة  باملراحل  امل��دار���س  و ط��الب  الأط��ف��ال 
و نزلء  املن�ساآت ال�سالحية  و نزلء  املوؤ�س�سات احلكومية 
امل�ست�سفيات و القادمني للدولة عرب منفذ املطار والعمالة 

امل�ستخدمة.
املجتمع عن  التغلغل يف  خ���الل  م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات   وت��ن��ف��ذ   
طريق اإقامة جل�سات للقراءة املنزلية بالتعاون مع الأمهات 
اأم�����س فعاليات  اأي�����س��اً.  وانطلقت  ال�سن  وك��ب��ار  والأط��ف��ال 
�سهر القراءة بحلقة نقا�سية عن القراءة قدمتها الأ�ستاذة 
فرع  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  رئي�س  املعمري  فاطمة 
للكاتبة  ال��ق��راءة  وور���س��ة  ح���راء،  راأ����س اخليمة يف مدر�سة 

�سحى احليايل يف مقر بلدية راأ�س اخليمة . 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

بور�سة  وال����رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  م��رك��ز  ���س��ارك 
الرتاث  حلفظ  الإقليمي  “املركز  نظمها  التي  العمل 
حتت  ال�سارقة”  اإي��ك��روم  ال��ع��رب��ي -  ال��وط��ن  ال��ث��ق��ايف يف 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  رع��اي��ة 
ال��ف��رتة من  ال�����س��ارق��ة، يف  الأع��ل��ى ح��اك��م  ع�سو املجل�س 
عنوان: “تعايف املدن  2019حتت  28فرباير  24اإىل  
متثلت  ال��ع��رب��ي��ة«.  املنطقة  يف  الأزم����ات  بعد  التاريخية 
م�ساركة املركز بورقة عمل بعنوان: “جهود مركز جمعة 
اأث��ن��اء وب��ع��د اأزمة  اإن��ق��اذ خم��ط��وط��ات متبكتو  امل��اج��د يف 
العمل  2012 ودور هذا  الإرهابيني عام  احتاللها من 
ال��دك��ت��ور ب�سام  ال��ورق��ة  اإن��ع��ا���س املدينة”،  وق��د ق��دم  يف 
يف  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  ق�سم  رئي�س  داغ�ستاين 
التي  متبكتو  مدينة  حول  تاريخية  بنبذة  بداأها  املركز، 
اإفريقيا   الإ�سالمية يف غرب  العوا�سم  اأهم  تعترب  كانت 

مكتباتها  يف  واجتمع  ال�سحراء،  بجوهرة  ت�سمى  وكانت 
األ���ف  40 م��ك��ت��ب��ة م���ا ي���زي���د ع���ن 500  ال���ت���ي ت��ت��ج��اوز 
 2012 ع��ام  وقعت  التي  الأزم���ة  تناول  ثم  خمطوطة. 
قبل  من  الأ�سرحة  ودم��رت  املخطوطات،  اأُحرقت  حيث 
املركز  دور  ع��ن  حت��دث  ث��م  املتطرفة،  اجل��م��اع��ات  بع�س 
باماكو  العا�سمة  اإىل  املخطوطات  لنقل  التح�سري  يف  
الدولية،  واملنظمات  املحلية  املوؤ�س�سات  م��ع  بالتن�سيق 
اآمنة، وبلغ عدد  فنقلت املخطوطات جميعها اإىل اأماكن 
املخطوطات ما يزيد عن 370 األف خمطوط، و�سعت 
يف 3434 �سندوقاً، جرى نقلها بعد ذلك اإىل العا�سمة 
يف جنح الظالم ويف �سرية تامة، خالل 45 رحلة و�سلت 
جميعها باأمان ، وكان هذا يف اآخر �سهر دي�سمرب من عام  
من موؤ�س�سة  كل  امل�سروع  هذا  يف  �ساهم  وقد   .2012
فورد من الوليات املتحدة الأمريكية، وموؤ�س�سة برن�س 
كلو�س من هولندا، ووزارة اخلارجية الهولندية، و�سفارة 

جمهورية اأملانيا الحتادية يف باماكو.

•• دبي-وام:

 200 للبيئة عن متكن  الإم���ارات  ك�سفت جمموعة عمل 
جهة م�ساركة من خمتلف اأنحاء الدولة يف الدورة ال� 23 
من حملتها ال�سنوية “حملة جتميع علب الأملنيوم” التي 
4050 كغ  م��ن جمع  امل��ا���س��ي  ف��رباي��ر   28 ي��وم  نظمتها 
من علب الأملونيوم لإعادة تدويرها حيث حتث املجموعة 
جميع قطاعات املجتمع للم�ساركة الفاعلة لتحقيق الهدف 

املحدد بكمية 20،000 كغ بنهاية العام.
تقديرها  عن  املجموعة  رئي�سة  املرع�سي  حبيبة  واأع��رب��ت 
للنمو الذي �سهدته احلملة منذ اإطالقها يف عام 1997 
م��ن��وه��ة اإىل م�����س��ارك��ة ف��اع��ل��ة م��ن ���س��ري��ح��ة م��ت��ن��وع��ة من 
التي  احلملة  يف  املجتمع  قطاعات  خمتلف  من  الكيانات 
غرام  كيلو   3،20،400 جمع  يف  اطالقها  منذ  جنحت 

من علب الألومنيوم مما اأدى اإىل التخفيف من 4809 
ث��ان��ى اك�سيد الكربون  ان��ب��ع��اث��ات غ��از  اأط��ن��ان م��رتي م��ن 
وتوفري 7777 مرتا مكعبا من مكبات النفايات وتوفري 

حرارية بريطانية من الطاقة. وحدة  مليون   72،918
اأنه عرب هذا الإجناز الكبري تكون املجموعة  واأ�سارت اإىل 
قد حققت %20 من الهدف املو�سوع لهذا العام.. وقالت 
املجتمع  م��ن  امل��ج��ت��م��ع  تثقيف  اإىل  ت�سعى  امل��ج��م��وع��ة  اإن 
باأن�سطة  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ع��ام��ل��ني  امل��ه��ن��ي��ني  اإىل  ال��ط��الب��ي 
الت�سامح  ع��ام  قيم  على  واعتمادا  التدوير  اإع��ادة  حمالت 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأج��ن��دة  حتقيق  على  وبالعمل 
عن  بعيدا  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  75طناً  حت��وي��ل  يف  للم�ساعدة 
مدافن النفايات بحلول عام 2021 حيث توؤمن اأن حملة 
يوم جمع علب الأملونيوم جت�سد اللتزام والعاطفة لروؤية 

القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات ملجتمعنا.

•• اأبوظبي-وام: 

ان��ت��ه��ت ج��ام��ع��ة ال�����س��ورب��ون يف اأب��وظ��ب��ي من 
لل�سنوات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا  اإع������داد 
مرة  لأول  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  اخل��م�����س 
الهند�سة  م��ث��ل  علمية  تخ�س�سات  اإ���س��اف��ة 
وعلوم الذكاء ال�سطناعي مع اإمكانية اإدخال 

بع�س التخ�س�سات الطبية يف فرتة لحقة.
ومت��ث��ل ج��ام��ع��ة ال�����س��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي اإحدى 
اأوجه ال�سراكة ما بني حكومة اإمارة ابوظبي 
التعليمي  امل��ج��ال  يف  الفرن�سية  واحل��ك��وم��ة 
وهي اأول فرع خارج فرن�سا لواحدة من اأعرق 
اجلامعات يف العامل. واأكدت الدكتورة فاطمة 
ال�����س��ام�����س��ي ن��ائ��ب امل��دي��ر ل��ل�����س��وؤون الإداري�����ة 
اأن اخلطة  اب��وظ��ب��ي  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  يف 
اجلديدة تاأتي ان�سجاما مع ا�سرتاتيجية دولة 
المارات يف تبني تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
التنمية  حتقيق  اأج��ل  من  الرقمي  والتحول 

امل�ستدامة وبناء اقت�ساد املعرفة.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  خا�سة  ت�سريحات  يف  وق��ال��ت 
الإمارات “وام” اإن اإدارة اجلامعة ارتاأت بعد 
الإن�سانية  العلوم  على  الرتكيز  من  �سنوات 
والفنون  واللغات  الفل�سفة  تخ�س�سات  مثل 
والآداب وعلم الجتماع، �سرورة زيادة جرعة 
متطلبات  تلبي  التي  العلمية  التخ�س�سات 
الإم���ارات والتي  املحلي يف دول��ة  العمل  �سوق 
اجلامعة  خ��ري��ج��ي  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ت��وؤه��ل 
مت�سلحني  ال�����س��وق  ه����ذا  ب��ق��وة يف  ل��ل��دخ��ول 
ب���اأف�������س���ل امل������وؤه������الت ال���ع���ل���م���ي���ة وامل�����ه�����ارات 

التدريبية.
يف  العلمية  ال��ربام��ج  جميع  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سوربون  جامعة  ب��اإ���س��راف  تقدم  اجلامعة 
الدرا�سية  ف��امل�����س��اق��ات  ف��رن�����س��ا،  يف  ال��ع��ري��ق��ة 
هي  اأبوظبي  يف  الطالب  عليها  يح�سل  التي 
نف�سها التي تقدم يف باري�س، كما ان الأ�ساتذة 
الذين يدر�سون يف باري�س هم نف�سهم الذين 

اجلامعة  توفر  وبذلك  اأبوظبي  يف  يدر�سون 
وتتيح  والغ��رتاب  ال�سفر  عناء  على طالبها 
�سمن  ال��ع��ل��م��ي��ة  تخ�س�ساتهم  اإك���م���ال  ل��ه��م 

بلدهم وبيئتهم الجتماعية.
اجلامعة  متنحها  التي  ال�سهادات  ان  واأك��دت 
كجامعة  الفرن�سية،  اجل��ام��ع��ات  ع��ن  ت�سدر 
باري�س 4، وجامعة ال�سوربون يف باري�س والتي 
ت�سنف كاأف�سل جامعة يف فرن�سا ويف املرتبة 
 50 اأف�����س��ل  �سمن  وم��ن  اأوروب����ا  يف  التا�سعة 
معتمدة  ال�سهادات  وه��ذه  ال��ع��امل،  يف  جامعة 
من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة المارات 
ومن مثيلتها يف فرن�سا ولها م�سداقية عالية 

حول العامل.
وك�����س��ف��ت ن���ائ���ب امل���دي���ر ل���ل�������س���وؤون الإداري�������ة 
الطلبة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  يف 
ن�سبة  اليوم  ي�سكلون  اجلامعة  يف  املواطنني 
الذي  الطلبة  عدد  اإجمايل  من  باملائة   30
و�سل اإىل 738 طالبا وطالبة ميثلون نحو 

على اأر�س الدولة. تقيم  جن�سية   90
9 برامج  اأن اجلامعة توفر حاليا  واأو�سحت 
ب��ك��ال��وري��و���س، و13 ب��رن��ام��ج م��اج�����س��ت��ري يف 
القت�ساد،  ال���ق���ان���ون،  ال��ل��غ��ات،  ت��خ�����س�����س��ات 
ال��ب��ي��ئ��ة، ت���اري���خ ال���ف���ن، ال��ت�����س��وي��ق والإع�����الم 
احل�سري،  والتطوير  التخطيط  والت�سال، 

اإىل جانب علم الجتماع والبحث العلمي.
التطور  اإىل  ال�سام�سي  ال��دك��ت��ورة  واأ����س���ارت 
الكبري الذي �سهدته اجلامعة منذ انطالقتها 
ال��ب��داي��ة بحرم  ك��ان��ت  2006 ح��ي��ث  يف ع���ام 
جامعي �سغري ا�ستقطب حوايل 150 طالبا 
�سريعة  بخطى  بعدها  لتنطلق  دفعة  اأول  يف 
التعليم  الأف�����س��ل يف  ت��ق��دمي  ن��ح��و  وواث���ق���ة 
الفرن�سي حيث تغريت اجلامعة وانتقلت اىل 
مقرها احلايل الذي يتمتع باأف�سل املوا�سفات 
العاملية من حيث اخلدمات وال�سكن الطالبي 
اإىل ج��ان��ب م��ا ت��وف��ره اجل��ام��ع��ة م��ن برامج 

تعليمية متطورة.

•• دبي-وام:

تلقت كليات التقنية العليا 70 طلبا لال�سرتاك 
يف م�سابقة “ جتارب يف املدار” والتي اأطلقتها 
ل��ل��ف�����س��اء. وتتمثل  ب��رع��اي��ة وك���ال���ة الإم�������ارات 
من  اجلامعات  طلبة  ت�ستهدف  التي  امل�سابقة 
املواطنني واملقيمني يف الدولة بتقدمي الطلبة 
يف  وال��ط��اق��ة  ب��احل��ي��اة  تتعلق  بحثية  ل��ت��ج��ارب 
الفائزة  التجارب  اإر���س��ال  يتم  اأن  على  الف�ساء 
اىل حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
راك�س” من  “ ن��ان��و  “ و  اأب  “درمي  ���س��رك��ت��ي 

خالل اتفاقيتهما مع وكالة نا�سا للف�ساء.
ج���اء الإع�����الن ع��ن ت��ف��ا���س��ي��ل امل�����س��اب��ق��ة خالل 
التقنية  بكليات  عقد  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
الدكتور  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور  ب���دب���ي  ل���ل���ط���الب 
كليات  جممع  م��دي��ر  ال�سام�سي  عبداللطيف 
التقنية العليا و�سعادة الدكتور املهند�س حممد 
ن��ا���س��ر الأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة الإم����ارات 
ال��ق��ائ��م على  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  واأع�����س��اء  للف�ساء 
التقنية  ك��ل��ي��ات  ج��ان��ب��ي  م��ن  امل�����س��اب��ق��ة  تنظيم 

ووكالة الف�ساء.
وتركز م�سابقة “جتارب يف املدار” على تقدمي 
اأفكار مبتكرة لإجراء وتطبيق جتارب علمية يف 

يف  “الطاقة  و  الف�ساء”  يف  “احلياة  جم��ايل 
يف  احلياة  جم��ال  يف  البحث  الف�ساء” ويعترب 
الف�ساء مهماّ للغاية حيث اأن انعدام اجلاذبية 
اخلاليا  منو  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  الأر�سية 
الف�ساء”  يف  “الطاقة  ك��ذل��ك  و  والأن�����س��ج��ة 
جديدة  واأن���ظ���م���ة  ت��ق��ن��ي��ات  اخ���ت���ب���ار  اأن  ح��ي��ث 
�سي�ساعد  الف�ساء  يف  الطاقة  لتوليد  وفاعلة 
ب�سكل كبري يف حّل التحديات التي من املمكن 
الف�ساء  اك��ت�����س��اف��ات  م��ه��م��ات  يف  ت��واج��ه��ن��ا  اأن 
عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  واكد  امل�ستقبلية. 
الإمارات  وكالة  مع  التعاون  اأهمية  ال�سام�سي 
للف�ساء يف اإطالق م�سابقة “جتارب يف املدار” 
ت���ه���دف اىل حفز  ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات وال���ت���ي 
الطلبة على اإبراز قدراتهم العلمية ومهاراتهم 
البحثية والتطبيقية يف م�سابقة هامة تتما�سى 
مع جهود الدولة يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء 
فالمارات لديها برنامج طموح للف�ساء ومثل 
كموؤ�س�سة  التقنية  كليات  بني  ال�سراكات  ه��ذه 
بناء قاعدة  الف�ساء يدعم  تعليم عايل ووكالة 
من الكفاءات واملواهب ال�سابة ال�سغوفة بالعمل 

والبداع يف قطاع الف�ساء.
التقنية  كليات  اأن  ال�سام�سي  الدكتور  واأ�ساف 
تتمتع بقاعدة متميزة من الكفاءات الأكادميية 

وكذلك  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����ربة  ذات 
الكفاءة يف عمل الأبحاث التطبيقية بالإ�سافة 
وامل�سجعة  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اىل 
هذه  ادارة  على  ق���ادرة  يجعلها  مم��ا  ل��الإب��ت��ك��ار 
امل�سابقة ب�سكل كامل وتقييم الأعمال البحثية 
اأكر  تلقت  الكليات  ان  اىل  م�سرياً  وتطويرها 
70 جت���رب���ة ع��ل��م��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف طلبة  م���ن 
حول  خمتلف  اأف��ك��اراً  قدمت  والتي  اجلامعات 
 . الف�ساء  يف  للطاقة  واأخ���رى  للحياة  جت��ارب 
ومن جانبه قال �سعادة الدكتور املهند�س حممد 
ن��ا���س��ر الأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة الإم����ارات 
املدار” من  يف  “جتارب  م�سابقة  تعدُّ  للف�ساء 
لإ�سراك  تهدف  التي  التعليمية  املبادرات  اأوىل 
على  وت�سجيعهم  اجل��ام��ع��ات  وط��ل��ب��ة  ال�����س��ب��اب 
امل�ساركة الفاعلة يف جمالت علوم الف�ساء وهذا 
الرامية  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  م��ع  ين�سجم 
ل��ت��ط��وي��ر ال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة وزي������ادة الوعي 
الف�ساء  ق��ادة  من  جيل  وتنمية  الف�ساء  ح��ول 
اجلهود  مع  يتما�سى  ال��ذي  الأم��ر  امل�ستقبليني 
2021 يف  الإم�����ارات  روؤي���ة  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
تطوير الكفاءات الوطنية التي �ستقود مرحلة 

التحول لالقت�ساد املعريف.
واختيار  املتقدمة  جتربة   70 ال���  تقييم  مت  و 

24 منها ممن تنطبق عليهم معايري امل�سابقة 
للتطبيق  والقابلية  الفكرة  يف  البتكار  ومنها 
والتطوير واأن تكون ذات قيمة علمية يف اإحدى 
الفرق  و�ستحظى  امل�سابقة  يف  املناف�سة  جمايل 
اإىل  العلمية  جتاربهم  اإط��الق  بفر�سة  الفائزة 
حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة مم��ا ي��وف��ر فر�سة 
ف��ري��دة لإج�����راء ال��ب��ح��وث والخ���ت���ب���ارات حتت 
انخفا�س  و  الأر���س��ي��ة  اجلاذبية  ان��ع��دام  ت��اأث��ري 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإ���س��ع��اع��ي  وال��ت��اأث��ري  ال�سغط 
والفني  التقني  ال��دع��م  ك��ام��ل  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
الالز م لتطوير جتاربهم العلمية يف املختربات 
العلمية من قبل خرباء وخمت�سني من �سركة 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإىل  رح��ل��ة  و  راك�������س  ن��ان��و 
الف�سائية  املركبة  اإط��الق  حل�سور  الأمريكية 
احلاملة لتجاربهم العلمية اإىل حمطة الف�ساء 
من  فريقني  اأف�سل  اختيار  و�سيتم  ال��دول��ي��ة. 
لربنامج  �سيخ�سعان  ح��ي��ث  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق 
العام  م���دار  ع��ل��ى  ومتخ�س�س  مكثف  ت��دري��ب 
واإعدادها  البحثية  جتاربهم  لتهيئة   2019
لإط���الق���ه���ا ل��ل��ف�����س��اء ب��ح��ل��ول ال���ع���ام 2020 
 19 ال��ف��ائ��زة يف  ال��ف��رق  اأ���س��م��اء  ع��ن  و�سيعلن 
موؤمتر  فعاليات  مع  بالتزامن   2019 مار�س 

الف�ساء العاملي الذي �سيعقد باأبوظبي.

 احتاد كتاب الإمارات براأ�س اخليمة ينظم » اقراأ ملء روحك«

�صرطة راأ�س اخليمة  ت�صت�صيف اجتماع جمل�س تطوير املوؤ�ص�صات العقابية 

جمموعة عمل الإمارات للبيئة جتمع 
4050 كيلو غراما من علب الألومنيوم

»جمعة املاجد« ي�صارك يف انعا�س املدن العربية 

»�صوربون اأبوظبي« تواكب امل�صتقبل بتخ�ص�صات الذكاء ال�صطناعي

كليات التقنية العليا تتلقى 70 طلبا لال�صرتاك 
مب�صابقة »جتارب يف املدار« 
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اأخبـار الإمـارات

�صرطة الفجرية تطلق 
حملة »ل .. لل�صائعات«

•• الفجرية-وام: 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأط���ل���ق���ت 
بالإعالم  بق�سم  متمثلة  ال��ف��ج��رية 
والعالقات العامة حملتها التوعوية 
 .. “ل  ���س��ع��ار  م حت��ت   2019 ل��ع��ام 
لل�سائعات” وت�ستمر على مدار �سهر 

مار�س اجلاري.
�سعيد حممد  دك��ت��ور  ال��ع��ق��ي��د  واأك����د 
احل�������س���اين رئ���ي�������س ق�����س��م الإع������الم 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��الإن��اب��ة اأهمية 
اأفراد  توعية  بهدف  احلملة  اإط��الق 
ون�سر  اإث����ارة  خ��ط��ورة  ح��ول  املجتمع 

الأخبار واملعلومات دون التاأكد من �سحة م�سدرها الر�سمي، م�سريا اإىل 
اأنه لوحظ يف الآونة الأخرية ا�ستغالل بع�س الأ�سخا�س و�سائل التوا�سل 
للم�سادر  الرجوع  دون  املغلوطة  والأخ��ب��ار  الأك��اذي��ب  ن�سر  يف  الجتماعي 
الر�سمية لأخذ املعلومات ال�سحيحة من قبل بع�س الأفراد باعتبار ال�سائعة 

اأ�سلوبا خطريا يف التاأثري على الراأي العام واإثارة الفو�سى باملجتمع.
ون�ست املادة / 198 / من قانون تقنية املعلومات على اأن يعاقب باحلب�س 
اأخبارا اأو بيانات اأو �سائعات كاذبة  مدة ل تقل عن �سنة كل من اأذاع عمداً 
اإلقاء  اأو  العام  الأم��ن  �ساأنها تكدير  اأو بث دعايات مثرية من  اأو مغر�سة، 

الرعب بني النا�س اأو اإحلاق ال�سرر بامل�سلحة العامة.
املجتمع  اأف��راد  تزرع اخلوف بني  ال�سائعة  اأن  اإىل  العقيد احل�ساين  واأ�سار 
..م��و���س��ح��اً اأن ه��ن��اك ���س��ائ��ع��ات ت��اأت��ي اأح��ي��ان��اً م��ن خ���ارج ال��دول��ة ويخطئ 
ي�سعهم  ال�سلوك  هذا  اأن  مدركني  غري  وتداولها  اإر�سالها  باإعادة  البع�س 
حتت طائلة القانون. ونا�سد اجلمهور احلذر من تداول ون�سر املعلومات 
والأخبار الكاذبة باأي و�سيلة كانت و�سرورة التحقق من �سحة اأي معلومة 
تعزيز  باعتبار  ال�سائعات  انت�سار  من  احلد  بهدف  الر�سمي  م�سدرها  من 

الأمن والأمان م�سوؤولية اجلميع.
من جانبه قال املالزم اأول اأحمد �سليمان الهندا�سي امل�سرف على برنامج 
احلملة بالقيادة اإن الفعاليات تت�سمن اأن�سطة توعوية متنوعة متمثلة يف 
ن�سر فقرات تثقيفية عرب اأثري اإذاعة الفجرية FM واإر�سال ر�سائل ن�سية 
التوا�سل  مواقع  عرب  والتوعية  بالقيادة  واخل��ارج��ي  الداخلي  للجمهور 
الجتماعي بالإ�سافة اإىل التوعية خالل منابر امل�ساجد باإمارة الفجرية، 
وب���ث ف��ق��رات وب��و���س��ت��ات ور���س��ائ��ل ت��وع��ي��ة ع��رب م��واق��ع وو���س��ائ��ل التوا�سل 

الجتماعي.

•• دبي -وام:

�ساحات  ب��اإن�����س��اء  دب����ي  ب��ل��دي��ة  ب������داأت 
�سكن  مب���ن���اط���ق  اأط�����ف�����ال  وم����الع����ب 
املواطنني بتوجيهات من �سمو ال�سيخ 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي ح��ر���س��ا من 
���س��م��وه ع��ل��ى ت��وف��ري احل��ي��اة الكرمية 
وكل ما يحتاجه املواطن من خدمات 
والحتياجات.  املتطلبات  كافة  تلبي 
وقال �سعادة املهند�س داوود الهاجري 
“ ب��داأن��ا فورا  م��دي��ر ع��ام بلدية دب��ي 
بتنفيذ توجيهات �سموه ببناء املالعب 
وهي  لالأطفال  املخ�س�سة  وال�ساحات 

منها  �سننتهي  وم��ل��ع��ب  ���س��اح��ة   50
توزيعها  و�سيتم   2019 نهاية  قبل 

والتي  ال�سكنية  املناطق  خمتلف  على 
وبردبي  بديرة  �سكنية  مناطق  ت�سمل 
ون����د ال�����س��ب��ا ول���ه���ب���اب وم���دي���ن���ة حتا 
الدائرة  للتزام  جت�سيدا  ذلك  وياأتي 
وروؤية  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
مدينة  ب���ن���اء  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ب���ل���دي���ة 
�سعيدة وم�ستدامة ومرتبطة بخطتها 
وتطوير  بتخطيط  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
فيها  ت��ت��وف��ر  م��ت��م��ي��زة  م��دي��ن��ة  واإدارة 
ومقومات  العي�س  رفاهية  ا�ستدامة 
بكل  �سموه وجه  اإن  واأ�ساف  النجاح«. 
ما ي�سعد رواد هذه ال�ساحات واملالعب 
ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأه����م ع��ن��ا���س��ر البنية 
التحتية يف الإمارة لتتيح لهم ممار�سة 
هواياتهم املختلفة علما باأن ال�ساحات 

الأ�سا�س  امل��راف��ق  تت�سمن  وامل��الع��ب 
و�ستكون  لروادها  املتطلبات  وخمتلف 
بها  و�ستتوفر  منازلهم  م��ن  ب��ال��ق��رب 
عام  واأ�سار مدير  ال�ستدامة.  عنا�سر 
بلدية دبي اإىل اأن النه�سة العمرانية 
ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا اإم�����ارة دب���ي ه��ي جزء 
م��ن ت��ط��وي��ر امل��دي��ن��ة ال��ت��ي تعي�س يف 
املدن  م��ن  مثيالتها  م��ع  دائ���م  ���س��ب��اق 
العاملية لتحتل مكان الريادة يف منوها 
بالتوازن  ي��ت��م��ث��ل  ال�����ذي  احل�������س���اري 
البيئي الذي حتققه بلدية دبي حيث 
مت درا�سة العديد من حدائق الأحياء 
وال�ساحات ال�سعبية يف مناطق متعددة 
يف الإم��ارة وتخدم �سكان هذه املناطق 

بكل فئاتها.

•• دبي -وام:

خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �سعادة  زار 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط دبي 
�سركة  ل��ه م�سنع  امل��راف��ق  وال��وف��د 
يف  العمودية  للطائرات  ل��ي��ون��اردو 
مدينة فريجاتي الإيطالية بهدف 
الطائرات  على جتهيزات  الطالع 
العمودية اجلديدة التي �ستت�سلمها 

�سرطة دبي.
جيانفرانكو  ا�ستقبالهم  يف  وك���ان 
�سوتوتيتي نائب الرئي�س التنفيذي 
ال�سرق  ملنطقة  العاملية  للمبيعات 
الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا وال�����ذي قدم 
�سرحا مف�سال عن �سناعة  للوفد 
الطائرات بدون طيار “يو اأي يف” 

املجال  يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  و�سبل 
اأنظمة  وكذلك  وال�سرطي  الأمني 
تدريب  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  امل���ح���اك���اة 
اأحدث  على  والط���الع  الطيارين 
ما تو�سلت اإليه ال�سركة والتقنيات 
الطريان  جم����ال  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

والإنقاذ ونقل امل�سابني.
وع��ق��ب ذل��ك ت��وج��ه ���س��ع��ادة القائد 
املرافق  والوفد  دب��ي  ل�سرط  العام 
خط  و�����س����اه����د  امل�������س���ن���ع  اىل  ل�����ه 
جت���م���ي���ع وت�������س���ن���ي���ع امل����روح����ي����ات 
وجميع  الداخلي  الت�سميم  وق�سم 
م���راح���ل ال��ت�����س��ن��ي��ع وا���س��ت��م��ع اىل 
�سرح مف�سل عن هياكل الطائرات 
العمودية والأنظمة امل�ستخدمة يف 

الت�سنيع.

•• دبي–الفجر: 

 افتتح �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
م����دي����ر ع�����ام م����وا�����س����الت الإم���������ارات 
لل�سالمة  ال�سنوية  احلملة  فعاليات 
مو�سمها  يف   2019 املهنية  وال�سحة 
“ال�سالمة  ����س���ع���ار  حت�����ت  ال����ث����ام����ن 
برعاية  وذل���ك  والتزام”،  م�����س��وؤول��ي��ة 
ودعم عدد من ال�سركات وامل�ست�سفيات 

واملراكز ال�سحية يف الدولة.
وت��ه��دف ه���ذه احل��م��ل��ة ال�����س��ن��وي��ة اإىل 
اأعلى  تطبيق  باأهمية  ال��وع��ي  تعزيز 
املهنية  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة  م��ع��اي��ري 
مبا ي�سمن خلق بيئة �سحية و�سليمة 
من املخاطر، وتنظم فعاليات احلملة 
احلالية طوال اأيام �سهر مار�س احلايل 

يف خمتلف مواقع املوؤ�س�سة.
مبنى  يف  اأقيم  ال��ذي  الفتتاح  ح�سر   
الإم����ارات  مل��وا���س��الت  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

الكندي  عبداهلل  ال�سيد  كل من  بدبي 
الرئي�س التنفيذي للعلميات، واأع�ساء 
من الإدارة العليا وعدد من م�سوؤويل 
اإىل جانب  الإدارات،  وم��دراء  املوؤ�س�سة 

لفيف من املوظفني واملوظفات.
اجلرمن  عبداهلل  حممد  �سعادة  وقال 
م��دي��ر ع���ام م��وا���س��الت الإم������ارات اإن 
ج��ه��ود م��وا���س��الت الإم����ارات وانتظام 

احل��م��ل��ة ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن ع��ل��ى التوايل 
ومن�سجمة  متنا�سقة  ب�����س��ورة  ت��اأت��ي 
حتقيق  يف  ال�سرتاتيجية  روؤيتها  مع 
“موا�سالت متكاملة ومنو م�ستدام”، 

م�سرياً اإىل اأن عن�سر ال�سالمة يحتل 
مكانة كبرية واأولوية ق�سوى يف هذه 
يف  ذل��ك  ويتجّلى  الطموحة،  ال��روؤي��ة 
التي  واملعايري  املوا�سفات  اأعلى  تبّني 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  حت��ق��ي��ق  ت�سمن 
وم�ستخدمي  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  للعاملني 
الطريق يف خمتلف قطاعات واأن�سطة 
الأع��م��ال.  واأّك��د اجلرمن اأن املوؤ�س�سة 
�سبيل  يف  م��ت��وا���س��ل��ة  ج����ه����وداً  ت���ب���ذل 
لديها،  ال�سالمة  مبنظومة  الرت��ق��اء 
املوجه  مبثابة  تعد  ال�سالمة  باعتبار 
املوؤ�س�سة  خ���دم���ات  ل��ك��اف��ة  ال��رئ��ي�����س 
العليا  الإدارة  اأب��دت  حيث  واأن�سطتها، 
لتلك  امل�ستمر  بالتطوير  تاماً  التزاماً 
ال�سركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل��ن��ظ��وم��ة 
الوقت  يف  وح���ّث���ت  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 
املوؤ�س�سة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  نف�سه 
املتوا�سل  ال��ت��ح��دي��ث  ع��رب  ذل���ك  ع��ل��ى 
تنفيذ  واأي�������س���اً  ال���ع���م���ل،  ل�����س��ي��ا���س��ات 

ال�����ربام�����ج ال���ت���وع���وي���ة والإر�����س����ادي����ة 
موظفيها  ت�سمل  مل  ال��ت��ي  املختلفة 
اجلمهور  لعموم  ام��ت��دت  ب��ل  فح�سب 
القطاعني  يف  واملتعاملني  وال�سركاء 
احلكومي واخلا�س، يف خطوة ت�سمن 
حتقيق ال�سالمة للجميع يف البيئتني 

الداخلية واخلارجية.
 واأ�ساد اجلرمن بالدعم الذي يقدمه 
واجلهات  ال�سرتاتيجيون  ال�����س��رك��اء 
من  ال�سهر  فعاليات  لإجن��اح  املتعاونة 
�سركات وم�ست�سفيات ومراكز ال�سحية، 
وبالأخ�س رعاة احلملة وهم موؤ�س�سة 
ال�سركال،  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ب���ن  ن��ا���س��ر 

و�سركة  العامة،  للتجارة  و�سركة تربا 
ال�سندوق الأ�سود لالأنظمة املتكاملة.  
وت�سمن حفل الفتتاح اإجراء جولة يف 
اأركان املعر�س امل�ساحب للحملة حيث 
تفّقد املدير العام اأجنحة متعددة تعنى 
بتعزيز ال�سحة وال�سالمة، ومت اإجراء 
فحو�سات وا�ست�سارات طبية جمانية، 
وتثقيفية  �سحية  برو�سورات  وتوزيع 
متنوعة، كما ا�ستملت اأن�سطة املعر�س 
باأن�سطة  ت���وع���وي���ة  م�����س��اب��ق��ات  ع��ل��ى 
ال�سالمة املرورية واإدارة املخاطر، ومت 

خاللها تقدمي جوائز للم�ساركني.
احلملة  ف����ع����ال����ي����ات  ����س���م���ن  وي����ت����م   

اإج��راء جمموعة من جتارب  ال�سنوية 
الإخالء الوهمية للحافالت واملباين، 
حول  ع��م��ل  ور����س  تنفيذ  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  �سبل 
على  ع���الوة  ال��ع��م��ل،  اأث��ن��اء  الب�سيطة 
ال�سباحية  الريا�سة  فعالية  تنظيم 
اجلماعية املوجهة للفنيني، وحمالت 
الثدي  ل�������س���رط���ان  امل���ب���ك���ر  ال��ف��ح�����س 
والتربع بالدم وفح�س النظر، واأي�ساً 
يف  الأك����رب  “الرابح  م�سابقة  تنظيم 
خ�سارة الوزن” املخ�س�سة للموظفني، 
اإىل جانب توزيع عدد من املطبوعات 

والن�سرات التوعوية.

•• دبي -وام:

قال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزير تطوير البنية التحتية اإن التميز والبتكار نهجان 
متالزمان يجب العتماد عليهما يف خمتلف مراحل 
والتفرد يف  التجدد  العمل على  .. وحث فريق  العمل 
الإجنازات ومواكبة كل ما من �ساأنه النهو�س بالعمل 
من خالل نظام موؤ�س�سي ي�ستند على البتكار يف جميع 
حماوره. واأ�ساف - خالل تروؤ�سه فريق عمل الوزارة 
اجلنوبية  املنطقة  يف  ال�����وزارة  يف  ع��ق��د  الج��ت��م��اع  يف 
املن�سوري  ج��م��ع��ة  حم��م��د  ح�����س��ن  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 

امل�ساعدين  ال��وك��الء  و�سعادة  املهند�س  ال���وزارة  وكيل 
البنية  وزارة تطوير  �سباب  الإدارات وجمل�س  ومدراء 
الإمارات  حكومة  تطلعات  اأن   - واملوظفني  التحتية 
العام  بحلول  عامليا  الأف�سل  �سمن  الدولة  تكون  ب��اأن 
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م�سوؤولياته  ح�سب  ك��ل  كافة  اجل��ه��ود  تظافر  يتطلب 
التميز  متطلبات  ووف��ق  بجد  والعمل  واخت�سا�ساته 
وهو الأمر الذي تن�سده القيادة الر�سيدة من اجلميع. 
واأك������د م��ع��ال��ي��ه اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ���س��م��ن ف���ري���ق ي���درك 
م�سوؤولياته وواجباته من اأجل حتقيق نتائج اإيجابية 
تخدم توجه دولة الإمارات ويدعم اأجندتها الوطنية. 

وا�ستمع معاليه خالل الجتماع اإىل �سرح مف�سل من 
املهند�س اأحمد احلمادي مدير اإدارة الطرق واملهند�سة 
والعقود  امل��ن��اق�����س��ات  اإدارة  م��دي��رة  امل��ن�����س��وري  اإمي����ان 
اآخر امل�ستجدات املتعلقة بال�سراكة  اإىل  تطرقا خالله 
بني القطاع العام واخلا�س ونتائج املقارنات املعيارية 
واأثنى   .. املجال  ه��ذا  يف  متقدمة  دول  مع  متت  التي 
واأ�سار  املجال.  ذل��ك  يف  املبذولة  اجلهود  على  معاليه 
معاليه اإىل اأن الدولة ت�سعى لت�سجيع القطاع اخلا�س 
على تعزيز م�ساركته يف م�سروعات البنية التحتية يف 
الدولة الأمر الذي ي�سكل مالذا اآمنا جلميع الأطراف 
يف متويل م�ساريع البنية الأ�سا�سية ..مثنيا على عمل 

جمل�س �سباب البنية التحتية والذي ي�سكل نواة العمل 
خطة  اإىل  معاليه  ا�ستمع  ك��م��ا  ل���ل���وزارة.  امل�ستقبلي 
عمل املجل�س واأبرز املبادرات التي �سيتم العمل وفقها 
للفرتة املقبلة وت�سمل مبادرة “ اأعمال تطوعية فنية 
م�ستدامة” والتي تهدف اإىل دعم الأطراف امل�ستفيدة 
م��ن اأ���س��ح��اب الهمم وامل��ن�����س��اآت اخل��ريي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
مبادرة اإجنازات يف 30 ثانية وتهدف لإبراز اإجنازات 
الإمارات  لتطلعات وتوجهات حكومة  املواكبة  الوزارة 
يف تطوير البنية التحتية بجانب ت�سليط ال�سوء على 
اأبرز التحديات واحللول املبتكرة التي تواجه املوظفني 

خالل م�سرية التميز بالعمل املوؤ�س�سي.

»وزيــــر البنيــــة التحتيــــة« يوؤكــــد اأهميــــة التجــــدد 
والتفـــرد والبتكـــار يف العمــــل

حتت �صعار »ال�صالمة م�صوؤولية والتزام«

موا�صالت الإمارات تفتتح املو�صم الثامن من 
»حملة ال�صالمة وال�صحة املهنية« ال�صنوية 

طحنون بن حممد يوؤدي �صالة اجلنازة على 
جثمان �صامل حميد بن دملوج الظاهري

•• العني -وام:
اأدى �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
ظهر اليوم �سالة اجلنازة على جثمان �سامل حميد حمد بن دملوج الظاهري - 
رحمه اهلل - وذلك يف م�سجد املعرت�س الكبري يف مدينة العني. كما اأدى ال�سالة 
.. ال�سيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان و كيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
وال�سيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء 
نهيان مدير مكتب  اآل  زاي��د بن طحنون  وال�سيخ  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  يف 
ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
�سيع  املواطنني واملقيمني. وقد  امل�سوؤولني وجمع من  اأبوظبي وعدد من  عهد 

جثمان املغفور له اإىل مثواه الأخري يف مقربة املطاوعة يف مدينة العني.

»دار الرب« تطلق 
من�صة للتعليم ال�صرعي 

»الإلكرتوين«
•• دبي -وام: 

اأطلقت جمعية دار الرب “من�سة الرب 
املتخ�س�سة  الإلكرتوين”  للتعليم 
ال�سرعية  للعلوم  الذكي  التعليم  يف 
وف���ق م��ن��ه��ج ال��و���س��ط��ي��ة والع���ت���دال 
وق���ي���م ال��ت�����س��ام��ح وامل���ح���ب���ة واخل���ري 
حر�سا على تعزيز خطط وم�ساريع 
التحول الإلكرتوين والذكي يف دولة 
الدولة  �سيا�سة  اإط����ار  يف  الإم������ارات 
وتوجيهات  الجت��اه  هذا  يف  وروؤيتها 
قيادتها الر�سيدة. واأكد عبداهلل علي 
التنفيذي  املدير  الفال�سي  زاي��د  بن 
يف  املتخ�س�سة  املن�سة  اأن  للجمعية 
الباب  ت��ف��ت��ح  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م 
للنهل  وال��ع��امل  الإم����ارات  يف  للنا�س 
من العلوم ال�سرعية وتعك�س حر�س 
التحول  دع����م  ع��ل��ى  الرب”  “دار 
لالأن�سطة  ال����ذك����ي  الإل������ك������رتوين 
والعمليات وتطبيق اأف�سل املمار�سات 
وال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف 
ن�سر العلم ال�سرعي على ال�سعيدين 

�صرطة دبي تطلع على جتهيزات الطائرات 
العمودية يف اإيطاليا

بلدية دبي تبداأ تنفيذ 50 �صاحة وملعبا لالأطفال يف عدة مناطق �صكنية

•• العني-وام: 
قدم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني م�ساء ام�س 
واجب العزاء اإىل حميد حمد دملوج الظاهري بوفاة ابنه “�سامل” وذلك لدى زيارة �سموه 
جمل�س العزاء يف جمل�س فلج هزاع مبدينة العني. وعرب �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
اأن  امل��وىل عز وجل  �سائال  الفقيد  وذوي  لأ�سرة  و موا�ساته  تعازيه  نهيان عن خال�س  اآل 
اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.  يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 
اآل نهيان  وقدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون 
و ال�سيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العني ، وال�سيخ 
خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء بديوان ويل عهد 
اأبوظبي و ال�سيخ زايد بن طحنون اآل نهيان مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة العني و 

�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي وعدد من امل�سوؤولني.

طحنون بن حممد يعزي حميد دملوج الظاهري بوفاة ابنه
•• دبي -وام:

زار معايل بات برلني وزير التجارة يف جمهورية اإيرلندا و�سعادة 
لهما  املرافق  والوفد  الدولة  لدى  ايرلندا  �سفري  كرونني  اأي��دان 
والوفد  اليرلندي  الوزير  والتقى  دبي.  ل�سرطة  العامة  القيادة 
املرافق �سعادة اللواء الدكتور ال�سالل �سعيد بن هويدي الفال�سي 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون الإدارة بح�سور �سعادة العميد حممد 
والعميد  الإن�����س��ان  ال��ع��ام��ة حل��ق��وق  الإدارة  م��دي��ر  امل���ر  اهلل  ع��ب��د 
دبي. ومت خالل  ل�سرطة  ال�سحي  امل�ست�سار  �سنجل  علي  الدكتور 
والتدريب  املعرفية  املجالت  التعاون يف  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء 
ورحب  ال�سحية.  واخل��دم��ات  املتخ�س�س  ال�سرطي  الأك���ادمي���ي 
�سعادة اللواء ال�سالل �سعيد بن هويدي الفال�سي بوزير التجارة 
الإيرلندي موؤكدا حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم على 

يعود  مبا  العاملية  اجلهات  خمتلف  مع  اخل��ربات  وتبادل  التعاون 
للمجتمع  تقدمها  التي  الطرفني وعلى اخلدمات  بالفائدة على 
اإىل  التجارة الإيرلندي  اأف��راده. وا�ستمع وزير  اإ�سعاد  وت�ساهم يف 
املتعددة التي تقدمها القيادة العامة  �سرح مف�سل عن اخلدمات 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  جم���الت  خمتلف  يف  للمجتمع  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
م�ستوى  على  املطبق  واملعريف  الأك��ادمي��ي  التدريب  اآليات  وح��ول 
وناق�س  الب�سرية..  الكوادر  كافة  اإىل  املعرفة  نقل  ل�سمان  القوة 
الطرفان �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف هذه املجالت م�ستقبال. 
الفال�سي  ه��وي��دي  ب��ن  �سعيد  ال�سالل  ال��ل��واء  �سعادة  وا�سطحب 
معايل وزير التجارة الإيرلندي والوفد املرافق له اإىل اإدارة مركز 
القيادة وال�سيطرة يف الإدارة العامة للعمليات حيث ا�ستمع معاليه 

اإىل �سرح حول اأنواع اخلدمات التي يقدمها املركز.

�صرطة دبي تبحث �صبل تعزيز التعاون مع وفد وزاري اإيرلندي

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/8168 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
ال  تي  بي  بول�صار  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/11 االثنني  يوم  م�صاء 

برودك�صن اند �صرفي�صيز اند�صرتي �ش.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم    الو�صف  
 1,200,000  ماكينة ليزر  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�صه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/289  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد �سبيل عبا�س عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/الدولية لالجهزة اللكرتونية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )5750( درهم مع الفائة القانونية بواقع ٪7 
من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام مع الزامه بامل�سروفات والر�سوم 
ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/3/12  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  والق�سائية.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

جريت كوليتي للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1902086 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امليثاق  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لتدقيق احل�سابات
رخ�سة رقم:CN 1400910 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كينغ كراون لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2727572 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبري حممد عباد القميحه ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف �سعيد عبيد ماجد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جملة الديوان

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1016576 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمه عبداهلل علي يو�سف النوي�س ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي يو�سف النوي�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميديا كي لالنتاج الفني

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2298169 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد ال�سعيفي حممد �سبت اخلييلي ٪50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة من�سور حممد م�سلم حممد اخلييلي ٪50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خوله يو�سف حممد �سامل الظاهري
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ميديا كي لالنتاج الفني

MEDIA KEY MEDIA PRODUCTIONS

اىل/ميديا كي لالنتاج الفني ذ.م.م
MEDIA KEY MEDIA PRODUCTIONS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الكوجك لل�سيانة وادارة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العقارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:2012781 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ الكوجك لل�سيانة وادارة العقارات ذ.م.م

ALKOJAK GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT LLC

اىل/الكوجك للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م ذ.م.م
ALKOJAK GENERAL CONTRACTING & PROPRETY MANAGEMENT LLC LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت لند لدارة العقارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2468769 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ برايت لند لدارة العقارات
BRIGHT LAND REAL ESTATE

اىل/برايت تو�س لدارة العقارات
BRIGHT TOUCH REAL ESTATE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميمي بيوتي �سالون 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات رخ�سة رقم:2645809 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اميان قا�سم احمد احلمريي ٪100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل احمد حممد بن في�سل ال�سحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نربا�س عبدالكرمي علي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روز ديزاين للديكور ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2052384 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل �سالح عبداهلل بالعالء احل�سرمي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سالح عبداهلل بالعالء احل�سرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالقادر حممد املهدي عبداهلل ال�ساطري

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ روز ديزاين للديكور ذ.م.م
ROSE DESIGN DECOR LLC

اىل/روز ديزاين للديكور -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ROSE DESIGN DECOR-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع املرور �سرق 1 - 18 ق 85 مكتب رقم 4 املالك/
C14 مكتب 1  ابوظبي �سرق 28 - ق  ابوظبي جزيرة  العلي مكتب 4 اىل  حممد عبدالرحيم 

88824  88824 ال�سيد احمد �سعيد علي �سابر واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سترياد )4610008(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

ابراج املوناليزا للمقاولت وال�صيانة العامة - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات- انه مبوجب قرار اجتماع 
بحل   2019/02/28 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

وت�سفية �سركة
ابراج املوناليزا للمقاوالت وال�صيانة العامة - ذ.م.م

بالرقم  القت�سادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1907605
  037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم 
فاك�س 037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية 
رقم  واخرون مكتب  ال�سحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )3(

45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كار ملتز لتجارة التمور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2494275 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ كار ملتز لتجارة التمور
CARMELITAS DATES TRADING

اىل/كارملتز لبيع احللويات
CARMELITAS FOR SWEETS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع وحت�سري احللويات- مبدعة )5621007.2(
تعديل ن�ساط/حذف بيع التمور- بالتجزئة- مبدعة )4721022.1(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1112541 

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة

JAZEERAT AL LULU GENERAL CONTRACTING EST

اىل/موؤ�س�سة جزيرة اللوؤلوؤ للمقاولت العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

JAZEERAT AL LULU GENERAL CONTRACTING-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
موؤيد حممد راتب ق�سومة.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 304544          بتاريخ :2019/1/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: موؤيد حممد راتب ق�سومة.
وعنوانة: �س.ب . 111644، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة   يف  واملطاعم  الكافترييات  خدمات  امل�سروبات،  و  الأطعمة  توفري  خدمات  ال�سراب،  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية hoco متبوعة بالكلمة الالتينية cafe وتتو�سطهما نقطة 
والعالمة ب�سكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�ساناوا�س فاليافالبيل حممد حممد فاليافالبيل.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 305129          بتاريخ :2019/1/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �ساناوا�س فاليافالبيل حممد حممد فاليافالبيل.

وعنوانة: �س.ب 182094، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الفئة   يف  واملطاعم  الكافترييات  خدمات  امل�سروبات،  و  الأطعمة  توفري  خدمات  ال�سراب،  و  الطعام  خدمات 
.43

الواق�عة بالفئة: 43
على  الأبي�س  باللون   UPPUM MULAKUM الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
اأومب مولكم" ب�سكل مميز باللون الأبي�س على خلفية  "مطعم  خلفية �سوداء وعلى اليمني كتبت الكلمات 
UPPUM MULAKUM كتبت ب�سكل كبري ومميز بعدة  الكلمات الالتينية  �سوداء، وتتو�سطهم 
األوان واأ�سفلها العبارة الالتينية Kerala Authentic Taste of كتبت ب�سكل �سغري مميز باللون 
مو�سح  ه��و  كما  ال��ل��ون  بي�ساء  خلفية  وعلى  الربتقايل  باللون  حم��دد  م�ستطيل  �سبه  اإط���ار  داخ��ل  الأ���س��ود 

بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570   

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
حممد حممد �سعيد قيا�س.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 305958          بتاريخ :2019/2/9    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: حممد حممد �سعيد قيا�س.
& جيمبلك�س3،  الأع��م��ال، م.د.م.����س، طابق رق��م1، مبنى جويالري  دب��ي وح��دة رق���م1494 مركز  وعنوانة: 

�س.ب340505 دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

عطور،و م�ستح�سرات جتميل يف الفئة 3.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية BROTCOOL كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود ويعلوها 
احلرف الالتيني B كتب ب�سكل مميز باللونني الأ�سود والرمادي داخل قو�سني باللون الأ�سود والكل داخل 

دائرة على �سكل �سل�سلة باللونني الأبي�س والأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570    

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة التهاويل للتجارة العامة و التوكيالت التجارية املحدودة.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306095          بتاريخ :2019/2/11     
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سركة التهاويل للتجارة العامة و التوكيالت التجارية املحدودة.
وعنوانة: دبي، بغداد، جمهورية العراق.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التبغ واأدوات املدخنني، �سجائر.

الواق�عة بالفئة: 34
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية NOBEL ONE كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود كما هو 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة ري�سان لتجارة مواد البناء )ذ. م. م(

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306124          بتاريخ :2019/2/12    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سركة ري�سان لتجارة مواد البناء )ذ. م. م(.
وعنوانة: �س.ب 21362، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عد ا ما كان منها للمركبات الربية ( اآلت طحن، اآلت حفر يف الفئة 7.

الواق�عة بالفئة: 07
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية PHOCEE'NNE كتبت ب�سكل مميز باللون الذهبي على 

خلفية م�ستطيلة ال�سكل خمططة باللونني الأ�سود والذهبي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ثيا كيت�سن برايفت ليمتد.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306096          بتاريخ :2019/2/11     
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: ثيا كيت�سن برايفت ليمتد.
وعنوانة: مكتب رقم جي17/20 دي ال اف فايز1، كوتوب انكاليف، جورجاون، 122002، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة   يف  واملطاعم  الكافترييات  خدمات  امل�سروبات،  و  الأطعمة  توفري  خدمات  ال�سراب،  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

BIRYANI BLUES كتبت يف �سطرين ب�سكل مميز  الكلمات الالتينية  و�سف العالمة: عبارة عن 
باللون  ال�سكل  دائ��ري  اإط��ار  داخ��ل  اأي�سا  الأزرق  باللون  مائل  ب�سكل  عري�س  �سريط  وحتتها  الأزرق  باللون 

الذهبي ويف اأ�سفله ما ي�سبه �سنابل الأرز كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اب�سيتك�س كورير �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306175          بتاريخ :2019/2/12    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: اب�سيتك�س كورير �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 11023، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سليم الب�سائع، خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع( ت�سليم الطرود يف الفئة  39.

الواق�عة بالفئة: 39
هو  كما  الأخ�سر  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   APSITEX الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

تي�ستبريين�س كون�سبت�س ل�ستثمار �س.ذ.م.م
Spiky HOUSE OF CHICKEN:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 303074          بتاريخ : 2018/12/12  
با�س��م: تي�ستبريين�س كون�سبت�س ل�ستثمار �س.ذ.م.م

وعنوانة: دبي ابن بطوطة مول.
وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت
 spiky written in black color house of chicken written :و�سف العالمة

.in red color has a chicken head logo
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 
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•• دبي-وام:
نظم مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم 
اتخاذ القرار يف �سرطة دبي حما�سرة 
متخ�س�سة حول ا�ستخدام “ ال�سبكات 
البايزية” املعتمدة على اأنظمة الذكاء 
ال����س���ط���ن���اع���ي يف ات����خ����اذ ال����ق����رارات 
وذلك  اأكر  ودقة  بفاعلية  امل�ستقبلية 

يف اأكادميية �سرطة دبي.
ليونيل  ال���دك���ت���ور  امل��ح��ا���س��رة  وق�����دم 
جوفيه املدير التنفيذي ل�سركة بايزية 
ال�سبكات  اأن  ..مبينا  فرن�سا  ومقرها 
ي�سع  �سبكات  ن��ظ��ام  ع��ب��ارة  ال��ب��اي��زي��ة 
املعلومات  ك��اف��ة  ال��ق��رار  متخذ  اأم����ام 
التي يحتاجها �سمن نظام على �سكل 
على  الط��الع  ذكية متكنه من  �سبكة 
يديرها  التي  العملية  تفا�سيل  كافة 
قرار  اأي  اتخاذ  على  القدرة  وبالتايل 

وفقا ملعتطيات وا�سحة ومدرو�سة.
ال�سبكات  اأن  ج��وف��ي��ه  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

الذكاء  اأنظمة  على  تعتمد  البايزية 
القرار  متخذ  وتعطي  ال�سطناعي 
ليكون  التي يحتاجها  املعلومات  كافة 
قراره امل�ستقبلي مبنيا على يقني تام 
حيث تقوم ال�سبكات وفقا للمعلومات 
امل��ت��وف��رة ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى اإع���ط���اء متخذ 
املتوقعة  الح���ت���م���الت  ك��اف��ة  ال���ق���رار 

والنتائج  امل�ستقبلي  ال��ق��رار  لت��خ��اذ 
امل���رج���وة وك���ذل���ك ال���وق���وف ع��ل��ى اأي 
اأن  اإىل  جوفيه  الدكتور  ولفت  خلل. 
ال�سبكات البايزية غري معقدة و�سهلة 
جدا وتعطي ملتخذ القرار ر�سما بيانيا 
حول كافة املوؤ�سرات واملعطيات �سمن 
وهي  يديرها  التي  الإداري����ة  العملية 

م��ه��م��ة ج����دا يف ظ���ل ال���ت���ط���ور ال���ذي 
ت�سهده اأنظمة الذكاء ال�سطناعي.

العقيد  ك����رم  امل���ح���ا����س���رة  خ���ت���ام  ويف 
الدكتور في�سل ح�سن البنا مدير كلية 
�سرطة  اأكادميية  يف  العليا  الدرا�سات 
يف  ج��ه��وده  على  مثنيا  املحا�سر  ديل 

تقدمي معلومات قيمة للح�سور.

•• اأبوظبي-وام:

ت�����راأ������س �����س����ع����ادة ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 
املدير  النيادي  �سعيد  �سهيل  حممد 
والذخائر  الأ���س��ل��ح��ة  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام 
الع�سكري  وال���ع���ت���اد  وامل���ت���ف���ج���رات 
ل�سركات  ال���ت���ع���ري���ف���ي  الج����ت����م����اع 
الرماية  ون��وادي  الوطنية  الأ�سلحة 
يف الدولة . ناق�س الجتماع - الذي 
موؤخرا  وع���ق���د  امل��ك��ت��ب  ا���س��ت�����س��اف��ه 
املوا�سيع  م��ن  ع���ددا   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
الوطنية  الأ�سلحة  ب�سركات  املتعلقة 
وال�سعوبات  ال����رم����اي����ة  ون���������وادي 
وامل�ساكل التي تواجه اأ�سحابها اأثناء 
اإ�سدار تراخي�س الإجتار بالأ�سلحة 
واملحافل  امل���ع���ار����س  يف  وامل�������س���ارك���ة 
للقانون  تنفيذا  والدولية  الوطنية 
والقا�سي   2013 “5” ل�سنة  رقم 
وال�سرتاطات  الإج����راءات  بتوحيد 

وت�سدير  ا�سترياد  لعمليات  الأمنية 
على  والإ�سراف  والذخائر  الأ�سلحة 
الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
يتوافق مع املعايري الدولية ويحقق 
الأمن الوطني وفق قواعد منظمة.

التعاون  اأوج��ه  الجتماع  ناق�س  كما 
امل�سرتك وموا�سيع اأخرى تنظيمية 

عمل  ت�سهيل  �ساأنها  من  وتطويرية 
على  للتغلب  وال���ن���وادي  ال�����س��رك��ات 
جهود  م��ن  بذله  مت  وم��ا  التحديات 
على  ال���ع���م���ل  اإط��������ار  يف  م�������س���رتك���ة 
الدرو�س  واإب����راز  الوطني  امل�ستوى 
امل�ستفادة وفر�س التح�سني ملواجهة 
املنا�سبة  احللول  وو�سع  التحديات 

ل��ل��م��ع��وق��ات وت��خ��ف��ي��ف اآث���اره���ا وفق 
اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة 
وذلك  والذخائر  بالأ�سلحة  املتعلقة 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع خمتلف 
اجلهات املعنية يف الدولة وال�سركاء 
القطاعني  م���ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 

احلكومي واخلا�س.

•• �شنتياغو-وام: 

ب��ح��ث م��ع��ايل اأح���م���د ب���ن حم��م��د اجل�����روان رئي�س 
من  ع���دد  م��ع  وال�����س��الم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  املجل�س 
امل�سرتك  العمل  تعزيز  �سبل  ت�سيلي  يف  امل�سوؤولني 

بهدف دعم ن�سر قيم الت�سامح وال�سالم يف العامل.
والتقى معايل اجلروان والوفد املرافق خالل زيارته 
ت�سيلي مع كل من معايل كارلو�س مونتي�س رئي�س 
الداخلية  وزي��ر  ت�سادويك  اأندري�س  ومعايل  برملان 
كارولينا  وال�����س��ي��دة  ال��ت�����س��ي��ل��ي  ال��ق��وم��ي  والأم������ن 
فالديفيا توري�س وكيلة وزارة اخلارجية الت�سيلية. 

ورحب امل�سوؤولون يف ت�سيلي خالل اللقاءات بزيارة 
وفد املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم وبجهوده يف 

ن�سر قيم الت�سامح حول العامل.
ودع���ا وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة والأم����ن ال��ق��وم��ي الت�سيلي 
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم اىل فتح مكتب له 

يف ت�سيلي وتوقيع اتفاقية تعاون وعمل م�سرتك.
بدور  الت�سيلي  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س  اأ���س��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اجل��روان يف رئا�سة املجل�س وما حققه املجل�س من 
اجنازات كبرية يف فرتة وجيزة موؤكدا دعمه ودعم 

برملان الت�سيلي للمجل�س واأهدافه ال�سامية.
الجتماعي  بالن�سيج  اجل����روان  اأ���س��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 

الت�سامح  لقيم  انت�سار  م��ن  مل�سه  وم��ا  الت�سيلي  يف 
وال�سالم يف املجتمع.

وق����دم ���س��رح��ا ع��ن م�����س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل يف املجل�س 
ال�����دويل للت�سامح  ع���ام وال���ربمل���ان  ب�����س��ك��ل  ال��ع��امل��ي 
اأه��م��ي��ة التعاون  ب�����س��ك��ل خ��ا���س م���وؤك���دا  وال�����س��الم 
كانت  �سواء  امل�سرتك بني خمتلف اجلهات  والعمل 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  اأو  برملانية  اأو  حكومية 
واجلامعات والأف��راد لدعم ن�سر قيم الت�سامح مبا 

يحقق ال�سالم حول العامل.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى اجل�����روان وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه مبدير 
جمل�س حوار الأديان يف ت�سيلي موؤكدا دعم املجل�س 

لتوجهات املجل�س للمبادرات التي تن�سر 
الداعية  للديانات  احلقيقية  ال�سورة 

للت�سامح والعي�س امل�سرتك.
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  وف���د  وك����ان 
وال�سالم برئا�سة اجل��روان قد زار مقر 
اأهم  “فل�سطني” اأحد  بال�ستينو  نادي 
وامريكا  ت�����س��ي��ل��ي  يف  الن���دي���ة  واأ���س��ه��ر 
اجلنوبية والذي يظهر تعاي�س اجلالية 
الت�سيلي..  ال�سعب  م��ع  الفل�سطينية 
ال�سعب  م�سيدا بحرية وت�سامح و�سالم 

الت�سيلي.

•• دبي-وام:

ل���الأداء احلكومي  دب��ي  برنامج  اأع��ل��ن 
العامة  ل���الأم���ان���ة  ال��ت��اب��ع   - امل��ت��م��ي��ز 
للمجل�س التنفيذي - انطالق املرحلة 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج ���س��ن��اع التفوق 
�سمن مبادرة “يف دبي نتعلم”، حيث 
دع��وة جميع اجلهات احلكومية  متت 
ل��رت���س��ي��ح م�����س��اري��ع ل��ل��م�����س��ارك��ة، ومت 
10 جهات  10 م�����س��اري��ع م��ن  ق��ب��ول 

حكومية.
من  ع���دد  اخ��ت��ي��ار  امل���ب���ادرة  وتت�سمن 
امل�ساريع التي يتم تطبيقها على مدار 
جوانب  من  اأي  لتطوير  وتهدف  عام 
الأداء املوؤ�س�سي من خالل التعلم من 
اأف�سل املمار�سات با�ستخدام اأداة عاملية 

للمقارنة املرجعية.
الن�سريات  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
امل��ن�����س��ق ال��ع��ام ل��ربن��ام��ج دب���ي ل����الأداء 
احلكومي املتميز - بهذه املنا�سبة - : 
“اإن برنامج �سناع التفوق هو برنامج 
وتبادل  ونقل  املوؤ�س�سي  للتعلم  رائ��د 
اجلهات  دع������وة  وي��ت�����س��م��ن  امل���ع���رف���ة 
احلكومية لرت�سيح م�سروعات للتعلم 
املوؤ�س�سي ونقل وتبادل املعرفة بحيث 
ي��ق��وم ف��ري��ق م��ن اخل����رباء الدوليني 
باختيار امل�سروعات الأن�سب من حيث 
و�سوح الأهداف والتاأثريات الإيجابية 
املتوقعة والإمكانية العملية للتطبيق 
ومن ثم يتم الإ�سراف على تطبيقها 
يف اجلهات احلكومية من خالل فرق 
ع��م��ل ل��ه��ذه امل�����س��روع��ات ي��ت��م تدريب 
ا���س��ت��خ��دام منهجية  ع��ل��ى  اأع�����س��ائ��ه��ا 
ت�سمى  التي  العاملية  املوؤ�س�سي  التعلم 
دورية  ل��ق��اءات  وع��ق��د   TRADE
التقدم  م����دى  ل���س��ت��ع��را���س  م��ع��ه��م 

املحقق يف امل�سروعات«.
ال�سنة  يف  �����س����ارك  اأن������ه  اإىل  واأ������س�����ار 
 13 امل�����ب�����ادرة  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن  الأوىل 
لتطوير  جميعها  ه��دف��ت  م�����س��روع��ا 
احلكومي  الأداء  ج��وان��ب  م��ن  ج��ان��ب 
ملحوظا  م�ستوى  جميعها  وحققت 
من  التعلم  خ��الل  من  التح�سني  من 

اأف�سل املمار�سات.
واأ�ساف الن�سريات: “مت تدريب فرق 
ال��ع��م��ل ل��ك��ل امل�����س��اري��ع ع��ل��ى منهجية 
املرجعية  وامل��ق��ارن��ة  املوؤ�س�سي  التعلم 
من خالل دورتني تدريبيتني الأوىل 
ف��رباي��ر �سمت   20 وح��ت��ى   18 م��ن 
�ستة فرق، هي من بلدية دبي ودائرة 
العامة  والإدارة  والأم���الك  الأرا���س��ي 
ل��الإق��ام��ة و����س���وؤون الأج���ان���ب وهيئة 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي وه��ي��ئ��ة تنمية 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  وهيئة  املجتمع 
فرباير   27  -  25 م���ن  وال���ث���ان���ي���ة 
القيادة  من  هي  ف��رق،  خم�سة  وت�سم 
ال�سحة  وهيئة  دب��ي  ل�سرطة  العامة 

دب����ي خلدمات  ف��ي��الدب��ي وم��وؤ���س�����س��ة 
للمجل�س  العامة  والأم��ان��ة  الإ�سعاف 

التنفيذي«.
برنامج  م�ساريع  يف  امل�ساركة  وتتيح 
التفوق” توليد فوائد مالية  “�سناع 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  م���ال���ي���ة  وغ�����ري 
امل�ساركة، وتعد فر�سة للتعلم وتطبيق 
البتكار  اأج���ل  م��ن  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
والتغيري الديناميكي، كما اأنها فر�سة 
للتوا�سل والتعلم من جهات حكومية 
�سي�ستفيد  احل����ال  وب��ط��ب��ي��ع��ة  اأخ����رى 
بالربنامج  امل�ساركون  الفريق  اأع�ساء 
من التدريب والتوجيه على يد خبري 
جناح  ق�س�س  ن�سر  �سيتم  كما  دويل، 
امل�سروع يف من�سورات مبادرة “يف دبي 
ها منوذجا يحتذى به يف  نتعلم” بعدِّ

تبادل املعرفة والبتكار.
لالإقامة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  وق���دم���ت 
م�سروعا  دب���ي  يف  الأج���ان���ب  و����س���وؤون 
يحمل عنوان “التكامل املوؤ�س�سي” وهو 
البتكار  اإدارات  عمل  لتكامل  مبادرة 

وال�سرتاتيجية  الداخلي  والتدقيق 
والعمليات يف الإدارة العامة لالإقامة 
و����س���وؤون الأج���ان���ب ب��ط��ري��ق��ة ت�سمن 
من  الناجتة  التقارير  ج��ودة  حت�سني 
الإدارات مبا يح�سن من قدرات  هذه 

الإدارة التناف�سية العاملية.
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وقدمت 
الآمنة”  “احلقائب  بعنوان  م�سروعا 
الهادف اإىل اإيجاد اآلية ت�سمن تقليل 
م����ط����ارات دبي  امل�����س��اف��ري��ن يف  ع����دد 
لتفتي�س  للخ�سوع  ي�سطرون  الذين 
اإ�سايف حلقائبهم نظرا لوجود �سبهة 
تفتي�س  عملية  زمن  يقلل  مما  اأمنية 
م�ستويات  حتقيق  وي�سمن  احلقائب 

اأمنية عالية يف نف�س الوقت.
م�سروع  دب������ي  ب���ل���دي���ة  ق����دم����ت  ك���م���ا 
العقود  لعمليات  الرقمي  “التحول 
التخ�س�سية” وهو يهدف اإىل ت�سريع 
قيا�س  خ�����الل  م����ن  ال���ع���ق���ود  اإجن�������از 
واتفاقية  م�سرتكة  وم��وؤ���س��رات  اأداء 
يف  ال��ت��ح��ول  ل�سمان  خ��دم��ه  م�ستوى 

تنفيذ العقود اإىل اإدارة رقمية.
وبدورها قدمت موؤ�س�سة دبي خلدمات 
“حت�سني  بعنوان  م�سروعا  الإ�سعاف 
بيئة البتكار املوؤ�س�سي” وهو م�سروع 
املوؤ�س�سية  الثقافة  تغيري  على  يركز 
الندماج  ال��وع��ي مب��ف��اه��ي��م  وت��ع��زي��ز 
املوؤ�س�سي والبتكار وخلق بيئة داعمة 

لالبتكار.
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
بعنوان  م�سروعا  “ديوا”  دب��ي  ومياه 
منه  وال��ه��دف  الأخ�سر”  “ال�ساحن 
�ساحن  لت�سنيع  ال��ه��ي��ئ��ة  مت��ك��ني  ه��و 
ل��ل�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن خالل 
بيئة  يف  تعمل  م��وؤه��ل��ة  وطنية  ك���وادر 
حملي  منتج  لإيجاد  لالبتكار  داعمة 
ال�سعر  يف  العاملية  للمنتجات  مناف�س 
واجل��ودة مبا ي�ساهم يف حتقيق روؤية 
م�ستدامة  م��وؤ���س�����س��ة  ل��ك��ون��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 

ومبتكرة.
وقدمت هيئة ال�سحة م�سروعا بعنوان 
الآمن” ويهدف  القلب  مدينة  “دبي 
ال��ن��ج��اة م��ن حوادث  اإىل رف���ع م��ع��دل 
اإىل  ال�سكتة القلبية يف دبي من 6% 
وي�سعى   2020 عام  بحلول   65%
اإىل حتقيق هذا امل�ستهدف من خالل 
لت�سبح  فعال  ا�ستجابة  نظام  تطوير 
الآمن”  القلب  “مدينة  دب��ي  مدينة 
ابتكارات  تبني  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  يف 

�سحية ملواجهة ال�سكتات القلبية.
والأمالك  الأرا���س��ي  دائ��رة  �ساركت  و 
العقاري  “التقييم  بعنوان  مب�سروع 
الذكي” الذي يهدف لتطوير خدمة 
خدمة  كونها  م��ن  ال��ع��ق��اري  التقييم 
ت��ق��دم م��ن خ��الل جلنة م��ن املقيمني 
ال��ع��ق��اري��ني امل��ع��ت��م��دي��ن يف ال���دائ���رة 
لتكون خدمة ذكية تعتمد على تقنية 

الذكاء ال�سطناعي .
وقدمت هيئة تنمية املجتمع م�سروع 
الريادة” ويهدف  لتحقيق  “ال�سعادة 
اإىل تعزيز التفاعل والتعاون والر�سا 
املوظفني  م�����س��ارك��ة  م�ستوى  وزي����ادة 
والإن��ت��اج��ي��ة، وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة العمل 

اجلماعي يف الهيئة.
كما �ساركت هيئة الطرق واملوا�سالت 
من  “العائد  ب����ع����ن����وان  مب���������س����روع 
اآلية  اإي���ج���اد  اإىل  وي��ه��دف  البتكار” 
العمل  البتكار يف  العائد من  لقيا�س 
املايل  وغ��ري  امل��ايل  ب�سقيه  احلكومي 
وذلك من خالل تعريف العوائد غري 
لحت�سابها  اأدوات  وت�سميم  امل��ال��ي��ة 
وفاعلية  ك���ف���اءة  ل�����س��م��ان  وق��ي��ا���س��ه��ا 
البتكار والإب��داع يف العمل احلكومي 

وفقا لأف�سل املمار�سات.
العامة  الأمانة  من  فريق  �سارك  كما 
بعنوان  مب�سروع  التنفيذي  للمجل�س 
“ ر�ساقة اإدارة امل�ساريع” ويهدف اإىل 
ور�ساقة  م��رون��ة  ت�سمن  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد 
العامة  الأمانة  امل�ساريع يف  اإدارة  اآلية 
اإدارة  با�ستخدام  التنفيذي  للمجل�س 
املعرفة ومفاهيم الر�ساقة املوؤ�س�سية.

ال��ربن��ام��ج ح�سل  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
على رقم ت�سجيل دويل للكتاب الأول 
لربنامج �سناع التفوق الدورة الأوىل 
ملكية  �سهادة  اإ���س��دار  �سيتم  وقريبا 
يعني  م��ا  وه��و  ال��ك��ت��اب  لنف�س  فكرية 
اإليه  والو�سول  عنه  البحث  اإمكانية 
من اي مكتبة رقمية يف العامل بهدف 
والأمانة  دب���ي  اإم�����ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
وبرنامج  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
املمار�سات  لأف�������س���ل  ك��م�����س��در  دب����ي 
والإب����داع  للتميز  وم��رك��ز  احلكومية 

احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:

اأط��ل��ق��ت دائ����رة ال�����س��ح��ة - اأب��وظ��ب��ي م��ع��ي��ار اأب��وظ��ب��ي اخل��ا���س باأمن 
دولة  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول  الإل���ك���رتوين  والأم����ن  ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات 
تقوم  اأ�س�س  و�سع  اإىل  اجل��دي��د  املعيار  يهدف  و  واملنطقة.  الإم����ارات 
يف  ال�سحية  الرعاية  الإلكرتونية يف قطاع  ال�سالمة  عليها منظومة 
واملن�ساآت  للمر�سى  ال�سحية  املعلومات  حفظ  �سمان  بهدف  الإم���ارة 
اأعلى  تراعي  التي  العاملية  املعايري  اأف�سل  وفق  القطاع  يف  والعاملني 
م�ستويات اخل�سو�سية واأمن املعلومات. واأو�سحت الدائرة اأن ا�ستيفاء 
املن�ساآت ال�سحية ملتطلبات املعيار هو اإلزامي جلميع املن�ساآت ال�سحية 

يف الإمارة وهو �سرط لن�سمامهم اإىل نظام تبادل املعلومات ال�سحية 
ور�س  تنظيم  اعتزامها  اإىل  م�سرية  موؤخراً  اأطلقته  ال��ذي  “ملفي” 
توعوية ملختلف موؤ�س�سات القطاع ال�سحي للتعريف باملعيار وتو�سيح 
كافة متطلباته اإىل جانب الإجابة عن جميع ال�ستف�سارات املتعلقة به. 
ب�ستى  ال�سحية  املعلومات  �سرية  املعيار �سمان  اأه��داف هذا  وتت�سمن 
ال�سحية  املعلومات  وحماية  خ�سو�سيتها  على  واحلفاظ  ت�سنيفاتها 
وذلك  الأوق���ات  جميع  يف  توافرها  و�سمان  وجودتها  دقتها  وحت��ري 
�سمان تلبية املن�ساأة ال�سحية لالحتياجات الالزمة يف حالت الكوارث 

الطبيعية وتعطل الأنظمة احلا�سوبية والهجمات الإلكرتونية.
تويل  ال��دائ��رة  ان  ال�سحة  دائ��رة  وكيل  الهاملي  �سعادة حممد  اأك��د  و 

حماية بيانات املر�سى و�سمان �سريتها ُجل اهتمامها ل �سيما مع ما 
ي�سهده القطاع يف تطورات مت�سارعة نحو حت�سني جودة خمرجاته.. 
بالتعاون مع باقة  املعيار  الدائرة على تطوير هذا  ومن هنا حر�ست 
من املوؤ�س�سات ال�سحية يف الإمارة مبا يتما�سى مع الإج��راءات املتبعة 

حملياً.
املن�ساآت  بني  الثقة  م�ستويات  تعزيز  يف  ي�سهم  املعيار  هذا  اأن  واأ�ساف 
ال�سحية واجلمهور واملوؤ�س�سات احلكومية حيث يحدد اللوائح الالزمة 
حلماية املعلومات ال�سحية خالل مراحل اإعدادها و�سيانتها وعر�سها 
تامة، حيث  ب�سرية  وذلك  واإتالفها،  ونقلها  وا�ستخدامها  ومعاجلتها 
اإليها للحفاظ  ي�سع مبادئ احلوكمة ال�سرورية التي يجب ال�ستناد 

الإم��ارة، وي�سم  ال�سحية يف  واملوؤ�س�سات  للمن�ساآت  املعلومات  و حماية 
الإجراءات واملعايري التقنية الواجب اعتمادها واملتطلبات والأهداف 
املن�ساأة ومدى تعقيد  املتعلقة بحجم  امل�ستويات  املرجوة على خمتلف 

عملياتها وبيئة املخاطر املحيطة بها.
احلكومية  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ك��اف��ة  على  امل��ع��ي��ار  يف  ورد  م��ا  وينطبق 
اإىل اأهميته ودوره  اإق��راره نظراً  واخلا�سة والعاملني فيها وذلك بعد 
الالزمني  الوقت واجلهد  ا�ستثمار  ال�سحة على  دائ��رة  حيث حر�ست 
للتعرف على املتطلبات والحتياجات ملثل هذا املعيار واجلدول الزمني 
الالزم للتطبيق. و منحت الدائرة مهلة للمن�ساآت ال�سحية يف الإمارة 

ل�ستيفاء متطلبات املعيار حتى تاريخ 30 فرباير 2020 .

اإطالق معيار اأبوظبي اخلا�س باأمن املعلومات ال�صحية والأمن الإلكرتوين

اجلروان يبحث يف ت�صيلي تعزيز ون�صر قيم الت�صامح وال�صالم حول العامل

»دبي لالأداء احلكومي« يعلن انطالق املرحلة الثالثة من برنامج �صناع التفوق

•• ال�شارقة -وام:

اأطلق املكتب التنفيذي التابع للجنة العليا ملتابعة ع�سوية 
لل�سن  امل��راع��ي��ة  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة  لل�سبكة  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
لعلوم  ال�سارقة  مركز  يف  تنظيمها  مت  عمل  ور���س��ة  خ��الل 
الف�ساء والفلك املن�سة الإلكرتونية “اإجناز” وذلك بهدف 
اخت�سار الوقت واجلهد. واأو�سحت اأ�سماء اخل�سري مدير 
املكتب التنفيذي التابع للجنة العليا ملتابعة ع�سوية اإمارة 
اإطالق  اأن  لل�سن  املراعية  العاملية للمدن  لل�سبكة  ال�سارقة 

اإىل اخت�سار الوقت  “اإجناز” �سيوؤدي  املن�سة الإلكرتونية 
و�سيزيد من كفاءة الإنتاجية والعمل حيث �ستتيح الفر�سة 
مدى  ملتابعة  ال�سهرية  تقاريرها  ت�����س��ارك  ب���اأن  جهة  لكل 
بالإ�سافة  مبا�سر  ب�سكل  وال�سروط  للمعايري  ا�ستيفاءها 
الإح�سائيات  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ال��ف��ر���س��ة  �ستتيح  اأن��ه��ا  اإىل 
اأنها �ستعمل على حت�سني  واإجن��ازات اجلهات الأخ��رى كما 
�سرورة  اأ�سبحت  التكنولوجيا  اأن  اإىل  لف��ت��ة   .. اجل���ودة 
وحت�سني  لتطوير  ت�سعى  اأنها  حيث  احلياة  ���س��رورات  من 

خدماتها وت�سهيل و�سولها للجمهور.

اجتماع تعريفي ل�صركات الأ�صلحة الوطنية ونوادي الرماية بالدولة

برنامج ال�صارقة مدينة مراعية لل�صن يطلق من�صة »اإجناز«

�صرطة دبي تنظم حما�صرة حول ا�صتخدام »ال�صبكات البايزية« يف اتخاذ القرار 

 

بلدية الفجرية تختتم 
مبادرة » رحلة البتكار«

•• الفجرية - وام:

اختتمت بلدية الفجرية مبادرة “ رحلة البتكار” �سمن فعاليات �سهر 
البتكار التي نظمتها لعر�س امل�ساريع البتكارية على م�ستوى البلدية 
الإب��داع وخلق روح البتكار مما يعزز عملية  املوظفني على  وت�سجيع 
ن�سر ثقافة و مفهوم البتكار وجعله اأ�سلوب عمل وحياة لتح�سني جودة 

اخلدمات مبا يتنا�سب مع احتياجات املجتمع.
ملدة  ا�ستمرت  خمتلفة  من�سات   6 الب��ت��ك��ار  رح��ل��ة  م��ب��ادرة  وت�سمنت 
املبتكر ال�سغري التي ت�سمن فعاليات متنوعة  اأ�سبوعني منها من�سة 
والتلوين  ال��ق��راءة  مثل  لالأطفال  البتكاري  التفكري  على  وحمفزة 
امللون  الرمل  با�ستخدام  الزجاج  على  والر�سم  الليغو  األعاب  وتركيب 
و�سناعة املجوهرات بالإ�سافة اإىل معر�س اللوحات الفنية.. ومن�سة 
ال�ستمتاع  م��ن  املن�سة  ه��ذه  زوار  يتمكن  ال��ت��ي  الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع 
وادي  ملحمية  الفريد  البيئي  النظام  على  والتعرف  الطبيعة  باأجواء 
الوريعة وهو الأهم بني مواقع الأرا�سي الرطبة يف الدولة با�ستخدام 
بجولة  يقوم  اأن  للزائر  تتيح  التي   »VR« الفرتا�سي  الواقع  تقنية 
للحيوانات  املختلف  ال�سور  والعمل على عر�س  للمحمية  افرتا�سية 
ابتكارات  التي تعر�س  الذكية  التطبيقات  واأي�سا من�سة  املنطقة..  يف 
وتطبيق  فجرية  �سمارت  تطبيق  ومنها  التقنية  الناحية  من  البلدية 
التطبيقات  هذه  تخدم  حيث  رخ�ستي  لتطبيق  بالإ�سافة  فجرية  اآي 
يف  وال�سياحة  البلدية  تخ�س  التي  النواحي  جميع  من  م�ستخدميها 

الإمارة.
ن�سر  اإىل  التي تهدف  التدوير  اإع��ادة  اأي�سا من�سة  املن�سات  اأه��م  ومن 
الوعي حول اأهمية اإعادة ا�ستخدام املواد امل�ستهلكة لإنتاج مواد جديدة 
احلية  والكائنات  الن�سان  تهدد �سحة  التي  النفايات  ا�ستغالل  بغاية 
التي احت�سنت  الور�س واملحا�سرات  بطريقة مفيدة واآمنة.. ومن�سة 
ومن�سة  الإم����ارات..  دول��ة  اأنحاء  من  املدربني  من  متميزة  جمموعة 
بلدية  مبوظفي  اخل��ا���س  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  �سملت  ال��ت��ي  فكرتي 
الفجرية لطرح اأفكارهم ومقرتحاتهم وامل�ساهمة يف عملية التطوير 
اخلالقة  الأفكار  وا�ستقطاب  الإبداعي  الفكر  حتفيز  بهدف  امل�ستمر 
لبيئة  امل�ستمر  والتطوير  التميز  على  ت�ساعد  األية  وو�سع  وتوثيقها 

العمل واخلدمات املقدمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

وقعت الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
الأج���ان���ب ب��دب��ي ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف الإم�������ارات 
“الدبلوم  ب��رن��ام��ج  مبوجبها  يطلق 
ا�ست�سراف  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ال����ع����ايل 
ت�سميمه  مت  ال��������ذي  امل�ستقبل” 
املنت�سبني  مت���ك���ني  ن���ح���و  ك���خ���ط���وة 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ثقافة  وتر�سيخ 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ���س��م��ن 
الفر�سة  ب��اإت��اح��ة  وي��ت��م��ي��ز  ب��ال��دول��ة 
الدرا�سات  ل���س��ت��ك��م��ال  للمنت�سبني 
ذات  تخ�س�سات  يف  باجلامعة  العليا 
والأحكام.  ال�سروط  بح�سب  العالقة 

حممد  ال��ل��واء  التفاقية�سعادة  وق��ع 
الإدارة  ع�����ام  م����دي����ر  امل�������ري  اأح����م����د 
الأجانب  و����س���وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 
ب���دب���ي وال���دك���ت���ور م��ث��ن��ى غ��ن��ي عبد 
ال��رزاق رئي�س اجلامعة الأمريكية يف 
الإمارات. و او�سح اللواء حممد املري 
اأن توقيع التفاقية ياأتي حر�سا على 
و مد  التقدم  امل�ساهمة يف رفع عجلة 
والتن�سيق  والتوا�سل  التعاون  ج�سور 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ل��ب��ن��اء  اجل��ام��ع��ة  م���ع 
حمٌفزة متطورة ت�ساعد على البتكار 
والتخطيط  وال�ست�سراف  والإب����داع 
ال�سرتاتيجي واإعداد جيل موؤهل من 
امل�ساهمة  على  ال��ق��ادري��ن  اخلريجني 
يف امل�سرية التنموية . من جانبه اأ�سار 

اإىل  ال��رزاق  الدكتور مثنى غني عبد 
اأم��ري��ك��ي��ة الإم�����ارات حت��ر���س على  اأن 
تو�سيع اآفاق التعليم وطرح الأ�ساليب 

التعليمية  ال����ربام����ج  يف  امل���ت���ط���ورة 
والعلم  الثقافة  ن�سر  بهدف  اجلديدة 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����دول����ة لإع������داد 

باأفكارهم  متميزين  طلبة  وتخريج 
كل  يتخطون  بنجاحاتهم  ومبدعني 

ال�سعاب والتحديات التي تواجههم.

•• ال�شارقة-وام:

انطلقت اأم�س الأحد ثالث فعاليات معر�س بالعلوم 
ُن��ف��ك��ر يف م��رك��ز ال�����س��ارق��ة ل��ع��ل��وم ال��ف�����س��اء والفلك 
التابع جلامعة ال�سارقة –ال�سريك امل�سيف للن�سخة 
ال�سابعة من املعر�س يف ال�سارقة- حتت رعاية �سمو 
وزير اخلارجية  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون 
الإمارات وبح�سور ال�سيخ خالد بن حميد بن �سقر 

القا�سمي رئي�س جمعية الإمارات لالإبداع .
و ت��ن��ظ��م احل����دث م��وؤ���س�����س��ة الإم�������ارات ال��ت��ي تعمل 
لرت�سيخ  واخل��ا���س  العام  القطاعني  مع  بال�سراكة 
وذلك  ال�سباب،  كفاءات  ورف��ع  املجتمعية  امل�سوؤولية 

ك�سريك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ومت�سابقة  مت�سابق   300 مب�ساركة  و  ا�سرتاتيجي 

من خُمتلف املدار�س واجلامعات يف الإمارة.
و �سهدت فعاليات املعر�س يف ال�سارقة ح�سوًرا كبرًيا 
لطالب  ال�سابة  العلمية  الب��ت��ك��ارات  ملتابعة  وذل��ك 

الإمارة البا�سمة والتي حازت على اإعجاب الزوار .
الطاقة  جم��الت  على  ال�سوء  الفعاليات  و�سلطت 
ال��ذك��ي��ة والذكاء  ال��روب��وت��ات والأن��ظ��م��ة  وال��ب��ي��ئ��ة، 
ال����س���ط���ن���اع���ي واأن����ظ����م����ة ال�������س���الم���ة والأن���ظ���م���ة 
الهمم والعلوم  اأ�سحاب  ال�سحية والأنظمة لفائدة 
جمالت  يف  ال�سباب  اب��ت��ك��ارات  ورك���زت  التطبيقية. 
دولة  احل���وادث يف  احل��د من  ال�سالمة على  اأنظمة 
اأو  الُطرق  ح��وادث  �سواء  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

احلوادث املنزلية.
و اأكد �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير 
ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة، رئ��ي�����س الحت����اد ال��ع��رب��ي لعلوم 
امل�سابقات  هذه  مثل  ا�ست�سافة  اأن  والفلك  الف�ساء 
ال�سارقة  جامعة  وا�سرتاتيجية  �سيا�سة  �سمن  تاأتي 
لت�سجيع  املنا�سبة  البيئة  ت��وف��ري  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
العلمية  املجالت  والإب��داع يف  البتكار  الطلبة على 

والتطبيقية املختلفة.
التنفيذي  الرئي�س  احلب�سي  ميثاء  �سعادة  وق��ال��ت 
نحن   : املنا�سبة  بهذه  كلمتها  يف  الإم���ارات  ملوؤ�س�سة 
برنامج  يف  �سبابنا  يحققه  ال��ذي  بالنجاح  فخورون 
للم�ساهمة  ون�سعى  الآخ��ر،  تلو  عاًما  ُنفكر  بالعلوم 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  تطبيق  يف  ُمبا�سر  ب�سكل 

ل��الب��ت��ك��ار وال����س���ت���م���رار يف ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب من 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأنحاء  جميع 
والتكنولوجيا عملياً  العلوم  النخراط يف جمالت 
احلكومية  باملوؤ�س�سات  ربطهم  ثم  ومن  اأكادميياً  و 
واخلا�سة لحت�سان اأفكارهم وتطبيقها على نطاق 

اأو�سع .
و اأك���دت اأن ا���س��ت��م��رار ومن��و املُ�����س��ارك��ة ال��ك��ب��رية من 
عاًما  نفكر  بالعلوم  معر�س  و  م�سابقة  يف  ال�سباب 
تلو الآخر ماهو اإل ُبرهان ودليل قاطع على التطور 
الكبري الذي و�سلوا اإليه بالعمل واجلد والجتهاد 
الإمارات  دولة  اأن  تاأكيد �سريح على  ا  اأي�سً اأنه  كما 
متتلك عقوًل ُمبدعة ومواهب فذة تتفهم وت�ستوعب 
ق�سايا املُجتمع وت�ستخدم قوة العلوم والتكنولوجيا 

لإيجاد حلوٍل ُمبتكرة للتحديات املُجتمعية.
امل��ع��ر���س ف��ع��ال��ي��ات مُم��ي��زة م��ن ق��ب��ل وكالة  و �سهد 
الإم��ارات للف�ساء ومركز حممد بن را�سد للف�ساء 
و�سركة الياه لالت�سالت الف�سائية و�سركة �سرتاتا 
اإل���ه���ام ال�سباب  اأ���س��ا���س ع��ل��ى  وال���ت���ي رك����زت ب�����س��ك��ل 

وت�سجيعهم على الدخول اإىل عامل الف�ساء.
ال�سباب  م�ساريع  م��ن  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  املعر�س  وي�سم 
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن ط���الب امل���دار����س واجل��ام��ع��ات والتي 
تتناف�س يف 11 من القطاعات العلمية وهي اأنظمة 
ال�سالمة،  اأن��ظ��م��ة  ال���ط���رق،  و���س��الم��ة  امل��وا���س��الت 
التطبيقية،  ال��ع��ل��وم  والطبية،  ال�سحية  الأن��ظ��م��ة 
والذكاء  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  التطبيقية،  الكيمياء 
ال�سناعية  الأن��ظ��م��ة  ال���روب���وت���ات،  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

والبيئة،  ال���ط���اق���ة  يف  الب���ت���ك���ارات  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
لفائدة  والأنظمة  املياه  وا�ستدامة  الغذائي  الأم��ن 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م. وي��ت��م حتكيم امل�����س��اري��ع م��ن قبل 
من  حمكًما   81 من  املكونة  امل�سابقة  حتكيم  جلنة 
الأكادمييني واخلرباء البارزين يف جمالت العلوم 

والتكنولوجيا.
ال�سارقة  يف  نفكر  بالعلوم  معر�س  فعاليات  تاأتي  و 
ل��ت��ك��ون ال��ث��ال��ث��ة ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��دم��ا اخ��ت��ت��م املعر�س 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ن��ج��اح يف اإم���ارت���ي دب���ي واأب���وظ���ب���ي كما 
�سي�ست�سيف معر�س راأ�س اخليمة فعاليات بالعلوم 
نفكر يوم 10 مار�س اجلاري ثم يقام يف الفجرية يف 
17 مار�س ويختم فعالياته لعام 2019 يف اإماراتي 

عجمان واأم القيوين يوم 21 مار�س اجلاري.

•• اأبوظبي -وام:

ودائ���رة  املجتمع  تنمية  وزارة  وق��ع��ت 
اأب��وظ��ب��ي - مم��ث��ل��ة مبركز  ال��ن��ق��ل يف 
تكامل  م����ذك����رة   - امل���ت���ك���ام���ل  ال���ن���ق���ل 
خدمات لتعزيز التعاون بني اجلهات، 
الوطنية  ال�سيا�سة  تفعيل  يدعم  مب��ا 
اإمكانية  من  الهمم  اأ�سحاب  لتمكني 
الو�سول وتنفيذ كود الإمارات للبيئة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��وؤه��ل��ة يف جم��ال النقل، 
متكني الأ�سخا�س اأ�سحاب الهمم من 
اإىل خمتلف  والآم��ن  ال�سهل  الو�سول 

الأماكن واخلدمات.
خدمة  ف��������اإن  امل�������ذك�������رة،  ومب�����وج�����ب 
على  الهمم  اأ�سحاب  ت�ساريح  اإ���س��دار 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن��وط��ة مبركز  امل���رك���ب���ات 
اخلدمة  ان��ت��ق��ال  بعد  املتكامل  النقل 
اأب��وظ��ب��ي اب��ت��داء م��ن يوم  م��ن �سرطة 

اأم�س الأحد املوافق الثالث من مار�س 
بالت�ساريح  يتعلق  وفيما   ،  -  2019
التي �سدرت قبل هذا التاريخ �ستكون 
���س��اري��ة امل��ف��ع��ول ح��ت��ى ان��ت��ه��اء مدتها 
اآلية  وع��ن��د ال��ت��ج��دي��د ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا 

الإ�سدار اجلديدة.
اإ�سماعيل  نا�سر  �سعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
الرعاية  ل���ق���ط���اع  امل�������س���اع���د  ال���وك���ي���ل 
املجتمع،  تنمية  وزارة  يف  الجتماعية 
عام  مدير  القمزي  دروي�����س  حممد  و 

مركز النقل املتكامل يف اأبوظبي.
وت�����اأت�����ي م����ذك����رة ت���ك���ام���ل اخل����دم����ات 
انطالقا من حر�س الوزارة والدائرة، 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تفعيل  على 
الحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
املقدمة  واملحلية لالرتقاء باخلدمات 

لكل فئات املجتمع.
دعم  اأن  اإ�سماعيل  نا�سر  �سعادة  واأك��د 

م�سوؤولية  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ومت��ك��ني 
املجتمع  ف��ئ��ات  فيها  تت�سارك  وطنية 
الذي  الفعلي  للدمج  حتقيقا  ك��اف��ة، 
هذا  ويف  اجل���م���ي���ع،  ب��ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ي��ق 
ال�سدد تاأتي مذكرة التكامل مع دائرة 
�سراكة  تعد  والتي  اأبوظبي  يف  النقل 
مبا  عليا،  وطنية  بقيم  تلتزم  حيوية 
امل�����س��رتك��ة ويدعم  الأه�������داف  ي��ح��ق��ق 
املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  ثقافة  تعزيز 
التمكني  م�����س��ت��ه��دف��ات  اإىل  و����س���ول 
الدامج والرعاية الت�ساركية املوؤثرة يف 

م�سرية جناح اأ�سحاب الهمم.
احلكومة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  واأ����س���ار 
التي  2021م  وروؤي���ت���ه���ا  الحت���ادي���ة 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت��ه��دف 
ورف���اه���ي���ة الإن�������س���ان و���س��م��ان توفري 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة ذات اجل���ودة 
اإىل  ال����و�����س����ول  ال���ع���ال���ي���ة وت�������س���ه���ي���ل 

اخلدمات احلكومية وتفعيل ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية بني اجلهات احلكومية 
اخلا�س  والقطاع  واملحلية  الحتادية 
لالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور 
والتعاون  املجتمعية  امل�ساركة  بتفعيل 
امل�����س��رتك ب��ني ه���ذه اجل��ه��ات، ولدعم 
الوطنية  الأج���ن���دة  م��وؤ���س��ر  وحت��ق��ي��ق 
التالحم  م���وؤ����س���ر  ي��ت�����س��م��ن  ال�������ذي 
الأ�سري  التالحم  وموؤ�سر  املجتمعي، 
والدمج املجتمعي لكل فئات املجتمع، 
وتقدمي خدمات اجتماعية م�ستدامة 

وب�سورة مبتكرة، وهو ما توؤطره .
من جانبه قال حممد دروي�س القمزي 
تكامل  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي  امل����ذك����رة  اإن 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لأ���س��ح��اب الهمم 
اخلدمات  م��ن  ا�ستفادتهم  ي��ع��زز  مب��ا 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 
الرعاية  انتقالهم من مرحلة  ويدعم 

الجتماعية اإىل التنمية الجتماعية، 
تنمية  وزارة  ال�سراكة مع  اأن  مو�سحا 
املجتمع، من �ساأنها اأن حتقق الأهداف 
امل�سرتكة الكفيلة ب�سمان حياة اأف�سل 
ثقافة  واإث��راء  ون�سر  الهمم  لأ�سحاب 

امل�سوؤولية املجتمعية.
املذكرة،  القمزي،اأنه مبوجب  واأ�ساف 
حاملي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  يح�سل 
ملن  �سهادة  اأو  الهمم  اأ�سحاب  بطاقة 
املوؤقتة  الإع��اق��ة  الأم���ر حل��الت  يهمه 
تنمية  وزارة  م��ن  اإ���س��داره��ا  يتم  التي 
امل��ج��ت��م��ع، ع��ل��ى خ��دم��ات م��رك��ز النقل 
البطاقة  حامل  ينال  حيث  املتكامل، 
ت�سريح مواقف اأ�سحاب الهمم.. لفتا 
اإ�سدار هذا الت�سريح ملن  اأنه يتم  اإىل 
هم من الفئة العمرية من عام واحد 
التقارير  اعتماد  بعد  فما فوق، وذلك 
تنمية  وزارة  م���ن  ال��������واردة  ال��ط��ب��ي��ة 

املجتمع.
ال��ط��ل��ب التوجه  وي��ج��ب ع��ل��ى م��ق��دم 
اإىل اأح���د م��راك��ز خ��دم��ة دائ���رة النقل 

لتقدمي الوثائق املطلوبة كافة.
الربط  حتقيق  اإىل  امل���ذك���رة  وت�����س��ع��ى 
الإل�������ك�������رتوين وت������ب������ادل امل���ع���ل���وم���ات 
حول  والإح�����س��اءات  البيانات  وقواعد 
لت�سهيل  ال��دول��ة  ال��ه��م��م يف  اأ���س��ح��اب 

اإىل  ال��ن��ق��ل،  خ��دم��ات  م��ن  ا�ستفادتهم 
اخلدمات  ر���س��وم  م��ن  اإعفائهم  جانب 
املقدمة من قبل مركز النقل املتكامل، 
واعتماد املركز لبطاقة اأ�سحاب الهمم 
املجتمع  تنمية  وزارة  ت�سدر من  التي 
املقدمة  للمنافع  ا�ستحقاقهم  ع��رب 

جلميع خدماتها.
اأي�سا على  وال��دائ��رة  ال���وزارة  واتفقت 

التن�سيق يف ما بينهما لتبادل املعلومات 
حول  والإح�����س��اءات  البيانات  وقواعد 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م يف ال����دول����ة، وذل���ك 
اخلدمات  م��ن  ا���س��ت��ف��ادت��ه��م  لت�سهيل 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 
ودعم اأ�سحاب الهمم لتعزيز انتقالهم 
اإىل  الجتماعية  الرعاية  مرحلة  من 

التنمية الجتماعية.

•• ال�شارقة-وام:

من  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأن  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  جمعية  اأك���دت 
م�ساعدات  ق��دم��ت  حيث  وم��ب��اردات��ه��ا  لأن�سطتها  الرئي�سيني  ال��داع��م��ني 
الهيئة  اأطلقتها  لأكر من 567 اأ�سرة �سمن مبادرة “نور حياتهم” التي 
�سداد  يف  واملتع�سرين  املتعففة  الأ���س��ر  مل�ساعدة  اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م�ستحقات الكهرباء واملياه مببلغ اجمايل حوايل 2 مليون درهم وذلك يف 

اإطار تعزيز مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية والعمل التطوعي.
وثمن �سعادة عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي جلمعية ال�سارقة 
كافة  ال�سارقة على  وم��ي��اه  ب��ه هيئة كهرباء  تقوم  ال��ذي  ال���دور  اخل��ريي��ة 
اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  الدائمة  التوجيهات  اأن  اإىل  ..م�����س��رياً  الأ���س��ع��دة 

اجلمعي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  ع�سام  ال�سيخ  برئا�سة 
واأمنية  تعليمية  وم��وؤ���س�����س��ات  ه��ي��ئ��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تفعيل  يف  اأ���س��ه��م��ت 
متتد  بحيث  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ومنها  واجتماعية  وخدمية 
بجهود  ..م�سيداً  املجتمع  �سرائح  جميع  اإىل  اخلريية  اجلمعية  اأن�سطة 
اأن�سطة  هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة يف خدمة املجتمع والتعاون لتفعيل 
وحمالت اجلمعية مما �سي�ساهم يف التعريف باخلدمات والأن�سطة التي 

تقدمها اجلمعية وزيادة اإيراداتها.
اأموال  التي حتملها اجلمعية على عاتقها هي تو�سيل  الر�سالة  اأن  واأك��د 
وال�سدقات  ك��ال��زك��اة  ال��رب  اأع��م��ال  خ��الل  م��ن  م�ستحقيها  اإىل  املح�سنني 
والتربعات باأنواعها وكفالة الأيتام وبناء امل�ساجد ودور الأيتام واملدار�س 
واإغاثة  الآب��ار  وحفر  الوقفية  ال�ستثمارية  وامل�ساريع  ال�سحية  وامل��راك��ز 

املنكوبني ا�سافة اىل توزيع الأ�ساحي وك�سوة العيد وم�ساريع اإفطار �سائم 
داخل الدولة وخارجها وتوفري م�ستلزمات الأ�سر املتعففة.

درا�سة  يف  �ساهمت  تفعيلها  مت  التي  حياتهم  ن��ور  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
درا�سة  يف  الهيئة  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  للم�ساعدة  امل�ستحقة  احل���الت 
التعاون  على  واأثنى  وتخفيف معاناتهم.  لهم  امل�ساعدة  وتقدمي  احلالت 
ال�سارقة يف املجالت اخلريية  القائم بني اجلمعية وهيئة كهرباء ومياه 
القيام  على  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  حر�س  يعك�س  التعاون  ذل��ك  اأن  ..م��وؤك��داً 
كافة  ب��ني  اخل��ريي  العمل  مكانة  م��ن  وي��رف��ع  الجتماعية  مب�سوؤوليتها 
امل��وؤ���س�����س��ات داخ���ل اإم����ارة ال�����س��ارق��ة وي��ع��زز يف ال��وق��ت ذات���ه م��وق��ع جمعية 
الليم  را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة  اأ�سار  ال�سارقة اخلريية. من جانبه 
“نور حياتهم” تاأتي  مبادرة  اأن  اإىل  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س 

وت�سجع هذه  لدعم  تهدف  التي  وا�سرتاتيجيتها  الهيئة  �سيا�سة  اإط��ار  يف 
املبادرات التي تعود باخلري والفائدة على املجتمع وتنمية ثقافة امل�ساركة 
يف الأعمال اخلريية والتطوعية بني الأفراد للتي�سري على الأ�سر املتعففة 
على  امل�ستحقة  ال�ستهالك  فواتري  قيمة  ل�سداد  وم�ساعدتهم  واملحتاجة 
الأ�سر الفقرية والتي تعرت يف �سداد امل�ستحقات حتى ل يتم قطع خدمات 
الكهرباء واملاء والغاز عنهم. واأو�سح اأن الهيئة حتر�س على تفعيل مبداأ 
التعاون مع املوؤ�س�سات والهيئات التي ت�سارك يف تقدمي العون وامل�ساعدة 
لفئات املجتمع حيث حققت املبادرة هدفها يف الو�سول لفئات املجتمع من 
الأ�سر املتعففة واملحتاجة من خالل ت�سافر اجلهود مع جمعية ال�سارقة 
الأ�سر  خدمة  يف  وال�سفافية  اجلدية  كل  دائماً  منها  نرى  التي  اخلريية 

امل�ستحقة وتقدمي الدعم املبا�سر وامل�ساعدة لهم .

حياتهم« »نور  مبادرة  من  ت�صتفيد  متعففة  اأ�صرة   567

انطــالق فعاليــات معــر�س بالعلــوم نفكــر 2019 يف ال�صارقــة

»تنمية املجتمع« و»دائرة النقل« يف اأبوظبي تدعمان اأ�صحاب الهمم

•• دبي-وام:

اط���ل���ع وف����د م���ن ���س��رط��ة دب����ي خ����الل زيارته 
الب�سرية احلكومية  للموارد  الهيئة الحتادية 
مب���ق���ره���ا يف دب�����ي ع���ل���ى م���وؤ����س���ر ق���ي���ا����س اأث����ر 
اجلهات  يف  للموظفني  “املر�سية”  الإج���ازات 
واأدائهم  اإنتاجيتهم  على  الحتادية  احلكومية 
ل���ل���م���ه���ام ال���وظ���ي���ف���ي���ة امل���ك���ل���ف���ني ب���ه���ا وال�����ذي 
�سبط  بهدف   2016 “الهيئة” ع��ام  اأطلقته 
اأ�سباب  على  بناء  ومنحها  املر�سية  الإج����ازات 
اإدارة  م��دي��ر  ع��م��ي��م  ب��و  ح��م��د  واأك����د  حقيقية. 
اأن  الهيئة  يف  القانونية  وال�����س��وؤون  ال�سيا�سات 
وتعزيز  ال��ب�����س��ري  امل���ال  راأ�����س  وت��ط��وي��ر  تنمية 

املجال  هذا  يف  لدولتنا  الرائدة  العاملية  املكانة 
ج�سور  وم��د  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تعزيز  اإىل  يحتاج 
املوؤ�س�سات املعنية  التوا�سل املثمر بني خمتلف 
القطاعني احلكومي واخلا�س  ال�ساأن يف  بهذا 
وتبادل اأف�سل اخلربات والتجارب واملمار�سات 

العاملية املطبقة يف هذا امل�سمار.
واأو�سح اأن موؤ�سر “عامل اأثر الإجازات املر�سية 
اأن��واع من  اأربعة  على  الإنتاجية” مطبق  على 
“ الإج���ازة املر�سية واملر�سية  الإج���ازات وه��ي 
الدولة  داخ��ل  مري�س  مرافقة  واإج���ازة  بلجنة 
واإجازة مرافقة مري�س خارج الدولة “.. لفتا 
نظام  خالل  من  املوؤ�سر  اأتاحت  الهيئة  اأن  اإىل 
احلكومة  يف  الب�سرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 

القرار  “ بياناتي” لي�سمح ملتخذي  الحتادية 
الإجازات  و�سع  معرفة  الحت��ادي��ة  اجلهات  يف 
امل��ر���س��ي��ة مل��وظ��ف��ي��ه��م وب���ال���ت���ايل م��ع��اجل��ة اأي 
مالحظات اأو ق�سور يتعلق بهذا اجلانب ب�سكل 
ف���وري وع���دم الن��ت��ظ��ار ل��الط��الع ع��ل��ى نتائج 
اأو �سنوي. وبني  الإج��ازات ب�سكل ن�سف �سنوي 
املوؤ�سر يتم قيا�س حالت  ه��ذا  م��ن خ��الل  اأن��ه 
الغياب  املوظفني وحتديد حالت  التغيب بني 
ويتوجب  النتباه  ت�ستدعي  التي  اأو  الق�سرية 
اإىل  الإج��راءات الالزمة.. م�سريا  اتخاذ  معها 
التعهيد  عقود  املوؤ�سر  قيا�س  من  ي�ستثنى  اأن��ه 
ال�����س��ن��وي��ة واإذن خ���روج والإج�����ازات  والإج������ازة 
الدرا�سية والإجازة املمنوحة ملوظفي احلكومة 

ل��ت��اأدي��ة اخل��دم��ة الوطنية واإج���ازة  الحت��ادي��ة 
احلداد.. مبينا اأن الهيئة و�سعت 5 ت�سنيفات 
الإنتاجية  املر�سية على  الإج��ازات  اأثر  لقيا�س 

يف احلكومة الحتادية.
ك�����ان يف ا����س���ت���ق���ب���ال وف�����د ����س���رط���ة دب�����ي زاي����د 
واملتابعة  الأداء  تقيم  اإدارة  مدير  القحطاين 
وزينب اآل علي تنفيذي رئي�سي موؤ�سرات الأداء 
�سيا�سات  املطرو�سي تنفيذي  واملتابعة وعائ�سة 
وب���ح���وث. و���س��م ال��وف��د ال���زائ���ر ال��ن��ق��ي��ب منى 
والنقيب  الإداري���ة  ال�سوؤون  اإدارة  من  �سلطان 
والعريف  ال��روات��ب  اإدارة  من  الع�سيمي  عمر 
اإدارة  امل���زروع���ي م���ن  ب��اب��ك��ر وه��ب��ة اهلل  خ��ال��د 

�سيا�سات املوارد الب�سرية.

•• ال�شارقة-وام:

ح�سانات  من  موظفة   15 للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  كرم 
ال�سارقة احلكومية التابعة للمجل�س تخرجن من برنامج 
الدبلوم املهني ملرحلة الطفولة املبكرة الذي تنفذه جامعة 

ال�سارقة ترجمة لتفاقية تعاون م�سرتك مع املجل�س .
و اأكد الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�سارقة 
ال�����س��ارق��ة تويل  اإم����ارة  ان  ال��ت��ك��رمي  للتعليم خ���الل ح��ف��ل 
بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املمجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
اهتماماً كبرياً برعاية الأطفال و متكينهم من خالل و�سع 
البنى التحتية واإن�ساء دور للح�سانات وفق اأف�سل املعايري 
لتنمية  الطريق  ومهدت  الأطفال  احت�سنت  التي  العاملية 
كافة  تذليل  يف  واأ�سهمت  الإب��داع��ي��ة  وملكاتهم  مهاراتهم 
ال�سليمة  التن�سئة  تن�سئتهم  دون  حت��ول  التي  ال�سعوبات 

يف  وفاعلني  �ساحلني  اأف���راداً  لي�سبحوا  بدورها  لتوؤهلهم 
املجتمع. واأ�ساف الكعبي اأن برنامج الدبلوم املهني هو اأحد 
الربامج التي يحر�س املجل�س على تنفيذها ب�سكل �سنوي 
ل�سقل خربات املوظفات يف احل�سانات احلكومية .. متوقعا 
ر�سالة  مع  تتقاطع  خمرجات  الربنامج  عن  يتمخ�س  اأن 
تربويا  موؤهلة  ب�سرية  ك��وادر  اإع���داد  اإىل  الرامية  املجل�س 
من  املبكرة  الطفولة  جم��ال  يف  عالية  ك��ف��اءة  ذات  ومهنيا 

خالل اإطالعهم على اأحدث امل�ستجدات يف هذا امليدان.
و لفت اىل اأن الربنامج يزود الدار�سات باملهارات واملعارف يف 
جمال تعليم الأطفال ورعايتهم ما يتيح تطوير مهاراتهن 

املهنية واإتاحة فر�سة التقدم يف عملهن.
بدوره نوه حممد املال اأمني عام جمل�س ال�سارقة للتعليم 
بالو�سائل  ع��ل��ى اله��ت��م��ام  ي��رك��ز  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ان 
تعليمية  كو�سيلة  الطفل  مع  التعامل  وكيفية  الإي�ساحية 

»ال�صارقة للتعليم «يكرم خريجات الدبلوم املهني يف الطفولة املبكرة

�صرطة دبي تطلع على موؤ�صر اأثر الإجازات »املر�صية« ملوظفي احلكومة الحتادية

اإقامة دبي و»اأمريكية الإمارات « تطلقان برنامج »الدبلوم العايل يف ا�صت�صراف امل�صتقبل«
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�سراح  اإط��الق  ام�س  �سوريا  �سرق  يف  الكردية  الذاتية  الإدارة  اأعلنت 
حواىل 300 �سوري كانت حتتجزهم لال�ستباه بانتمائهم اإىل تنظيم 
داع�س وممن “مل تتلطخ اأيديهم بدماء ال�سورّيني”، بح�سب ما جاء 
يف بيان. وذكرت الإدارة يف بيانها اأنه مت اإطالق �سراح املعتقلني م�ساء 

ال�سبت “بناء على طلب عدد من �سيوخ ووجهات املنطقة«.
�سراح  باإطالق  الكردية  الذاتية  الإدارة  تقوم  مرة  اأول  هذه  ولي�ست 
عبد  رام��ي  الإن�����س��ان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  مدير  لكن  معتقلني 

الرحمن لفت الأحد اإىل اأن “العدد كبري هذه املرة«.
اأفرج  املعتقلني  “جميع  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  متحدثا  وق���ال 
متهما   283 عن  “الإفراج  مت  اأن��ه  البيان  واأو���س��ح  ال�سبت«.  عنهم 
اأيديهم بدماء  داع�س ومل تتلطخ  بانتمائهم لتنظيم  امل�ستبهني  من 
واخوتنا  اأبنائنا  من  “هم  املوقوفني  اإن  البيان  وتابع  ال�سوريني«. 
ال�سوريني، فقد ا�سّلوا الطريق ذات يوم وخالفوا العادات والتقاليد 
ال�سائدة يف جمتمعنا ال�سوري، وخالفوا القانون و بع�سهم ُخدع وُغرر 
باأجندات الظالمينّي التكفرييني«. واأ�ساف “اإن اأ�سّلوا الطريق فهم 
والتعاون  والأخ���وة  واملحبة  ال��ع��ون  ي��د  لهم  من��د  ال�سوريون  اأب��ن��اوؤن��ا 
و�سعهم  اإىل  ليعودوا  العمل  فر�س  لهم  ونخلق  ونهيئ  والت�سامح، 
الطبيعي يف الوطن«. ومت الإف��راج عن املعتقلني بح�سب البيان “يف 
كل الإدارات يف اجلزيرة واإقليم الفرات ومنبج والطبقة والرقة ودير 
الزور”، وفق البيان الذي ن�سر على املوقع الإلكرتوين لقوات �سوريا 

الدميوقراطية املوؤلفة من ف�سائل عربية وكردية.
 

يف ظل تباطوؤ اقت�سادّي وحرب جتارية مع الوليات املتحدة، �سيجد 
عند  النواب  ت�سكيك  مبواجهة  نف�سه  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
انعقاد الدورة ال�سنوية للربملان الثالثاء. واإن كان من غري املتوقع اأن 
تعار�س اجلمعية الوطنية ال�سعبية التي تتبع اإرادة النظام ال�سيوعي 
نهج الرئي�س احلاكم منذ �ست �سنوات، فاإن الظروف تبدلت منذ الدورة 
احلني  ذل��ك  يف  اجلمعية  وق��ام��ت   .2018 م��ار���س  اآذار  يف  ال�سابقة 
الرئا�سية  ل��ل��ولي��ات  الأق�����س��ى  احل��د  اإل��غ��اء  على  ب��الإج��م��اع  باملوافقة 
وقدره وليتان، ما ي�سمح ل�سي بالبقاء يف احلكم مدى احلياة نظريا. 
كما اأدرج “فكر” الرئي�س يف عقيدة احلزب �سمن الد�ستور، يف تكرمي 
يجعل منه ندا ملوؤ�س�س النظام ال�سيوعي ماو ت�سي تونغ. وبعد �سنة من 
ذلك، ت�سطدم روؤيته ل�”ع�سر جديد” تكون فيه ال�سني قوة عظمى 
مواجهة  قيام  مع  يتوقعها،  مل  بعقبات  العامل،  يف  الأعمال  حمور  يف 
تنعك�س  باتت  ت��رام��ب  دون��ال��د  برئا�سة  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  جت��اري��ة 
على القت�ساد، يف حني تواجه خطته الطموحة لإقامة “طرق حرير 
جديدة” تربط بني اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا معار�سة يف عدد من الدول 
امل�ستهدفة بال�ستثمارات ال�سينية. وقال اخلبري يف ال�سوؤون ال�سينية 
ويلي لم يف هونغ كونغ “�سيكون الو�سع اأ�سعب بكثري من العام املا�سي 

بالن�سبة ل�سي جينبينغ. كان يف القمة قبل عام«.

اأن  الح��د  النفط  ع��ن  للتنقيب  النيجريية  “اآيتيو”  �سركة  اف���ادت 
انفجارا وقع يف انبوب لنقل النفط يف �سمال �سرق نيجرييا من دون 

�سقوط �سحايا، لكن احلادث اأجرب مئات ال�سكان على الفرار.
ال��ف برميل   150 اأن��ب��وب تبلغ ق��درت��ه  ووق��ع الن��ف��ج��ار اجلمعة يف 
ويربط من�سة بوين بولية باييل�سا. ول تزال اأجهزة النقاذ حتاول 
اخماد احلريق الذي ت�سبب به. وقال املتحدث با�سم ال�سرطة املحلية 
احلادث  ولكن  املو�سوع،  عن  معلومات  نتلق  “مل  بوت�سوات  ا�سينيم 
“مل ت�سجل خ�سائر ب�سرية، ول  وقع فعال«. وا�ساف لفران�س بر�س 
ميكننا اأن نحدد حتى الن ما اإذا كان هجوما لن ال�سركة ل ت�سمح 
ال�سركة وقوع  واك��د مدير  واإج��راء حتقيق«.  املكان  بالتوجه اىل  لنا 
احلادث معلنا “اإخماد احلريق ومل ي�سقط �سحايا«. لكن مئات من 
م�����س��وؤول حملي.  م��ا نقل  ال��ف��رار وف��ق  ا���س��ط��روا اىل  املنطقة  �سكان 
وتقادم اأنابيب نقل النفط لي�س اأمرا نادرا يف نيجرييا، لكن النفجار 
قد يكون اأي�سا نتيجة عمل اجرامي. وياأتي احلادث بعد ب�سعة ايام 
من اإعادة انتخاب حممد بخاري رئي�سا لول منتج للنفط يف القارة 

الفريقية.

عوا�شم

بريوت

بكني

ابوجا

الأردن تندد با�صتهداف 
اإ�صرائيل املمنهج لـ »الأق�صى«

 •• عمان-اأ ف ب:

اتهم الأردن اإ�سرائيل با�ستهداف “ممنهج” للم�سجد الأق�سى واإدارته عرب اإبعاد 
ال�سيخ عبد  القد�س  الإ�سالمية يف  وال�سوؤون واملقد�سات  الأوق��اف  رئي�س جمل�س 
40 يوما ونائب املدير العام لدائرة الأوقاف ال�سالمية ال�سيخ  العظيم �سلهب 
وال�سوؤون  الأوق��اف  وزي��ر  وق��ال  القد�سي.  اأ�سهر من احل��رم  اأربعة  ناجح بكريات 
الحتالل  “�سلطات  اإن  اأبوالب�سل  عبدالنا�سر  الأردين  الإ�سالمية  واملقد�سات 
اأوقاف القد�س،  اأبعدت اليوم )الأح��د( ال�سيخ عبدالعظيم �سلهب رئي�س جمل�س 
القد�سي  احل���رم  ع��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ني  مل��دة  الدبلوما�سية،  ال�سفة  يحمل  وال���ذي 
اأ�سهر«.  اأربعة  ملدة  القد�س  اأوق��اف  مدير  نائب  بكريات  ناجح  وكذلك  ال�سريف، 
“�سرطة الحتالل  اأن  الردن��ي��ة  الن��ب��اء  وك��ال��ة  اوردت��ه��ا  وا���س��اف يف ت�سريحات 
ا�ستدعت عددا اآخر من اأع�ساء املجل�س منهم مهدي عبد الهادي، واقتحمت منزل 
ع�سو املجل�س حامت عبد القادر و�سلمته ا�ستدعاء للتحقيق«. واو�سح اأبو الب�سل 
اأن هذا “ت�سرف مرفو�س وت�سعيد جديد يهدف اىل تعطيل عمل اإدارة اوقاف 
الوزراء  جمل�س  ت�سكيله  اأع��اد  ال��ذي  الأوق��اف  جمل�س  اأع�ساء  وترهيب  القد�س، 
الأردين موؤخراً”، م�سريا اىل ان “هذا م�سا�س مبا�سر بالو�ساية الها�سمية على 
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية«. وراأى اأن “اتخاذ هذه الجراءات التع�سفية من 
قبل �سلطة الحتالل )هو( ا�ستهداف ممنهج للم�سجد الأق�سى املبارك ولإدارة 
وقعت  التي  اإ�سرائيل  وت��ع��رتف  واأع�����س��اء«.  رئي�ساً  الأوق����اف  وجمل�س  الأوق����اف 
املقد�سات  على  الأردن��ي��ة  اململكة  با�سراف   ،1994 يف  الردن  مع  �سالم  معاهدة 

ال�سالمية يف املدينة التي هي يف �سلب النزاع الفل�سطيني ال�سرائيلي.

هل ف�صلت �صيا�صة وا�صنطن يف �صوريا؟ 

وا�صنطن و�صيول توقفان مناوراتهما امل�صرتكة 
•• �شيول-اأ ف ب:

وقف  اأم�س  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
دعما  النطاق  وا�سعة  مهمة  �سنوية  ع�سكرية  م��ن��اورات 
ال�سمالية  كوريا  لإقناع  الرامية  الدبلوما�سية  للجهود 

بالتخّلي عن برنامج اأ�سلحتها النووية.
الرئي�س  بني  الثانية  القمة  اختتام  غ��داة  القرار  وياأتي 
الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�سمايل كيم 
جونغ اأون يف هانوي، والتي انتهت دون اتفاق ر�سمي لكن 

مع تعهد الطرفني موا�سلة التفاو�س.
وهناك نحو 30 األف جندي اأمريكي يف كوريا اجلنوبية 
اآلف  ع�سرات  مع  الع�سكرية  متريناتهم  اأث��ارت  ولطاملا 
التي  يانغ  بيونغ  غ�سب  اجلنوبيني  الكوريني  اجلنود 

ترى فيها تدريبات ا�ستفزازية على اجتياحها.
وبينما ا�ستبعد ترامب �سحب قوات بالده، ا�ستكى مرارا 
من كلفة التدريبات وا�سفا وجودهم يف موؤمتر �سحايف 

يف هانوي باأنه “باهظ التكلفة«.
وخالل مكاملة هاتفية بني وزير الدفاع الكوري اجلنوبي 
�ساناهان  باتريك  الأمريكي  ونظريه  كيونغ-دو  جيونغ 
“قرر اجلانبان اختتام �سل�سلة تدريبات كي ري�سولف و 

وفول اإيغل “، بح�سب بيان �سادر عن البنتاغون.

العراق  يف  ج��دل  اإىل  الكاتب  يلفت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
حول وجود قوات اأمريكية، خا�سًة بني �سيا�سيني موالني 

لإيران، وقوات احل�سد ال�سعبي املتحالفة مع طهران. 
بداية  يف  ت��رام��ب  اإدارة  ع��ن  ���س��درت  تعليقات  وك��ان��ت 
ا���س��ت��خ��دام الوليات  امل��ا���س��ي، ع���ن  ���س��ب��اط(  ف���رباي���ر) 
املتحدة العراق “ملراقبة” اإيران، اأثارت انتقادات �سديدة 
يف ب��غ��داد. وق���ال رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي اإن���ه ل يجوز 

ا�ستخدام العراق �ساحة مواجهة �سد اإيران.
الوليات  ت�ستخدمها  م��ن�����س��اآت  ت��رام��ب  يعترب  وف��ي��م��ا 
ذلك  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��رف�����س  “قواعد”،  امل��ت��ح��دة 
موؤقتاً،  الأم��ري��ك��ي  ال��وج��ود  اع��ت��ب��ار  وتف�سل  ال��و���س��ف، 

ولغر�س التدريب يف املقام الأول. 
اأما املوقف من الوجود الأمريكي يف العراق فهو، ح�سب 
املتحدث  ويقول  العراق.  كرد�ستان  يف  اإيجابي  الكاتب، 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت�سهد ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط 
حتولت هائلة، وا�سعة نهاية حلرب ومنذرة رمبا بحرب 
اأخرى. واجتمع بوا�سنطن، يف 6 فرباير) �سباط( املا�سي 
ال���دويل ملحاربة  التحالف  م��ن  دول���ة   79 م��ن  اأع�����س��اء 
لالن�سحاب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تخطط  فيما  داع�������س، 
الإرهابي.  للتنظيم  و�سيكة  هزمية  ظل  يف  �سوريا،  من 
يف  بومبيو،  مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  وح�سر 
14 فرباير) �سباط( املا�سي، قمة يف وار�سو �سمت 60 
دولة قال اإنها مهمة ملواجهة اإيران يف ال�سرق الأو�سط. 
وقال بومبيو اإن حزب اهلل وحما�س واحلوثيني يف اليمن 
و�سواهم من معامل “النفوذ الإيراين اخلبيث” ميثلون 

تهديدات اإقليمية. 
وكتب، يف موقع “نا�سونال اإنرتي�ست”، �سيث فرانتزمان، 
�سحفي ومدير تنفيذي ملركز ال�سرق الأو�سط للتحرير 
والتحليالت، عن هزمية ميدانية كربى حلقت بداع�س، 
اإذ خرج ب�سعة اآلف من مدنيني ومقاتلني من الباغوز، 
اآخر القرى التي كان ي�سيطر عليها عند �سفة الفرات. 
املركزية  القيادة  قائد  فوتيل،  جوزيف  اجل��رال  ولكن 
الأم��ري��ك��ي��ة، ي��ح��ذر م���ن ان��ت�����س��ار ع�����س��رات الآلف من 
املتعاطفني مع التنظيم ومقاتليه واختبائهم يف مناطق 

عراقية و�سورية. 
ويرتابط هذا القول مع تقارير �سبه يومية من العراق 
ع��ن حت��رك��ات داع�����س يف م�ساحة متتد م��ن الأن��ب��ار اإىل 

مناطق حميطة بكركوك. 
حتدياً  تواجه  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  املقال  كاتب  وي��رى 
ترك  م��ع  ���س��وري��ا،  يف  قواتها  خلف�س  �سعيها  يف  معقداً 

مئات يف اإطار قوة ا�ستقرار دولية. 
ووفق وزير اخلارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ي�سهد 

و  تكتيكياً”  “حتوًل  �سوريا  م��ن  الأم��ري��ك��ي  الن�سحاب 
دانفورد،  جوزيف  اأك��ده  ما  وفق  للمهمة  “ا�ستمراراً” 
22 فرباير )�سباط(  رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة يف 
امل��ا���س��ي.  ول��ك��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب���داأت فعلياً �سحب 
معدات ع�سكرية من �سوريا، يف انتظار عمليات مماثلة 
ترامب  م��ن  ب���دءاً  اأمريكيني،  م�سوؤولني  ولكن  اأخ���رى. 
عن  ع��ربوا  الذين  من  غراهام،  ليند�سي  ال�سناتور  اإىل 
موؤمتر  �سوريا يف  الإي����راين يف  ال��وج��ود  م��ن  خماوفهم 
على  ال�سغط  موا�سلة  يف  يرغبون  ميونيخ،  يف  الأم��ن 

اإيران. 
ويوؤكد ترامب اأن الوليات املتحدة قد ت�ستخدم العراق 
القوات  بع�س  اإب��ق��اء  ي�سمن  فيما  اإي����ران،  ل�”تراقب” 
يف ���س��وري��ا م��ن��ع ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري امل��دع��وم اإي��ران��ي��اً من 

ال�ستفادة من الن�سحاب الأمريكي.
وت��ق��ول اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة اإن ل ح��ل ع�����س��ك��ري��اً يف 
���س��وري��ا. وع��ل��ى ه��ام�����س ل��ق��اء ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل يف 6 
وال�سعودية،  م�سر،  اجتمعت  املا�سي،  �سباط(  فرباير) 
وفرن�سا، واأملانيا، وبريطانيا مع الوليات املتحدة لبحث 
الو�سع يف �سوريا. كما ح�سرت معظم تلك الدول قمة 
تهدف  التاريخية  اللقاءات  تلك  اأن  يبدو  لكن  وار���س��و. 

لو�سع خطط اأ�سا�سية وملمو�سة حول �سوريا. 
اأبرز  اآب(،  اأغ�سط�س )  اأنه منذ  اإىل  املقال  وي�سري كاتب 
اأن  يبدو  ولكن  اإي����ران،  على  لل�سغط  احل��اج��ة  بومبيو 
ت�سريحات  ت�سري  ذل��ك،  وع��و���س  يتحقق.  مل  ال�سغط 
هرمز،  م�سيق  ُقرب  اأُجريت  بحرية  وتدريبات  اإيرانية 

اإىل �سعور طهران املتنامي بالنت�سار.
وتاأكد اإح�سا�س اإيران باأنها ل تواجه �سغطاً من خالل 
لقاء الرئي�س ح�سن روحاين بنظرييه، الرو�سي والرتكي، 
بوتني واأردوغ��ان ب�سوت�سي يف 14 فرباير) �سباط(، يف 

نف�س اليوم الذي كان فيه بومبيو يف وار�سو. 

اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزارة  واأف���ادت  اجل��دي��دة. 
اأن مندوب �سيول لل�سوؤون النووية يل دو-هون �سيتوجه 
�ستفني  الأم��ريك��ي  نظريه  م��ع  ملحادثات  وا�سنطن  اإىل 

بيغون.
لفران�س  ك��ي��و-دوك  ن��وه  با�سم اخلارجية  الناطق  وق��ال 

م�سرتكة  ع�سكرية  مت��اري��ن  اأك���رب  اإيغل”  “فول  وي��ع��د 
اإذ �سارك فيه �سابقا 200 األف  بني البلدين احلليفني 

جندي كوري جنوبي ونحو 30 األف جندي اأمريكي.
مناورة  وه��و  ري�سولف”،  “كي  مترين  كذلك  ويرافقه 
قادة  ويجريها  الكمبيوتر  ع��رب  حماكاتها  تتم  حربية 
نحو  مل��دة  وت�ستمر  اآذار/م���ار����س  يف  وت��ب��داأ  ع�سكريون. 
اجلهود  لدعم  الت��ف��اق  اإىل  التو�سل  ومت  اأي���ام.  ع�سرة 
ال�سمالية  كوريا  اأ�سلحة  لنزع  املتوا�سلة  الدبلوما�سية 
يانغ،  بيونغ  مع  الع�سكرية  التوترات  وتخفيف  النووية 

بح�سب ما اأفادت وزارة دفاع �سيول الأحد.
وا�سنطن  اأن  الأح����د  م�����س��رتك  ع�����س��ك��ري  ب��ي��ان  واأع���ل���ن 
“معّدلة”  م��ن��اورات  ذل��ك  م��ن  ب��دل  �ستجريان  و�سيول 

تبداأ الثنني وت�ستمر حتى 12 اآذار/مار�س.
و�سريكز التدريب امل�ستمر لت�سعة اأيام، اأطلق عليه ر�سميا 
على  “األين�س” )حتالف(، مبعظمه  ماينغ” اأو  “دونغ 
الهجومي  الطابع  من  ب��دل  امل�سرتك  للدفاع  م��ن��اورات 
ري�سولف”، بح�سب ما  “كي  ال��ذي يطغى على متارين 
الك�سف  قال م�سوؤول ع�سكري كوري جنوبي طلب عدم 

عن هويته لوكالة فران�س بر�س.
الأمريكية  ال��ق��وات  ع��دد  ب�����س��اأن  اإ���س��ارة  اأي  ت�سدر  ومل 
التدريبات  يف  ���س��ت�����س��ارك  ال��ت��ي  اجل��ن��وب��ي��ة  وال���ك���وري���ة 

اإن ان�سحاب القوات  با�سم مكتب رئي�س وزراء كرد�ستان 
الأمريكية يف 2011، كان مبكراً وقاد لأزمات 2014، 

عندما هاجم داع�س املنطقة.
وح�سب الكاتب، يكمن التحدي الأكرب للوليات املتحدة 
الإب��ق��اء على وجود  �سوريا مع  ان�سحابها من  يف تربير 
ل�سجال  م��ادة  ذلك  العراق، وجتنب حتويل  ع�سكري يف 
جديد قد يقود ملطالبة بغداد برحيل القوات المريكية 
منع  على  م�سممة  اإنها  وا�سنطن  وتقول  ال��ب��الد.   عن 
عودة داع�س، فيما مل ي�سدر عن اإدارة ترامب ما يفيد 
�سوريا.  يف  التحالف  مهمة  لدعم  موا�سلتها  بطريقة 
وفيما تعهدت دول، مثل فرن�سا وبريطانيا، بامل�ساركة يف 
ت�سكيل قوة ا�ستقرار هناك، مل ت�سو بعد وا�سنطن نقاطاً 
عالقة مع تركيا حول كيفية عمل تلك القوة على طول 

احلدود. 

يحدد  ان  دون  الأ�سبوع”  ه��ذا  �سي�سافر  “يل  اإن  بر�س 
التاريخ. ومن املتوقع اأن يناق�س يل وبيغون قمة هانوي 
التي ف�سلت يف حتقيق تقدم بناء على التزام مبهم بنزع 
عليه  وّق��ع  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  النووية  الأ�سلحة 
كيم وترامب خالل لقائهما يف �سنغافورة العام املا�سي.

من جهته، ك�سف اأنور البا�سي ع�سو هيئة الدفاع، اأن م�سطفى 
اأ�سرف على  قد  كان  باأبو غ�سان  اأو مثلما يدعى حركيا  خذر 
املوؤمتر التا�سع حلركة النه�سة �سنة 2012 بق�سر املعار�س 
من  ه��و  ال�سري  “اجلهاز  اأن  ال��ن��دوة  خ��الل  م�سيفا  بالكرم، 
قام بتاأمني موؤمتر النه�سة عرب العتماد على جلان حماية 
املوؤمتر  اإث���ر  ق��ام  خ��ذر  اأن  اإىل  واأ���س��ار  م��ن طرفه”.  مكلفني 

ب�سياغة تقرير اإنهاء مهمة رفعه اإىل رئي�س جلنة املوؤمتر .
قد حت�سل  بلعيد  اغتال  اأّن من  اأي�سا،  الدفاع  هيئة  وك�سفت 
على مبلغ 300 األف دينار كمكافاأة له، وانه هّدد بالك�سف عن 
وفق  املبلغ،  بقية  ع��دم متكينه من  ح��ال  العملية يف  تفا�سيل 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
بلعيد  �سكري  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة  ق���زارة ع�سو  امي���ان  اأع��ل��ن��ت 
 20 بتاريخ  اأع��ادت  العمومية  النيابة  اأن  الرباهمي  وحممد 
اغتيال  ح��ول  ج��دي��د  حتقيقي  بحث  فتح  املنق�سي،  ف��رباي��ر 
�سكري بلعيد. واأ�سارت قزارة يف الندوة ال�سحفية التي نظمتها 
الهيئة، اإىل اأنه مت توجيه تهمة امل�ساركة بالقتل مل�سطفى خذر 

امل�سوؤول عن اجلهاز ال�سري حلركة النه�سة.
اإيجابية واأنها تطالب  اأن الهيئة تعترب هذه اخلطوة  واأك��دت 
بفتح حتقيق يف جملة من اجلرائم املتعلقة مب�سطفى خذر .

ت�سريح ع�سو الهيئة �سهيل مدميغ.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه مت اغتيال �سكري بلعيد الأمني العام 
حلزب الوطنيني الدميقراطيني يوم 6 فرباير 2013 بطلق 
ال�سعبي حممد  التيار  ملوؤ�س�س  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  ن��اري، 

الرباهمي الذي اغتيل يوم 25 جويلية من نف�س ال�سنة..
البا�سي،  واأن���ور  العويني  النا�سر  عبد  من  كل  وحت��دث  ه��ذا 
حركة  ح��زب  عالقة  ع��ن  باملنا�سبة،  امل��ذك��ورة،  الهيئة  ع�سوا 
من  اكت�سافه  مت  وم��ا  م�سر،  يف  امل�سلمني  ب��الإخ��وان  النه�سة 
واأع�ساء  امل��دع��و م�سطفى خ��ذر  ب��ني  ال��ك��رتون��ي��ة  م��را���س��الت 

الإخوان.

فتح بحث حتقيقي جديد يف الق�صية:
ل على 300 األف دينار تون�س: قاتل �صكري بلعيد حت�صّ

تظاهرات طالبية يف اجلزائر �صد تر�صح بوتفليقة  
•• اجلزائر-اأ ف ب:

تظاهر نحو مئة طالب من جامعة 
�سد  العا�سمة  بو�سط  اجلزائر1 
ل���ل���رئ���ي�������س عبد  ولي�������ة خ���ام�������س���ة 
اأن  ينتظر  ال��ذي  بوتفليقة،  العزيز 
لالنتخابات  ت��ر���س��ح��ه  م��ل��ف  ي��ق��دم 
18 ني�سان ابريل خالل  املقررة يف 
الطالب  ورّدد  امل��ق��ب��ل��ة.  ال�����س��اع��ات 
بينما  اإرحل”  “بوتفليقة  ���س��ع��ار 
التحرك  م���ن  ال�����س��رط��ة  م��ن��ع��ت��ه��م 

بعيدا من مقر اجلامعة. كما �سهدت 
العا�سمة وغريها  جامعات عدة يف 
طالب  بح�سب  مم��اث��ل��ة،  جت��م��ع��ات 
اإع��الم. وبح�سب طالب يف  وو�سائل 
حتا�سر  ال�����س��رط��ة  ف���اإن  ال�سحافة 
كما  ع��دة،  كليات  يف  الطالب  مئات 
هي احلال يف كلية احلقوق الواقعة 
ك��ي��ل��وم��رتات من  ب��ع��د ب�سعة  ع��ل��ى 
يتم  حيث  الد�ستوري  املجل�س  مقر 
ايداع ملفات الرت�سح قبل منت�سف 
ويف  غ(.  ت   23:00( الح���د  ل��ي��ل 

كيلومرت   400 ب��ع��د  ع��ل��ى  ع��ن��اب��ة 
تظاهر  اجل��زائ��ر،  العا�سمة  ���س��رق 
كليتني  اأه������م  يف  ال����ط����الب  م���ئ���ات 
ال�سارعني  يف  اآخ���رون  جتمع  بينما 
ما  بح�سب  للمدينة،  الرئي�سيني 
�سحايف  ب��ر���س  فرن�س  لوكالة  نقل 
ا�سمه.  ذك�����ر  ع�����دم  ف�����س��ل  حم���ل���ي 
�سعارات �سد  ي��رددون  “اإنهم  وق��ال 
اأويحيى  )اأح��م��د(  و�سد  بوتفليقة 
)رئي�س الوزراء( ويريدون موا�سلة 
اخلام�سة  ال���ولي���ة  ���س��د  ال�����س��غ��ط 

يف ه���ذا ال��ي��وم امل�����س��ادف اآخ���ر اأجل 
لتقدمي الرت�سيحات«.

“كل  الخ�������ب�������اري  امل�����وق�����ع  وذك��������ر 
جتمعات  اأن  اجلزائر”  ع��ن  ���س��يء 
وهران  ج��ام��ع��ات  ت�سهدها  مماثلة 
وق�سنطينة، ثاين وثالث اأكرب مدن 
ال��ب��الد، وك��ذل��ك يف ال��ب��وي��رة )80 
وقاملة  و�سكيكدة  �سرق(  جنوب  كلم 
وتيارت  �سرق(  كلم  )350 و380 
كلم  و280   200( وم�����س��ت��غ��امن 

غرب(.

اأي ثمن لفوز نتانياهو 
يف النتخابات؟ 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

هاجم  امل���ا����س���ي،  ف���رباي���ر   18 يف 
اإرهابية  ت��ن��ظ��ي��م��ات  م���ن  اأع�������س���اء 
الأق�سى  م�سجد  حميط  متطرفة 
وا�سطدم  امل���ح���ت���ل���ة.  ال���ق���د����س  يف 
فل�سطينيني،  م�سلني  م��ع  ه����وؤلء 
ف��ي��م��ا ح����اول م�����س��ت��وط��ن��ون اإغ���الق 
بوابة الأق�سى. وح�سلت �سدامات 
���س��ارك فيها ج��ن��ود ورج���ال �سرطة 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ف��ت��ح��وا ال���ن���ار على 
جرح  اإىل  اأدى  م���ا  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 
ع���������س����رات.  وك���ت���ب رم������زي ب������ارود، 
ن�سرة  وحم������رر  وك����ات����ب  ����س���ح���ايف 
املنظمة  كرونيكيل”،  “بالي�ستاين 
“كاونتلر  موقع  يف  النفعية،  غ��ري 
الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  اأن  بان�س” 
ات��خ��ذ خ��ط��وة غ��ري ع��ادي��ة، يف 19 
ف��رباي��ر) ���س��ب��اط(، ب��اإغ��الق بوابة 
من  ق�سم  اإىل  تقود  التي  الرحمة، 
اأغ��ل��ق��ه اجلي�س  الأق�������س���ى  جم��م��ع 
الإ�سرائيلي منذ 2003. ويف راأي 
اإغ����الق البوابة  ق���رار  ف���اإن  ب�����ارود، 
اتخذ يف وقت �سابق، وحمل ب�سمات 
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، بنيامني 
نتانياهو.  ووفقاً للكاتب، من املعتاد 
اتخاذ  الإ�سرائيليني  ال�سا�سة  عند 
مبا�سرة  فل�سطينيني  �سد  تدابري 
انتخابات عامة. وعادة  قبل موعد 
م��ا ُت��ت��خ��ذ ت��ل��ك الإج�������راءات، وفقاً 
ل��ل��دائ��رة الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي ي�سعى 

زعماء اإ�سرائيليون ل�سرت�سائها. 

ت�صاعد الغ�صب يف رو�صيا 
بوجه »الفقر املزمن«  

•• �شان بطر�شبورغ-اأ ف ب:

يف مقهى يف مدينة �سان بطر�سبورغ 
مغنية  ����س���وت  ي�������س���دح  ال���رو����س���ي���ة، 
يرق�س  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة،  ب��الأن��ا���س��ي��د 
ع��ل��ى اأن��غ��ام��ه��ا ث��ن��ائ��ي اأم����ام خم�سني 
ي��ت��ن��اول��ون وج��ب��ة جمانية  م��ت��ق��اع��داً 
يواجهونها  ج��م��ة  ���س��ع��وب��ات  ب�����س��ب 

لدفع م�ساريفهم.
اإنه مقهى دوبرودوميك الذي يوّفر 
يعانون  ال�سّن،  يف  ملتقّدمني  وجبات 
باتت تخلق  اجتماعية  من �سعوبات 
حالة من ال�ستياء املتزايد يف رو�سيا. 
ورغم �سعوبة التحّرك يف ثاين اأكرب 
مدينة رو�سية ب�سبب الثلوج املتجّمدة 
هذا  يبقى  اأر�سفتها،  على  واملكد�سة 

املقهى مكتظاً بالزوار.
البالغة  اأنت�سيفريوفا  رميا  وتلّخ�س 
بهذه  الو�سع  ع��ام��اً   72 العمر  م��ن 
بعد  يوماً  تزيد  “الأ�سعار  الكلمات: 
يوم. لذا، فاإن هذا املقهى فكرة جيدة 

جداً جداً«.
وي��ب��ل��غ م��ع��ا���س ت��ق��اع��د ه���ذه ال�سيدة 
اآلف روبل بال�سهر اأي ما يعادل   10
وبعد  دولر.   150 اأو  ي��ورو   135
ال��ف��وات��ري والأدوي�������ة، ل يبقى  دف���ع 
لكمال  ي���ورو   40 ���س��وى  جيبها  يف 

ال�سهر.
وت�سيف “يف الآونة الأخرية، ارتفعت 

اأ�سعار النقل العام«.
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عربي ودويل

الحتمالت قبل التدخل ع�سكرًيا.
*ما الذي يخيف الوليات املتحدة يف 

التدخل الع�سكري؟
ي�ستطيعون  اأن���ه���م  ال���وا����س���ح  م���ن   -
وامل�سكلة  ب�سهولة،  احلكومة  اإ�سقاط 
ه���ي م���ا ���س��ي��ل��ي ت��ل��ك اخل����ط����وة. لكن 
معار�سون  فنزويليون  زع��م��اء  هناك 
املزيد من  ل يفهمون هذا. وما يثري 
ال��ق��ل��ق، ه��م ال��ن��ا���س ال��ذي��ن يتحدثون 
ويطالبون  الإن�������س���اين،  ال��ت��دخ��ل  ع��ن 
يفهموا  اأن  دون  ال���ق���وة،  ب��ا���س��ت��خ��دام 
اإّن  ت��ن��ط��وي عليه احل����رب.  ال���ذي  م��ا 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��خ��اف م���ن هذا، 
دوليا  اأي�سا رف�سا  تواجه  اأن  وتخ�سى 
اأخ��رى، يف  كبريا، وجت��د نف�سها، م��رة 
اأن  م��ن  متاأكدا  ل�ست  الت��ه��ام.  قف�س 
بالن�سبة لرتامب،  هذه ت�سكل م�سكلة 
اأبرامز،  مل�ست�ساريه،  بالن�سبة  ول��ك��ن 

على �سبيل املثال، نعم.
العقوبات  ع���واق���ب  ���س��ت��ظ��ه��ر  م��ت��ى   *
)ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت قبل اأك���ر م��ن ثالثة 

اأ�سابيع( وترتك اآثارها املوجعة؟
- يف وقت ق�سري جدا. �سعة التخزين 
الفنزويلية،الوطنية،  النفط  ل�سركة 
اأين  يعرفون  ول  ال��زم��ن.  عليها  عفا 
ي�ستطيعون  ول  الإن���ت���اج،  �سيخّزنون 
ال�����ولي�����ات  اإىل  ن���ف���ط���ه���م  ت�������س���دي���ر 
امل���ت���ح���دة، ح��ري��ف��ه��م ال��رئ��ي�����س��ي. ومل 
اخلام  ال��ن��ف��ط  واردات  ت��ع��وي�����س  ي��ت��م 
ي�سرتونه  )ك��ان��وا  والبنزين  اخلفيف 
من الوليات املتحدة(. �سيتم التاأثري 
النظام  اأ���س��اب��ي��ع.  ، ب�سعة  اأي���ام  خ��الل 
و�سيكون  كارثية،  حالة  يف  الكهربائي 
التيار  ان���ق���ط���اع  م����ن  امل����زي����د  ه���ن���اك 
النقل  �سبكة  و���س��ت��زداد  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 
تدهورا. اأعتقد اأننا يف غ�سون اأ�سبوع، 

نكون قد قطعنا �سوطا ومرحلة.
*لقد اأعلنت رو�سيا وال�سني رف�سهما 
يتموقع،  اجلميع  املبكرة.  النتخابات 
من �سيفوز يف النهاية يف هذه اللعبة ؟

ا�ستمر  اأن����ا م��ق��ت��ن��ع، ط��امل��ا  اأح����د،  - ل 
ال���و����س���ع ع���ل���ى م����ا ه����و ع���ل���ي���ه. احلل 
اإىل  اأن هناك حاجة  الوحيد هو فهم 
مرحلة انتقالية عن طريق التفاو�س. 
ولهذا، �سيتعني على املعار�سة واجلي�س 

التخل�س من بع�س املواقف. 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن ، ل ي��وج��د طرف 
يعطي النطباع برغبته يف التفاو�س، 
ال�سمود  يكفي  اأن���ه  اجلميع  ويعتقد 
لعبة  �ستكون  واأن��ه��ا  ال��ف��وز،  لتحقيق 
نخ�سر..  اأو  ن��رب��ح  �سفر.  حم�سلتها 
املعار�سة ل تعي باأنه حتى الآن ، ومع 
وجود الوليات املتحدة وراءها ، عليها 
 ، امل��ث��ال  ت��ن��ازلت. على �سبيل  ت��ق��دمي 
يدرك غوايدو متاًما اأنه يجب اإ�سراك 
امل�ستقبلية  احل��ك��وم��ة  يف  ال�����س��اف��ي��ني 
 ، ، ولكن يف ك��ل م��رة يقول فيها ه��ذا 
ال�سبكات  يتعر�س حلملة �سر�سة على 

الجتماعية.
النهيار  اإ�سرتاتيجية  تنجح  مل  *اإذا 
كحل  اأ�سهر،  �ستة  خ��الل  القت�سادي 
اأخري، هل �ستنظر الوليات املتحدة يف 

تدخل ع�سكري؟
- ���س��ي��ت��وق��ف ه���ذا ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة. اإذا 
اأ���س��ب��ح��ت اأزم�����ة ال��ه��ج��رة غ���ري قابلة 
ل������������الإدارة، ب���ح���ي���ث ل ت������رى ال������دول 
اإنهم  اآخر، �سيقولون  اأي حل  املجاورة 
يف  ولكن  �سدها،  واأن��ه��م  يحبونها،  ل 
املتحدة:  للوليات  �سيقولون  اخلا�س 

“ح�سًنا، ام�سي قدًما«. 
عن لوبوان

م����ا ت����ري����ده ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة هو 
باأن  الإي��ح��اء  ع��رب  م����ادورو،  ان�سحاب 
تهديدها حقيقي حتى يبتعد اجلي�س 
اأن��ه مع  امل�سكلة، تكمن يف  اأّن  اإل  عنه. 
اأ�سبح  ف���رباي���ر،   23 ب��ع��د  ح����دث  م���ا 
وقال  م�سداقية.  اأق���ل  التهديد  ه��ذا 
مبا�سرة:  امل��ع��ار���س��ة  يف  امل���ت�������س���ددون 
الإن�ساين  ب��ال��ت��دخ��ل  ن��ط��ال��ب  “نحن 
وا�سطر  القوة”،  ا���س��ت��خ��دام  ي��ج��ب   ،
باأن  للمطالبة  نف�سه  غ��واي��دو  خ���وان 

يتم النظر يف جميع احللول.
لي�س  غ��واي��دو  خ���وان  اأن  تعتقد  *ه��ل 

من املت�سددين؟
- اإنه معتدل. فقد مت تكوين غوايدو 
م���ن ق��ب��ل ل��ي��وب��ول��دو ل��وب��ي��ز ، ل��ك��ن��ه ، 
املت�سددين.  اأح����د  ل��ي�����س   ، بطبيعته 
وينعك�س هذا يف ت�سريحاته، وطريقة 
ح�سوره. قراءتي، هي اأن ماريا كورينا 
مات�سادو، وخوليو بورخي�س، قال على 
واأنه  القوة،  ا�ستخدام  ب�سرورة  الفور 
اأن يحيد عن هذا اخلط،  مل ي�ستطع 
يف  النظر  يتم  اأن  بطلب  اكتفى  وق��د 
اأن هذا  وامل�سكلة، هي  جميع احللول. 
امل���وق���ف اأج�����رب جم��م��وع��ة ل��ي��م��ا على 
وهو   ، القوة  ا�ستخدام  رف�سها  تاأكيد 
التهديد  اأمر كان متوقعا. هكذا فقد 

فعاليته جزئيا.
مو�سوًعا  ف��ن��زوي��ال  اأ���س��ب��ح��ت  *مل�����اذا 
مهًما بالن�سبة لرتامب؟ لقد قراأنا اأن 
هناك فنزويليني يف ناديه للغولف مار 
لغو ، وقد تاأثر كثريا بزيارة ليليان 

تينتوري ... وهذا لي�س مطمئنا.
تبّنى  وق��د  للغاية.  مندفع  ت��رام��ب   -
م��ا يف  ب�سيء  القيام  يجب  اأن��ه  منطق 
فنزويال، رمبا لأنه بدا وكاأنه انت�سار 
�سهل يف ن�سف الكرة الأر�سية. الرو�س 
اأقل  ول��ك��ن   ، م��وج��ودون  وال�سينيون 
اأخ������رى. ويعتقد  اأم���اك���ن  ب��ك��ث��ري م���ن 
اأمريكا  يف  اأن�����ه  و����س���ق���وره،  ت���رام���ب 

الالتينية ، ميكنهم الفوز ب�سهولة. 
ت��رام��ب اخل��ارج��ي��ة غري  ���س��ي��ا���س��ة  اإّن 
م��ن��ت��ظ��م��ة، م��ث��ل ك���ل ���س��ي��ا���س��ات��ه. لكن 
ا مهتًما  غريزًيا ، ترامب لي�س �سخ�سً
بالتدخل الع�سكري. قد ل ميثل لديه 
اإ�سقاط قنبلة اأو قنبلتني م�سكلة، اأما 
التدخل كما يف فيتنام اأو اأفغان�ستان اأو 
العراق، فال. وتقوم اأطروحة بولتون 
ع��ل��ى اأن����ه ي��ج��ب خ��ن��ق م�����ادورو ماليا 
اأن  لنفرت�س  و�سيغادر.  واقت�ساديا، 
ق��د ف�سلتا ومل  اأ واخل��ط��ة ب  اخل��ط��ة 
يبقى اإل اخلطة �سي فقط، انه خطاأ.. 
ل��ق��د ك��ان��ت اخل��ط��ة ���س��ي ه���ي اخلطة 

الرئي�سية على الدوام.
*وهذا يعني؟

- كانت اخلطة اأ تتمثل يف اأنه مع اأداء 
اأكر من خم�سني  غوايدو، واع��رتاف 
دول�������ة، وف����ر�����س ع���ق���وب���ات ن��ف��ط��ي��ة ، 
غوايدو،  جانب  اإىل  اجلي�س  �سينحاز 
اأن���ه من  ه��ي  مل تنجح. اخل��ط��ة )ب( 
�سنقنع  الإن�سانية،  امل�ساعدات  خ��الل 
التوقف  ع��ل��ي��ه��م  ب������اأن  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
اأي�سا.  تنجح  ومل  م����ادورو،  دع��م  ع��ن 
كانت   ، يل  بالن�سبة   ، ���س��ي  واخل��ط��ة 
اإنها:  امل��دى،  متو�سطة  اخلطة  دائ��ًم��ا 
“�سنخنق البلد و�ست�سقط احلكومة.. 
مل تنجح هذه اخلطة يف بلدان اأخرى، 

لكن املقارنة ل تعني انك على حق. 
تعتمد  خا�سة  حالة  هي  فنزويال  اإن 
���س��ي��م��ا على  ، ول  ال��ن��ف��ط  ك��ل��ًي��ا ع��ل��ى 
بها  وحت����ي����ط   ، امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
هذا  لي�س  و  ت��دع��م��ه��ا.  ل  ج���وار  دول 

ه���و احل����ال ، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ، يف 
بدعم  دائ��م��اً  حظيت  التي  زميبابوي، 
البقاء  اأ�سباب  ومتلك  اأفريقيا  جنوب 
وم�ستلزماته. كان لزميبابوي العديد 
م��ن الأ���س��دق��اء، اأّم���ا ف��ن��زوي��ال ف�سبه 
اأ���س��دق��اء يف  مل����ادورو  م��ع��زول��ة ، لي�س 
ن�سف الكرة الغربي. لذلك من املمكن 
يف مثل هذه احلالة اأن تنجح اخلطة. 
ل��ك��ن ه���ذا احل���ل خم���ي���ف.. ع��ل��ي��ك اأن 
غ�����س��ون ب�سعة  ف��ن��زوي��ال يف  ت��ت��خ��ي��ل 
اإذا ���س��م��دت احل��ك��وم��ة. ميكن  اأ���س��ه��ر 
دراماتيكية  اآث���ار  للعقوبات  يكون  اأن 
اأ�سال،  �سيء  الإن�ساين  فالو�سع  حقاً، 
هناك  �ستكون  اأ����س���واأ.  ي�سبح  و���س��وف 
ال�سعور  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  �سخمة  ه��ج��رة 

مب�ساعفات العقوبات ب�سكل كامل.
*ه����ل مت���ّث���ل ف��ن��زوي��ال ال���ره���ان على 

فلوريدا كما ي�ساع؟
م��ن ال��وا���س��ح اأن م��ارك��و روب��ي��و يقوم 
ب��ح��م��ل��ة ع��ل��ن��ي��ة ح������ول ذل�������ك. وم���ن 
الوا�سح اأي�سا اأنه حتى لو اأّن اجلالية 
الفنزويلية يف ولية فلوريدا، لي�ست ، 
واإىل حد بعيد، بنف�س اأهمية اجلالية 
الكوبيني  يهم  املو�سوع  فان  الكوبية، 
الدومينو  اإن  ق��ال  ترامب  لن  اأي�سا، 
���س��ي�����س��ق��ط، ه���و كوبا.  ال�����ذي  ال���ت���ايل 
ذلك  يدركون  اجلزيرة  يف  والكوبيون 

ا. اأي�سً
ال��ت��ي ت�سم   ،     يف ج��ن��وب ف��ل��وري��دا 
ب��ع�����س اأه����م ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
البالد ، الأمر مهم. لكنه ن�سبّي  لأن 
هناك وليات اأخرى ل تقل اأهمية عن 
ولية فلوريدا، حيث �سُينظر للتدخل 
اأفكر  للغاية.  �سيئ  ب�سكل  الع�سكري 

اأهنتم  ل��ق��د   ، “اذهبوا  ي��خ��ربوه��م��ا: 
الأم��ر. لكن ل، لقد  انتهى   ، الرئي�س 
اأوق��ف��وه��م، وح��ج��زوا ك��ل ���س��يء. اإنها 
نحن  م��ا  اإىل  “انظروا  تعني،  ر�سالة 

قادرون عليه«.
هو  الآن  نقله  احلكومة  تريد  ما  اإّن   
نفعل  خائفني،  ل�سنا  “نحن  ال��ت��ايل: 
ما نريد”. ومع ذلك ، راأينا يف ال�سابق 
املثال،  �سبيل  على  ي��رتاج��ع،  م����ادورو 
ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة )اأمر  يف ح��ال��ة 
ثم   ، البالد(  مبغادرة  الدبلوما�سيني 
اأن��ه يف  اأعتقد  تهديداته.  على  تراجع 
النهاية ، لن يفعل �سيًئا مع غوايدو ، 
�سي�سمحون له بالرجوع، لكن �سيكون 

هناك الكثري من التوتر.
متلكها  ال���ت���ي  الأ����س���ل���ح���ة  ه����ي  م����ا   *
تريد  تكن  مل  اإذا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 

التدخل؟ مزيد من العقوبات؟
العقوبات،  م��ن  باملزيد  وع���دوا  لقد   -
ول����ك����ن ه����ن����اك ال����ع����دي����د م�����ن ط���رق 
بال�سرورة يف  التفكري  دون   ، التدخل 
الهجمات  هناك  النورماندي.  اإن���زال 
امل��ث��ال، ويف  ال�����س��ي��ربان��ي��ة، ع��ل��ى �سبيل 
ا�ستخدام  مي��ك��ن��ه��م   ، امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة 
اإلقاء  ومي��ك��ن��ه��م  اخل���ا����س���ة،  ال���ق���وات 
مهمة  ����س���خ�������س���ي���ات  ع���ل���ى  ال���ق���ب�������س 
من  اأف���راًدا  لي�سوا  لل�سلطة،  بالن�سبة 
ا�ستياء  ���س��ي��ث��ري  ف���الأم���ر  ع��ائ��الت��ه��م، 
ال������ع������امل، ل����ك����ن مم�������ويل احل���ك���وم���ة 
الوقت  يف  بالقلق  ي�سعروا  مل  ال��ذي��ن 
الراهن، والذين ي�ساعدونهم يف و�سع 
الوليات  اأموالهم، والبع�س منهم يف 

املتحدة واأوروبا.  
ال��ع��دي��د من  اإّن الأم��ري��ك��ان مي��ل��ك��ون 

توجهها  ال��ت��ي  العلنية  ال��ر���س��ائ��ل  ه��ي 
للع�سكريني ، وقراءة ما يقولونه وما 
يختبئون  وع��ن��دم��ا   ، ع��ن��ه  ي�����س��م��ت��ون 
، وع��ن��دم��ا ل ي��رغ��ب��ون يف ال��ك��الم ... 
اإنهم يفتقرون اإىل م�ستوى اأعلى من 
يبدو  هذا  كل  اجلي�س.  املعلومات عن 

مرجتاًل قلياًل.
اأوق��ف م���ادورو غ��واي��دو ، �ستكون  *اإذا 
�����س����رب����ة اأخ����������رى ل�������رتام�������ب.. م�����اذا 

�سيفعل؟
واإل،  ي��ت�����س��رف،  اأن  ع��ل��ي��ه  ���س��ي��ك��ون   -
���س��ي��ن��ح�����س��ر. �سيتوىل  ���س��يء  ك���ل  ف����اإن 
م�ست�ساري  ك���ب���ار  وه����م   ، ال��ك��وب��ي��ون 
م��ادورو، حتذيره، فاإذا كان هناك من 
ك��ي��ف يعمل الأم��ري��ك��ان، فهم  ي��ع��رف 
الكوبيون. قد يكون مادورو يرغب يف 
اإلقاء القب�س عليه لأنه اإذا فعل ذلك، 
حتّد،  اأم��ام  املتحدة  ال��ولي��ات  �سي�سع 
وان مل ترد الفعل، فان م��ادورو يكون 
اأّن  غ��ري  ج���دا،  بجولة مهمة  ف��از  ق��د 
املخاطر مرتفعة جدا اأي�سا. لذلك اأنا 
ل اأعرف ما اإذا كان �سيجروؤ على ذلك. 
جلورج  فعلوه  م��ا  ب���اأن  اإح�سا�س  ل��دي 
رامو�س )ال�سحفي الذي ُقب�س عليه 
ذلك  يف  م�����ادورو(  م��ع  مقابلة  خ���الل 
اإنهم  غوايدو.  اإىل  ر�سالة  كان  اليوم، 
غوايدو  وي��ع��رف  ي��ع��ود،  األ  يف�سلون 

ذلك، وبالتايل عليه اأن يعود.
*ه����ذا ي��ع��ك�����س ع�����س��ب��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. يف 
ب�سور  م��ادورو  يواجه  ، عندما  العادة 
اأنها ب�سبب  ، يجيب  الأزمة الإن�سانية 

احلرب القت�سادية ...
عفوًيا،  ك�����ان  م���������ادورو  ف���ع���ل  رد   -  
اأن  باإمكانهم  ك��ان  ث��م  وغ���ادر.  غ�سب 

اأوهايو.  يف وليات حزام ال�سداأ، مثل 
ويف ديرتويت ، ل اأعتقد اأنهم يريدون 
فنزويال.  يف  للقتال  اأبنائهم  اإر���س��ال 
فالدول   ، ال��ع��امل��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  اأّم����ا 
التي تعار�س التدخل، هي اأكر قيمة 
لرتامب من ولية فلوريدا.. يجب اأن 

يكون حذرا يف ذلك.
الع�سكري،  ال���ت���دخ���ل  ع����ن  *ب���ع���ي���دا 
اأن امل��و���س��وع مهم  ه��ل مي��ك��ن ال��ق��ول 

انتخابًيا؟ وما هو حله؟
نوفمرب  يف  الن��ت��خ��اب��ات  ���س��ت��ج��رى   -
ع��ام ون�سف،  م��ن  اأك��ر  بعد   ،2020
والعديد من العوامل الأخ��رى ميكن 
املتحدة  ال����ولي����ات  ل��ك��ن  ت��ل��ع��ب.  اأن 
م�ساألة  منها  جعال  نف�سه،  وت��رام��ب 
هيبة وم�سداقية. يف القارة الأمريكية 
اخلا�س  يف  يقولون،  العامل  بقية  ويف 
ولن   ، �سفننا  اأحرقنا  “لقد  والعلن: 

نرتاجع اإىل اخللف«.
اأحد الأ�سئلة التي يجب طرحها هو: 
هل ميكن ملادورو موا�سلة دعم دائرته 
الأوىل ، واأي�ساً اجلي�س الذي ي�ستمد 
�سعب  ه��ذا  يبدو  بقائه؟  عوامل  منه 
جدا. لكن احلكومة تعي�س على املدى 
الق�سري” ول تتوقع امل�ستقبل، ولهذا 

ال�سبب نحن يف هذه احلالة. 
ي��ع��ت��ق��د م����������ادورو وح���ا����س���ي���ت���ه اأن���ه���م 
�سيمّر  اأ���س��ه��ر،  ث��الث��ة  ا���س��ت��م��روا  اإذا 
التهديد” وميكن اأن تنح�سر املعار�سة 
اإذا مل يف غوايدو بوعوده، واإذا �ساءت 
والإن�سانية  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو�����س����اع 
والجتماعية” واأ�سبح ال�سيء الوحيد 
ال����ذي ي��ف��ك��ر ف��ي��ه ال��ن��ا���س، ه��و كيفية 
القادمة.  امل��ظ��اه��رة  ول��ي�����س  ال���ه���روب، 

املعار�سة  ع��ل��ى  ال�سعب  م��ن  �سيكون 
احلفاظ على هذا الزخم.

*هل تعتقد اأنه اإذا مل يتغري �سيء يف 
كل  ينكم�س  اأن  اأ���س��ه��ر، مي��ك��ن  ث��الث��ة 

هذا؟
ذل��ك، الئ��ت��الف الدويل  اأعتقد  -  ل 
ال����ولي����ات  اأرى  ول  ي�����س��ت�����س��ل��م.  ل����ن 
تقول  ل��ي��م��ا،  جم��م��وع��ة  اأو  امل���ت���ح���دة، 
�سي�سرفون  واأنهما  ينجحوا،  اإنهم مل 

النظر، لأن امل�سكلة اإقليمية.
حل�سد  ف��رباي��ر   23 *اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجل���ي�������س مل ت���ن���ج���ح. ه����ل ن���ع���رف ما 

يعيقه؟
اأن  اأي�����س��ا  امل��ف��ت��اح. ولكنه ي��رى  اإن���ه   -
م�ستقبله على املحك. اإذا كان مادورو 
يعتقد اأّن  كل الوقت اأمامه، وانه كلما 
مت�سك بال�سلطة اأكر، تزداد حظوظه 
، فهو خمطئ. لأن اجلي�س  البقاء  يف 
ل يرى الأمور بهذه الطريقة، لكن ما 
هو مفقود هو اخلطة. اإّن الع�سكريني 
تقدم  ل  حكومة  �سندان  بني  عالقون 
ح��اًل ، يف مواجهة ع��دو ق��وي للغاية، 
لديهم  لي�س  الأخ���رى،  الناحية  وم��ن 

اأي اأفق.
من الوا�سح اأنهم ل يثقون يف ترامب، 
للمعار�سة،  احل���ايل  الق�����رتاح  يف  اأو 
اأن  اأعتقد  م�ستقبلهم.  اأي���ن  ي���رون  ل 
ه���ذه ه��ي ال��ن��ق��ط��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة، يجب 
باأن  اجلي�س  اإق��ن��اع  كيفية  يف  التفكري 
م�ستقبله مكفول ، بدون مادورو وهذه 
القيام  يتم  مل  الآن،  حتى  احلكومة. 
اأكرب خطاأ  بذلك، ورمبا كان هذا هو 
يف اخلطة الأمريكية، وهذه املجموعة 

من املعار�سني.
*ال توفر خطة العفو العامة �سمانات 
كافية جلندي متورط يف اأن�سطة غري 

قانونية؟
ب�سكل  وب��ل��ورت��ه  ���س��ي��اغ��ت��ه  ت��ت��م  - مل 

ف��ه��م ومعرفة  ع����دم  ���س��ح��ي��ح، ج�����راء 
فاجلندي  ودوره��������م.  ب��ال��ع�����س��ك��ري��ني 
م�ستاء من خطة العفو هذه. يقول يف 
العفو؟  اأطلب  اأن  يجب  “ملاذا  داخله: 
جانحا!  ل�ست  اأن��ا   ، جمرما  ل�ست  اأن��ا 
وعالوة على ذلك ، فاإنه ل يثق، لأنه 
�سبق اأن راأى اأنه يف اأماكن اأخرى من 
اآج��اًل ، يتم تفعيل  اأو  العامل ، عاجاًل 
للذين  بالن�سبة  �سيما  ول  ال��ع��دال��ة، 

ارتكبوا جرائم ل ت�سقط بالتقادم.
   *ه���ل م��ن ال�����س��ذاج��ة الع��ت��ق��اد باأن 
الإدارة الأمريكية على معرفة اأف�سل 
ب��ف��ن��زوي��ال اأك����ر م���ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان اأو 

العراق؟
الذين  الأ���س��خ��ا���س  اأن  ل��ن��ف��رت���س   -
وا�سنطن  يف  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ي��ت��ح��دث��ون 
العربية  باللغة  املتحدثني  م��ن  اأك��ر 
هل  ه���ي  ال��ق�����س��ي��ة  ال��ب�����س��ت��ون��ي��ة!  اأو 
الإدراك  منطلق  م��ن  ل��ه��م.  ُي�����س��ت��م��ع 
ب���اأن دور اجل��ي�����س ه��و امل��ف��ت��اح يف هذه 
الأر�سية  اإع�����داد  ع���دم  ف���ان   ، احل��ال��ة 
التي قالت  ال��رواي��ات  ، وت�سديق  معه 
بغوايدو  دول���ة  خم�سني  اع����رتاف  اإن 
وهو  ل��ه،  ولء  اإىل  اجلي�س  �سيدفع   ،
م��ا مل ي��ح��دث ، ل��ي�����س ع��الم��ة جيدة 

للغاية. 
لكنهم  اإ�سعارهم،  مت  اإذا  ما  اأع��رف  ل 
درا�سة  دون  املغامرة  ه��ذه  يف  انطلقوا 
بالطبع،  ب�����س��ك��ل ج��ي��د.  ال��ع��ام��ل  ه���ذا 
اأن  اأب���داً  يعتقدوا  مل  اأن��ه��م  �سيقولون 
احل�����س��م ���س��ي��ك��ون ���س��ري��ًع��ا، ول���ك���ن ها 
ق���د جت���اوزن���ا اخل��م�����س��ة اأ���س��اب��ي��ع ومل 
امل��وع��ود. هذا  ال��ت��اأث��ري  يكن لكل ه��ذا 
ي��ن��ج��ح، ول��ك��ن يبدو  ل��ن  اأن���ه  ل يعني 
اأن��ه��م ي�����س��ي��وؤون تف�سري م��ا ي��ح��دث يف 
قنوات  اأي  ل��دي��ه��م  ول��ي�����س  اجل��ي�����س 
ات�سال. وهذا اأمر �سعب للغاية ، لكنه 
يحتاج اإىل تطوير. يجب اأن تعرف ما 

التفكري  يجب 
يف كيفية اإقناع

اجلــيــ�ــش بـــاأن 
ــه  ــل ــب ــق ــت ــص ــ� م
بدون  مكفول 
وهذه  مـــادورو 
احلـــــكـــــومـــــة

الوحيد احلل 
ــم ــه ف هـــــو   
اأن هناك حاجة 
مرحلة  اإىل 
ــة  ــي ــال ــق ــت ان
ــق  ــري عـــن ط
ــس ــاو� ــف ــت ال

تريد وا�صنطن 
مادورو  رحيل 
الإيحاء  عرب 
ــــة  ــــدّي ــــج ب
تــهــديــدهــا 
يبتعد  حــتــى 
عنه اجلي�س 

�ـــــصـــــيـــــكـــــون 
اآثار  للعقوبات 
درامــاتــيــكــيــة 
فالو�صع  حقًا, 
االإنـــــ�ـــــصـــــاين 
ـــيء اأ�ــصــال  �ـــص
و�صي�صبح اأ�صواأ

رغم توفر الذريعة وتعدد الدعوات:

ملاذا مل تتدخل الوليات املتحدة ع�صكريا يف فنزويال...؟
•• الفجر - خرية ال�شيباين

جتّلى التهديد الكبري يوم ال�صبت 23 فرباير: عندما 
اإىل  كولومبيا  من  تعرب  االإن�صانية  امل�صاعدات  كانت 
فنزويال, وكان ُيخ�صى حدوث مناو�صة ميكن اأن تكون 
الع�صكري,  التدخل  لبدء  املتحدة  للواليات  ذريعة 

الذي كان ي�صتبه اأن وا�صنطن ترغب القيام به بفارغ 
ال�صرب.

ال�صاحنات,  واأُحرقت  االإن�صانية,  امل�صاعدات  متر  مل 
وُقتل مدنيون على احلدود الربازيلية, لكن الواليات 

املتحدة مل تتحرك.
املحللني يف جمموعة  , كبري  لفيل غون�صون  بالن�صبة 

االأزمات الدولية يف فنزويال , اإن االأمريكان, بب�صاطة, 
ال ينوون التدخل. وان اإ�صرتاتيجيتهم, التي مل تثبت 
جناعتها يف الوقت احلايل, خمتلفة. يف احلوار التايل 

مع جملة لوبوان الفرن�صية, �صرح م�صتفي�ش:
التــــــي  املتحـــــدة,  الواليـــــات  امتنعت  ملـــــاذا   *
للتدخــــل  الذرائــــــع  جميــــــــع  لهـــا  توفــــــرت 

ع�صكريا يف 23 فربايـــــر, عن فعل ذلك؟
اإنهم  التدخل,  يف  رغبة  اأي  االأمريكان  لدى  لي�ش    -
الع�صكري.  بالتدخل  التهديد  ا�صتخدام  يريدون 
بالطبع, ال يزال هناك �صقور, يف فنزويال واخلارج, 
الذين يعتقدون اأن احلل الوحيد هو ع�صكري, لكنهم 

اأقلية.

غوايدو.. ادراك ا�سمل وعودة ا�سعب

ترامب.. والتدخل الع�سكري امل�ستحيل

ال�سعب.. ما�ساة ان�سانية يف الفق

مادورو.. اىل متى ال�سمود

هل ينقلب اجلي�س على �سيده احلايل

تقوم اأطروحة بولتون على اأّن خنق مادورو ماليا واقت�صاديا �صيدفعه للمغادرة يعتقد ترامب و�صقوره اأنه يف اأمريكا الالتينية, ميكنهم االنت�صار ب�صهولة
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عربي ودويل

خارجية الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي هذا العام، تتزامن 
يتجلى  م��ا  وه��و  و�سعبها،  وقيادتها  للدولة  الأه��م��ي��ة  بالغة  منا�سبة  م��ع 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  باعتماد �ساحب 
حفظه اهلل، عام 2019 عاماً للت�سامح، وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ورعايته  التعددية،  واح��رتام  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  بن�سر  امل�سلحة، 
فيه  �سارك  ال��ذي  التاريخي،  الإن�سانية  الأخ��وة  لقاء  ل�ست�سافة  الكرمية 
قدا�سة البابا فرن�سي�س، بابا الكني�سة الكاثوليكية، وف�سيلة الإمام الأكرب 
الذي  املا�سي،  فرباير  يف  ال�سريف،  الأزه��ر  �سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور 
والأخوة  والت�سامن  الوحدة  قيم  تبني  الإم���ارات يف  دول��ة  دور  اإىل  ي�سري 
والإن�سانية.. ويف هذا ال�سياق فقد مت اعتماد 11 مار�س من كل عام يوماً 

للت�سامح.

46 ملجل�س وزراء خارجية الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي، 
يوؤكد حر�سها على تعزيز قيم ال�سالم والرخاء والتنمية، حيث اأكد �سمو 
اأن  ال��دويل،  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 
“منظمة التعاون الإ�سالمي” دور  ل�  اأن يكون  اإىل  دولة الإم��ارات تتطلع 
اأكرب يف تعزيز التعاون الإقليمي الدويل يف �سبيل حتقيق تلك الأهداف، 
الإمارات  دول��ة  “اإن  ال��دورة:  اأعمال  تروؤ�سه  �سموه يف كلمته خالل  قائاًل 
الحتفال  مع  تتزامن  التي  للمجل�س،  تت�سرف با�ست�سافة الدورة ال� 46 
هذه  لنا  وتتيح  الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  لإن�ساء  اخلم�سني  بالذكرى 
املنا�سبة فر�سة التاأمل يف عمل املنظمة ومبادئها، واإنني على ثقة باأن هذه 
الإ�سالمي من جتاوز  العامل  نتائج ملمو�سة متّكن  لنا  �ستوفر  املخرجات 

حتدياته، وتاأمني م�ستقبل اأكر اإ�سراقاً ل�سعوبه«.
46 ملجل�س وزراء  ال���  ال��دورة  اأعمال  اأن ا�ست�سافة دول��ة الإم���ارات  واأك��دت 

الدويل  القانون  لقواعد  انتهاكاً  باعتبارها  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
ومبداأ ال�سيادة اأو فيما يتعلق بالتاأكيد على مركزية الق�سية الفل�سطينية، 
وال�سعي حلل �سامل واإقامة دولة فل�سطينية عا�سمتها القد�س ال�سرقية، 
ودعوة  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  جميع  واإدان��ة 
فيما  اأو  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  بالتزاماته  للوفاء  ال��دويل  املجتمع 
الت�سريعية  التدابري  باأ�سكاله و�سوره كافة، وو�سع  الإرهاب  باإدانة  يتعلق 
قيم  وغ��ر���س  ال��ت��ط��رف،  ظ��اه��رة  مكافحة  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  القانونية 
الو�سطية والعتدال والتعاي�س والإح�سان والت�سامح يف املجتمع، وغريها 
العديد من التو�سيات التي ت�سري بو�سوح اإىل اأن الدول الإ�سالمية تتطلع 
اإىل مرحلة جديدة من التعاون امل�سرتك يف الت�سدي للتحديات واملخاطر 
ال��ت��ي ت��ه��دد اأم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا والأم����ن الإقليمي وال����دويل ب��وج��ه عام. 
اأعمال ال��دورة ال�  وتابعت ان ت�سّلم دولة الإم��ارات العربية املتحدة رئا�سة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة” اأن البيان اخلتامي “اإعالن اأبوظبي” ال�سادر 
عن الدورة ال�ساد�سة والأربعني ملجل�س وزراء خارجية الدول الأع�ساء يف 
منظمة التعاون الإ�سالمي، اأم�س الول، يف ختام اأعمالها، التي عقدت على 
مدى يومني يوؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون بني الدول الإ�سالمية يف 
مواجهة التحديات واملخاطر، والعمل على تعزيز اأ�س�س الأمن وال�سلم على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
وق��ال��ت ال��ن�����س��رة - ال�����س��ادرة ع��ن م��رك��ز الإم�����ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
من  ج��دي��دة  “ مرحلة  ع��ن��وان  حت��ت  ام�س  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
التعاون الإ�سالمي يف مواجهة التحديات وتعزيز ال�سلم “ - اإن البيان ت�سمن 
العديد من التو�سيات املهمة، �سواء فيما يتعلق باإدانة كافة اأ�سكال التدخل 

»اأخبار ال�صاعة«: مرحلة جديدة من التعاون الإ�صالمي يف مواجهة التحديات وتعزيز ال�صلم

ل��ل��دول الأع�����س��اء ف��ق��ط، ويدرك 
اأوربان جيداً ذلك.

اإعادة ت�صّكل �صيا�صي
هذا ال�ّسجال واجلدل الداخلي يف 
بامتياز  الأوروب��ي، يخدم  اليمني 
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  م�����س��ل��ح��ة 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون، ال���ذي يريد 
�سيئا واح��دا فقط: تفجري حزب 
ال�سعب الأوروبي، وان يجذب اإليه 
و�سطية  �سيا�سية جديدة  كتلة  يف 
وموؤيدة لأوروبا ، الدميقراطيني 
امل�����س��ي��ح��ي��ني الأك�������ر اع����ت����دال ، 
يف  خا�س  ب�سكل  يوجدون  الذين 
املنتمية  ال�سكندنافية  الأح���زاب 

حلزب ال�سعب الأوروبي.
اأو  ب���ط���ري���ق���ة  ال������ق������ول،  مي����ك����ن 
واأورب������ان  م���اك���رون  اأّن  ب���اأخ���رى، 
كال  لأن  م��و���س��وع��ي��ان  ح��ل��ي��ف��ان 
الأ�سا�س  ه��دم  اإىل  يهدف  منهما 
الأوروبي،  ال�سعب  حلزب  احلايل 
املُجرب  ويرب  مانفريد  ومر�سحه 
ت��زداد �سعوبة، بني  توليفة،  على 
عائلته  يف  واملتطرفني  املعتدلني 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ي���ق���ول اإمي���ان���وي���ل 
“خ�سمي  ����س���راح���ة:  م����اك����رون 
على امل�ستوى الأوروبي، هو حزب 
ال�����س��ع��ب الأوروب�������ي ال����ذي ميثل 
تتميز  ال���ت���ي   ، احل��ال��ي��ة  اأوروب�������ا 

باجلمود«. 
من  اورب��������ان  ا����س���ت���ب���ع���اد  مت  اإذا   
، فاإن  الأوروب�������ي  ال�����س��ع��ب  ح����زب 
امل�سيحيني  ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
نهائيا،  احل���ج���ة  ه����ذه  ���س��ي��ل��غ��ون 
على  ���س��ريون  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  لكنهم 
قومي  حت����ال����ف  من������ّو  مي���ي���ن���ه���م 
اأنه  اأورب�����ان  ي��خ��ف  ج��دي��د. اذ مل 
يجعل من ماتيو �سالفيني ، زعيم 
“بطله”  الإي��ط��ال��ي��ة،  ال��راب��ط��ة 
يف  امل�ستقبلي  ال��ربمل��اين  وحليفه 
نواب  �سين�سم  فهل  �سرتا�سبورغ. 
حزب فيد�س يف نهاية املطاف اإىل 
من  م��وؤل��ف��ة  �سيا�سية  جم��م��وع��ة 
واأن�سار  الإي��ط��ال��ي��ني  القوميني 
م��اري��ن ل��وب��ان؟ ق��د ي��ك��ون هناك 
ت�سكيل  واإع������ادة  اإي�����س��اح  ع��م��ل��ي��ة 
ل��ل��م�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي الأوروب������ي 

جارية...

جمل�سه  اجتماع  خ��الل  فيد�س،   
ال�سيا�سي يف 20 مار�س.

ووف���ًق���ا ل��ل��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ، دعا 
اأح�������زاب )ت�����س��ع��ة يف هذه  ���س��ب��ع��ة 
احل������ال������ة( م�����ن خ���م�������س���ة ب���ل���دان 
اإط���الق  اإىل  اأوروب����ي����ة خم��ت��ل��ف��ة، 
مل�سقات  ح��م��ل��ة  ب��ع��د  الإج�������راء 
الهنغاري  الزعيم  اأطلقها  زائفة 
يف ب���الده ���س��د ج���ان ك��ل��ود يونكر 
، رئ��ي�����س امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب����ي����ة، 

وع�سو حزب ال�سعب الأوروبي.
لقد تالعب فيكتور اوربان، برموز 
معادية لل�سامية، وجمع يف نف�س 
امللياردير  امل���وؤام���رت���ي���ة،  ال���روؤي���ة 
ج�������ورج �����س����ورو�����س - خ�����س��م��ه - 
وي��ون��ك��ر، ن��ا���س��ب��ا اإل��ي��ه��م��ا “خطة 
على  املهاجرين  لفر�س  خفية” 

املجريني.
اليمني  ان��ق�����س��ام  اأّن  ����س���ك،  ول 
الأوروب��ي هذا - الذي كان كامنا 
ل�سنوات- ي�سع الأملاين مانفريد 
ويرب، رئي�س قائمة حزب ال�سعب 
الأوروب��ي ، يف و�سع دقيق. وياأتي 
ه��ذا اجل���دل ق��ي وق��ت اأط��ل��ق فيه 
الأوروبية،  حملته  الأخ����ري  ه���ذا 
اإىل  ال����ت���������س����رذم  ب������دل  وي����ح����ت����اج 

الوحدة.
يقول فيرب يف �سحيفة دير �سبيغل 
يتبع  اأورب���ان  “فيكتور  الأمل��ان��ي��ة: 
وعندما  �سيًئا”.  �سيا�سًيا  م�ساًرا 

اأن: هدفه هو حماية املهاجرين، 
عقبة.  الوطنية  احل��دود  متثل  و 
اإدخ����ال ت��اأ���س��رية ال��ه��ج��رة هي  اإّن 
اأي�سا على ج��دول الأع��م��ال، وقد 
اأن �سّوت  �سبق للربملان الأوروبي 

عليها«. 
اإّن  ك����ل ه�����ذا ك�����ذب وم���غ���ال���ط���ة. 
مازال  والهجرة  اللجوء  اإ���س��الح 
على طاولة املجل�س الأوروبي منذ 
ع��ام��ني، وف��ي��ك��ت��ور اأورب�����ان ، مثل 

على  الأوروب���ي���ني،  ال��ق��ادة  جميع 
دراية تامة بهذا الأمر. فالهدف 
البلدان  اإىل  ال��ع��ودة  ت�سهيل  ه��و 
طلبات  رف�������س  ع���ن���د  الأ����س���ل���ي���ة 
اللجوء، وحت�سني حماية احلدود 
اخل���ارج���ي���ة لأوروب��������ا، وم���واءم���ة 
ت�سريعات اللجوء لتجنب حتديدا 
وما  اللجوء”،  م��ارك��ت  “�سوبر 
التاأ�سريات  ت���زال  ول  ذل���ك.  اإىل 
�سيادية  م�سوؤولية  هي  الإن�سانية 

�سئل عما اإذا كان �سيوؤيد ا�ستبعاد 
فيرب:  اأج���اب   ، امل�ساغب  امل��ج��ري 
على  م��ط��روح��ة  اخل���ي���ارات  “كل 
مناق�سة  ب�سدد  نحن  ال��ط��اول��ة، 
ذل��ك يف ح��زب ال�سعب الأوروب���ي، 
�سيكون هناك نقا�س حول كيفية 
اأن ن��وا���س��ل م��ع ف��ي��ك��ت��ور اورب����ان 
انه  اإل  مقرتحات”،  و����س���اأق���دم 
منها.  اأي  ذك��ر  ع��دم  على  حر�س 
وقد يتمثل احلد الأدنى املطلوب، 

اإىل جان  ُتوّجه  اعتذار  ر�سالة  يف 
كلود يونكر.

املجري  الزعيم  اأن  الوا�سح  م��ن 
 ! “ح�سنا  ال����رتاج����ع:  ي���ن���وي  ل 
لياأتوا! من اجليد جدا اأن يتطور 
النقا�س”، قال فيكتور يف ت�سريح 
على جرح  امل��ل��ح  ، م�سيفا  اإذاع���ي 
بروك�سل  يف  “البريوقراطيني 
ال���ذي���ن ي����ري����دون ج��م��ي��ًع��ا زي����ادة 

من�سوب الهجرة«.

اأكاذيب
ا�ستقرت  التي  الكراهية  اأّن  غري 
ب��ني اأورب����ان وي��ون��ك��ر، و�سلت مع 
كان  ال���الع���ودة.  نقطة  اإىل  ذل��ك 
يونكر قد طالب يف ال�سابق مرتني 
با�ستبعاد اورب��ان، دون ج��دوى. و 
لي�ست  امل�سيئة  الإعالنية  احلملة 
 ، ����س���ع���ارات  اإىل  ت���رج���م���ة  ����س���وى 
يف  اأورب���ان  قالها  قا�سية  لعبارات 
موؤمتره ال�سحفي الأخري يف 10 
فرباير حول خطط الهجرة التي 

اأطلقتها املفو�سية.
يف  “الأدراج  اأّن  �����س����رح  ف���ق���د   
ب���روك�������س���ل م��ل��ي��ئ��ة ب���امل�������س���اري���ع ، 
يخرجونها  و����س���وف   ، ي���ق���ول���ون 
بروك�سل  و  الفر�سة،  اأتيحت  اإذا 

بالإ�سافة   ، لذلك  ا�ستعداد  على 
اإىل خطة العمل املكونة من �سبع 
التكنوقراط  يرغب  التي  نقاط 
الأوروبية،  النتخابات  بعد  فيها، 
اأوروب��ا باأكملها اإىل قارة  لتحويل 
ه��ج��رة.. اإن��ه��م ي��ري��دون يف املقام 
املهاجرين  ت��وزي��ع  اإع�����ادة  الأول 
على اأ�سا�س احل�س�س الإجبارية. 
اخل����ا�����س  الق�������������رتاح  اأّن  ك����م����ا 
ب��ال�����س��ن��دوق الأوروب���������ي لإع�����ادة 
ا.  اأي�سً جاهز  املهاجرين،  انتقال 
اإنهم يريدون اإ�سعاف حق الدول 
حدودهم،  ح��م��اي��ة  يف  الأع�������س���اء 
فربوك�سل تنهب مهاراتنا بانتظام 
، لكنها ل تعرف م��اذا تفعل بها. 
وقد اأعلن جورج �سورو�س بو�سوح 

حزب ال�صعب االأوروبي:

فيكتور اأوربان، ال�صتفزاز الذي اأفا�س الكاأ�س...؟
و�صلت الكراهية بني اأوربان ويونكر اإىل نقطة الالعودة

هل �صين�صم نواب حزب فيد�س اإىل جمموعة �صيا�صية موؤلفة من القوميني الإيطاليني واأن�صار مارين لوبان؟

القطيعة بني يونكر واوربان

اوربان.. امل�ساغب الوروبي

ماكرون.. انفجار اليمني الوروبي يخدمه

اليطايل �سالفيني.. قارب جناة املجري اوربان

مارين لوبان وكتلة جديدة للقوميني

مانفريد ويرب قد يكون ابرز احلا�سرين من �سجال اليمني؟

امل�صيحيني  عــائــلــة 
الدميقراطيني تغلي. 
ــزازات  ــف ــت ــص اآخــــر ا�
رئي�ش الوزراء املجري 
ـــــــان,  ــور اأورب ــت ــك ــي ف
ومل  اله�صم  ع�صرية 
متّر, و�صيدر�ش حزب 
ـــــي  الــ�ــصــعــب االأوروب
اال�صتبعاد  م�صالة 
التام للزعيم املجري 

وحزبه ..

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ــرون  ــاك ــب م ــرغ ي
ــاب  ــط ــق ــت ــص ا� يف 
ــني  ــي ــراط ــق ــدمي ال
الأكــر  امل�صيحيني 
اإىل  اعـــــتـــــدال 
الو�صطية  كتلته 
ــــــــدة  ــــــــدي اجل

ما  ــس  ــ� ــك ع عــلــى 
اأوربــــان،  يدعيه 
اإ�ـــصـــالح الــلــجــوء 
والهجرة مازال على 
طــــــــــاولــــــــــة 
ــي  الأوروب املجل�س 
مــــنــــذ عـــامـــني 

هذا ال�ّصجال واجلدل الداخلي يف اليمني 
االأوروبي يخدم م�صالح الرئي�ش الفرن�صي

انق�صام اليمني االأوروبي ي�صع مانفريد ويرب
 رئي�ش قائمة حزب ال�صعب االأوروبي يف و�صع دقيق
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• راأ�ص اخليمة. . الفجر 

الأول  ال�سيارات  مهرجان  اختتم 
ب��ت��ن��ظ��ي��م من  يف راأ��������س اخل���ي���م���ة 
م��رك��ز م��ع��ار���س الإم������ارة، اإحدى 
اخليمة  راأ�������س  غ���رف���ة  م����ب����ادرات 
بطال  الدهام”  “اأحمد  ب��ت��ت��وي��ج 
لبطولة الإمارات للدريفت والتي 
والأخرية  الثالثة  اجلولة  اأقيمت 
�سهد  ال��ذي  املهرجان  منها خالل 
والعرو�س  الفعاليات  من  العديد 

املثرية للحما�س.
من جانبه اأكد حممد علي م�سبح 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
اأن مهرجان  راأ���س اخليمة،  غرفة 

جناحاً  �سهد   2019 ال�����س��ي��ارات 
رائ����ع����ا ات�������س���ح م����ن خ�����الل حجم 
م�����س��ارك��ة ال�����س��ي��ارات م��ن خمتلف 
اأن���ح���اء ال���دول���ة وال����ذي ب��ل��غ اأكر 
اأيام  م��دى  على  �سيارة   800 من 
اإىل جتاوز  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ه��رج��ان، 
عدد الزوار ال� 20000 ا�ستمتعوا 
والعرو�س  امل�����س��وق��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت، م����وؤك����دا ع��ل��ى اأن 
حت���ق���ي���ق ه������ذه ال���ن���ج���اح���ات ج���اء 
�ساحب  ودع���م  ت��وج��ي��ه��ات  نتيجة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
بالإ�سافة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م 
اإىل الدعم الذي يقدمه �سركاوؤنا 

م�سرياً  بالإمارة،  ال�سرتاتيجيني 
متتلك  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  اأن  اإىل 
املقومات الكافية لأن تكون وجهة 
���س��ي��اح��ي��ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة ت��ع��د من 

الأف�سل بني مدن العامل.
املهرجان  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ����س���اف 
���س��ه��د 25 ف��ع��ال��ي��ة ك����ان احل���دث 
الثالثة  اجلولة  هو  فيها  الرئي�س 
والأخ����������رية ل���ب���ط���ول���ة الإم���������ارات 
البطل  بها  ت��وج  وال��ت��ي  للدريفت 
م�سريات   3 و  ال�����ده�����ام،  اأح����م����د 
من  انطلقت  باأنواعها  لل�سيارات 
جزيرة املرجان و�سول اإىل مركز 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ل��ل��م��ع��ار���س على 
موؤكدا على  املهرجان،  اأي��ام  م��دى 

دع���م غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة لكافة 
الريا�سات التي ت�ستهوي ال�سباب، 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ن�سعى  ح��ي��ث 
ومنا�سبة ملمار�سة تلك الريا�سات، 
بالإ�سافة اإىل الرتكيز على تنويع 
ب�سكل  ل��ل��زوار  اجل��اذب��ة  الفعاليات 
النمو  ي�����س��اه��م يف دع����م  ع����ام مب���ا 
على  اخليمة  راأ����س  ت�سهده  ال���ذي 
قال  جانبه،  من  امل�ستويات.  كافة 
عام  مدير  ال�سبب،  ح�سن  حممد 
وامل�سرف  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  غ���رف���ة 
اأن  ال�سيارات،  العام على مهرجان 
املهرجان ت�سمن عرو�س لتغليف 
وعرو�س  ال�سيارات،  على  والر�سم 
ت��ل��ح��ي��م الك����زو�����س����ت، وع���رو����س 

ق�����درة حمركات  ل��ف��ح�����س  داي���ن���و 
���س��ي دي  اآر  ال�������س���ي���ارات، وع���ر����س 
لل�سيارات،  ب���ع���د  ع����ن  ل��ل��ت��ح��ك��م 
حماكاة  اأج���ه���زة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ريا�سة  مم��ار���س��ة  كيفية  لتعليم 
الأن�سطة  من  والعديد  الدريفت، 
العائلة،  اأف���راد  لكافة  الرتفيهية 
ن��خ��ب��ة من  م�����س��ريا اإىل م�����س��ارك��ة 
الفنيني اخلرباء يف هذه املجالت 
ي��ع��ك�����س ح���ر����س مركز  وه�����و م����ا 
الأف�سل  ا�ستقطاب  على  املعار�س 
جذب  يف  ي�ساهم  مبا  فعالياته  يف 
كما  ال�����س��ي��اح��ة،  وتن�سيط  ال����زوار 
الأطفال  م��ن  ع��دد  ا�ست�سافة  مت 
الأي���ت���ام م���ن م��وؤ���س�����س��ة ���س��ق��ر بن 

حم����م����د ال���ق���ا����س���م���ي ل����الأع����م����ال 
ال�سرطان  وم���ر����س���ى  اخل����ريي����ة 
الحتياجات  وذوي  وال�������س���ك���ري 
ق�سم  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اخل���ا����س���ة 
املبادرات املجتمعية مبنطقة راأ�س 
اخليمة الطبية يف جناح الت�سامح 
ال��ذي نظمته غرفة راأ���س اخليمة 

مت  حيث  الت�سامح،  ع��ام  مبنا�سبة 
الهدايا عليهم واأخذهم يف  توزيع 
امل��ه��رج��ان و���س��ط اأجواء  ج��ول��ة يف 
من الفرح وال�سعادة التي ارت�سمت 
يف  ال�سبب  واأع��ل��ن  وج��وه��م.  على 
خ���ت���ام م���ه���رج���ان ال�������س���ي���ارات عن 
اط��������الق م����ه����رج����ان ال������دراج������ات 

وذلك  الثانية  ن�سخته  يف  النارية 
23 مار�س اجلاري،  اإىل   20 من 
املفاجاآت  من  العديد  ي�سم  حيث 
والتي تقام لأول مرة، موؤكدا على 
ا�ستمرار مركز املعار�س يف تنظيم 
املمتعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

واجلاذبة خالل العام اجلاري.

•• دبي -الفجر

م�ساركته يف  خ��الل  برونزية  واأخ��رى  ذهبيتني  الإم���ارات، ميداليتني  ت��راث  بنادي  ال�سباحة  فريق  اأح��رز 
الإمارات  احتاد  نظمها  التي  العمرية،  للفئات  الق�سري  باملجرى  لل�سباحة  الأوىل  الإم��ارات  كاأ�س  بطولة 
اجل��اري على م�سبح جممع  مار�س  والثاين من  الأول  وال�سبت  يومي اجلمعة  لل�سباحة  املتحدة  العربية 
حمدان بن حممد الريا�سي يف دبي، و�سهدت م�ساركة كبرية بعدد 970 �سباحاً من 34 نادياً واأكادميية.

وتوج �سباح النادي، حممد را�سد احلمادي، بامليداية الذهبية يف �سباق 200 مرت �سدر “13-14 �سنة”، 
حيث اأنهاه بزمن قدره 02،42،84، كما ح�سل ال�سباح نف�سه على ذهبية �سباق 100 مرت �سدر، بزمن 
قدره 01،14،90، وحاز احلمادي اأي�ساً برونزية �سباق 100 مرت متنوع بزمن 01،07،82. وكان فريق 
ال�سباحة بنادي تراث الإمارات �سارك يف البطولة باأربعة ع�سر �سباحاً من نا�سئي الفريق يف الفئات العمرية 

�سنة عقب مع�سكر ا�ستعداد داخلي بامل�سبح الأوملبي يف جزيرة ال�سمالية التابع للنادي.  16 –  10

ذهبيتان لنادي تراث الإمارات يف 
كاأ�س الإمارات لل�صباحة

اأكرث من 20000 زائر خالل 4 اأيام

ختام مهرجان راأ�س اخليمة لل�صيارات بتتويج 
بطل الإمارات للدريفت 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ادمارك للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  215178             بتاريخ:  04  / 08  / 2014م 
امل�سجلة حتت رقم :                              بتاريخ:   06  / 01  / 1520م
با�س��م: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (..

وعنوانه: �س.ب : 118712- دبي – المارات العربية املتحدة 
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ وادوات املدخنني والثقاب

الواق�عة بالفئة   : 34
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2019/1/4764
ا�سم مالك العالمة: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (.

ا�سم املتنازل له : �س. الوحدانية للتجارة العامة ذ.م.م 
مه�نته: 

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
عنوانه: �س.ب 29011 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية:  8 / 01 /  2019م  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 02/21 / 2019م

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ادمارك للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  152844             بتاريخ:  07  / 12  / 2011م 
امل�سجلة حتت رقم :                              بتاريخ:   01  / 05  / 1220م
با�س��م: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (..

وعنوانه: �س.ب : 118712- دبي – المارات العربية املتحدة 
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ وادوات املدخنني والثقاب

الواق�عة بالفئة   : 34
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2019/1/4764
ا�سم مالك العالمة: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (.

ا�سم املتنازل له : �س. الوحدانية للتجارة العامة ذ.م.م 
مه�نته: 

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
عنوانه: �س.ب 29011 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية:  8 / 01 /  2019م  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 02/21 / 2019م

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ادمارك للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم :  238077             بتاريخ:  04  / 08  / 2015م 

امل�سجلة حتت رقم :                              بتاريخ:   18  / 10  / 1620م
با�س��م: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (..

وعنوانه: �س.ب : 118712- دبي – المارات العربية املتحدة 
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
) عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية ) غري الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات 

)الرا�سمات(.
الواق�عة بالفئة   : 16

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 2019/1/4764

ا�سم مالك العالمة: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (.
ا�سم املتنازل له : �س. الوحدانية للتجارة العامة ذ.م.م 

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
عنوانه: �س.ب 29011 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية:  8 / 01 /  2019م  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 02/21 / 2019م

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ادمارك للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  215177             بتاريخ:  04  / 08  / 2014م 
امل�سجلة حتت رقم :                              بتاريخ:   27  / 11  / 1620م
با�س��م: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (..

وعنوانه: �س.ب : 118712- دبي – المارات العربية املتحدة 
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
وال�سل�سات  اخل��ل  اخل���ردل؛  امل��ل��ح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخل��م��رية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛ 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة   : 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 2019/1/4764

ا�سم مالك العالمة: �س. نا�سيونال توباكو للتجارة ) ذات م�سئولية حمدودة (.
ا�سم املتنازل له : �س. الوحدانية للتجارة العامة ذ.م.م 

مه�نته: 
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوانه: �س.ب 29011 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية:  8 / 01 /  2019م  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 02/21 / 2019م
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 217586                               بتاريخ: 2014/09/11
امل�سجلة حتت رقم: 217586                               بتاريخ: 

با�س��م: بي تي. بريو�ساهان جامو اير مانكور                   
وعنوانه:  جيه ال. رايا �سولو- �سراجن كيه ام. 7 بالور، كاراجنانيار، �سولو، جاوا تينجاه، اندوني�سيا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
الع�سل، الهالميات ) اجللي (، الوجبات اخلفيفة

والواقعة بالفئة 30
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�سم مالك العالمة:  بي تي. بريو�ساهان جامو اير مانكور.

ا�سم املتنازل له: بي تي. مادورا�سا اجنولن نو�سانتارا
مه�نته:  التجارة و ال�سناعة

جن�سيته: اندوني�سيا
عنوان وحمل اقامته:  جالن ار ام �سايد، كالمبي�سان ار تي 01، ار دبليو 10، كيلوراهان كاليانكار، كيكاماتان 

�سيلوجريي، كابوباتني وونوجريي، بروفين�سي جاوا تينجاه
تاري�خ انت�قال امللكية  ) التنازل (:  2018/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 217588                               بتاريخ: 2014/09/11
امل�سجلة حتت رقم: 217588                               بتاريخ: 

با�س��م: بي تي. بريو�ساهان جامو اير مانكور                   
وعنوانه:  جيه ال. رايا �سولو- �سراجن كيه ام. 7 بالور، كاراجنانيار، �سولو، جاوا تينجاه، اندوني�سيا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
امل�سروبات املرطبة التي ا�سا�سها الع�سل

والواقعة بالفئة 32
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�سم مالك العالمة:  بي تي. بريو�ساهان جامو اير مانكور.

ا�سم املتنازل له: بي تي. مادورا�سا اجنولن نو�سانتارا
مه�نته:  التجارة و ال�سناعة

جن�سيته: اندوني�سيا
عنوان وحمل اقامته:  جالن ار ام �سايد، كالمبي�سان ار تي 01، ار دبليو 10، كيلوراهان كاليانكار، كيكاماتان 

�سيلوجريي، كابوباتني وونوجريي، بروفين�سي جاوا تينجاه
تاري�خ انت�قال امللكية  ) التنازل (:  2018/10/05   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  4  مار�ض 2019 العدد 12570  العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
جلمعية خورفكان التعاونية ل�صيادي الأ�صماك عن العام املايل 2018م

ي�صر جمل�ش اإدارة جمعية خورفكان التعاونية ل�صيادي االأ�صماك دعوة ال�صادة/ امل�صاهمني حل�صور اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية يف متام ال�صاعة الرابعة والن�صف م�صاء يوم االأربعاء املوافق 2019/04/03م 
يف مقر جمعية ال�صيادين بخورفكان ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين وهو اأغلبية االأع�صاء �صيتم 
تاأجيل االأجتماع اإىل اجتماع اآخر يعقد بعد ن�صف �صاعة يف نف�ش املكان ويكون الن�صاب القانوين ع�صر 

االأع�صاء اأو خم�صة ع�صر ع�صوًا على االأقل وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:
1- الت�صديق على حم�صر اجتماع اجلمعية العمومية ال�صابق عن العام املايل 2017م.

2- الت�صديق على تقرير جمل�ش االإدارة عن العام 2018م.
3- الت�صديق على تقرير مدقق احل�صابات واعتماد امليزانية واحل�صابات اخلتامية والن�صب املقرتحة 
املالية  البيانات  على  االأطــالع  االأع�صاء  من  يرغب  ملن  وميكن  2018م  العام  عن  ــاح  االأرب لتوزيعات 

واالإدارية باجلمعية.
4- اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�ش االإدارة من امل�صوؤولية عن كل ما يتعلق باإدارة اأعمال اجلمعية.

5- اإبراء ذمة ال�صادة/ مدققي احل�صابات عن اأعمالهم خالل العام 2018م.
6- تعيني مدقق للح�صابات لعام 2019م وحتديد مكافاآته.

الكاتب  من  ر�صمي م�صدق  بتوكيل  االأع�صاء حل�صور االجتماع  من  يوكل عنه غريه  اأن  لكل ع�صو  يجوز 
العدل مت�صمنًا ا�صم اجلمعية )جمعية خورفكان التعاونية ل�صيادي االأ�صماك( وموعد انعقاد اجلمعية 
ورقم  الهوية  لبطاقة  وفقًا  الوكيل  الع�صو  وا�صم  املوكل  الع�صو  وا�صم  2019/04/03م  العمومية 

الع�صوية يف اجلمعية لكل منهما وال يجوز ان ينوب ع�صو عن اأكرث من ع�صو اآخر.
اآخر موعد لت�صليم التوكيالت يوم ال�صبت املوافق 2019/03/30م ال�صاعة الواحدة ظهرًا.

لال�صتف�صار هاتف: 092387611.
جمل�ش اإدارة اجلمعية

هايلو  ان���ي���ى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�سية   ، ال��ي��م��و 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)3649328( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق�����رب  او  الث���ي���وب���ي���ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
امل��دع��و / حم��م��د �سمون  ف��ق��د 
ال������دي������ن ب������ره������ان ال������دي������ن ، 
- جواز  بنغالدي�س   اجلن�سية 
 )0583252( رق���م  ���س��ف��ره 
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
اقرب  او  الهند�سية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

جر  برفينو   / امل��دع��و  فقد 
، الفلبني    ال�سانرتا  لوريل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EC0131974( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0565229356

فقدان جواز �صفر
معي�س  حممد  امل��دع��و/  فقد 
الهند   ، ادري���������������س  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P01050925( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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�سيتي  م���ان�������س�������س���رت  ن��������ادي  وق������ع 
القدم  ل���ك���رة  ���س��ي��ت��ي  وجم���م���وع���ة 
اتفاقية تعاون مع جمل�س اأبوظبي 
الرتقاء  خطط  لدعم  الريا�سي، 
مبنظومة كرة القدم يف اأكادمييات 
اأن���دي���ة اأب��وظ��ب��ي وال���س��ت��ف��ادة من 
املتقدمة  الح���رتاف���ي���ة  ال����ربام����ج 
وال�����ه�����ادف�����ة ل���ت�������اأه���ي���ل ال�����ك�����وادر 
بخربات  املدربني  ورفد  التنفيذية 

مهمة وتطوير مهارات الالعبني.
العواين  حمد  ع���ارف  �سعادة  وق���ام 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال����ع����ام  الأم�������ني 
املدير  تروكيل  واأوليفر  الريا�سي 
الإق���ل���ي���م���ي يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 

و�سمال اإفريقيا يف جمموعة �سيتي 
لكرة القدم، بالتوقيع على اتفاقية 
ال���ط���رف���ني مبقر  ب����ني  ال����ت����ع����اون 

جمل�س اأبوظبي الريا�سي.
وت���ت�������س���م���ن ات����ف����اق����ي����ة ال����ت����ع����اون 
جمموعة من الربامج التي ت�سمل 
العمرية  امل���راح���ل  ا����س���راك لع��ب��ي 
باندية اأبوظبي مبعاي�سات تدريبية 
وفنية يف اكادميية مان�س�سرت �سيتي 
وزي������ارات ل���س��ت��اد الحت�����اد لنادي 

مان�س�سرت �سيتي.
كما ت�سمل دخول الكوادر التدريبية 
والإدارية يف اأندية اأبوظبي بربامج 
ع��م��ل متقدمة  وور�����س  ت��ط��وي��ري��ة 
�سيتي  مان�س�سرت  ل��ن��ادي  وزي����ارات 
املو�سم،  م�����دار  ع��ل��ى  الجن���ل���ي���زي 

لالطالع وال�ستفادة من اخلطط 
امل���ت���ط���ورة وال���ن���م���وذج الح�����رتايف 
منظومته  يف  ���س��ي��ت��ي  مل��ان�����س�����س��رت 
الكروية ونهجه املميز على م�ستوى 
والإداريني  واملدربني  الكادمييات 
النقلة  ظ���ل  يف  امل���واه���ب  ورع���اي���ة 
النادي على  اأحدثها  التي  النوعية 

ال�سعيدين الإداري والفني.
اأف�سل  متابعة  الربامج  وتت�سمن 
املمار�سات يف نادي مان�س�سر �سيتي 
اللياقة  م��ث��ل  امل���ج���الت  مب��خ��ت��ل��ف 
البدنية والتغذية وعلوم الريا�سة، 
خال�سة  ا�ستق�ساء  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
التطور يف  التجارب لدعم م�سرية 

اأندية اأبوظبي. 
ب������دوره ق����ال ����س���ع���ادة ع�����ارف حمد 

ملجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال����ع����واين 
اأبوظبي الريا�سي: “ نحن �سعداء 
بتوقيع هذه التفاقية التي تهدف 
اإىل تطوير العالقات الثنائية بني 
امل��ج��ل�����س وجم��م��وع��ة ���س��ي��ت��ي لكرة 
ركيزة  لنا  بالن�سبة  ومتثل  ال��ق��دم، 
لالرتقاء  خ��ط��ط��ن��ا  يف  ا���س��ا���س��ي��ة 
اأن���دي���ة  ب���امل���ن���ظ���وم���ة ال����ك����روي����ة يف 
الالعبني  ت�����س��م��ل  مب����ا  اأب���وظ���ب���ي 
التنفيذية،  وال����ك����وادر  وامل���درب���ني 
عرب مدر�سة مان�س�سرت �سيتي التي 
متثل احد اهم املدار�س الكروية يف 

اأوروبا والعامل.  
“ حري�سون يف جمل�س  واأ���س��اف: 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى تقدمي 
اأندية  ل��دع��م  امل��ت��ط��ورة  ال���ربام���ج 

اأب�����وظ�����ب�����ي ب����ال����ت����ج����ارب ال����ري����ة 
وامل��م��ار���س��ات امل��ت��ق��دم��ة، مب��ا ي�سهم 
اأندية  ال��ك��رة يف  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف 
اأب���وظ���ب���ي، ومت���ث���ل ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا مع 
ا����س���اف���ة مهمة  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��ر 
كما  العامليني،  �سركائنا  ملجموعة 
ت�سكل خطة عمل متكاملة لتحقيق 
جمموعة كبرية من الهداف التي 
متقدم  م�������س���اف  ن���ح���و  ���س��ت��ق��ودن��ا 
بني  ال�سراكات  تعزيز  يف  و�ست�سهم 
الطرفني على مدار ثالث �سنوات 
الم���ر   ،  2021 دي�����س��م��رب  ح��ت��ى 
الذي �سيعود مبكت�سبات وخمرجات 
اأب��وظ��ب��ي. واختتم  ك��ب��رية لأن��دي��ة 
ال�سكر  ب��ك��ث��ري  “ ات���ق���دم  ب��ق��ول��ه: 
على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  �سيتي  ملجموعة 

الو�سول  اأج��ل  الكبري من  تعاونها 
والطاحة  املميزة،  ال�سراكة  لهذه 
ل��ل��ع��م��ل ����س���وي���اً م���ن اأج�����ل حتقيق 
لقطاع  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن  امل����زي����د 
اأب���وظ���ب���ي«. ب�����دوره قال  ال���ك���رة يف 
الإقليمي  امل��دي��ر  تروكيل،  اأوليفر 
و����س���م���ال  الأو��������س�������ط  ال���������س����رق  يف 
لكرة  �سيتي  جمموعة  يف  اإفريقيا 

�سيتي  جم��م��وع��ة  “عملت  ال��ق��دم: 
ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى اإط����الق برامج 
وال�سغار  ال�����س��ب��اب  لتحفيز  ق��وي��ة 
اأبوظبي،  يف  اللعبة  ممار�سة  على 
التزامنا  على  يوؤكد  التفاق  وه��ذا 
لريا�سة  الدعم  تقدمي  مبوا�سلة 
وا�ساف:  اأبوظبي«.  يف  القدم  كرة 
وامل���درب���ني  ب��ال��الع��ب��ني  “نرحب 

وال���ك���وادر ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ت��ي متثل 
اأندية اأبوظبي يف مان�س�سرت �سيتي 
ال�سنوات  خ����الل  م���ًع���ا  وال���ت���ع���اون 
ال����ق����ادم����ة«. اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن 
جمموعة �سيتي لكرة القدم متلك 
احل�سة الأكرب يف اأندية مان�س�سرت 
وملبورن  �سيتي  ونيويورك  �سيتي 

�سيتي«. 
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الكربي  علي  ال�ساب  الفار�س  اأح��رز 
نادي  م���ن  “بالو�سنتا”  ب��ال��ف��ر���س 
ال�سارقة للفرو�سية جائزة املناف�سة 
املخ�س�سة لفر�سان القفز من دولة 
اجل��ول��ة مع  الإم����ارات، مبوا�سفات 
ج��ول��ة ل��ل��ت��م��اي��ز ع��ل��ى ح���واج���ز بلغ 
�سمن  ����س���م،   ”140“ ارت���ف���اع���ه���ا 
ع�سر  احل����ادي  الأ���س��ب��وع  مناف�سات 
ل�����دوري الإم�������ارات ل��وجن��ني لقفز 
احلواجز، برعاية لوجنني واإ�سراف 
احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق، 
اأبوظبي  ن�������ادي  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
املناف�سات  م�ست�سيف  للفرو�سية، 
التي ا�ستملت على 6 اأ�سواط جرت 
املا�سيني  يومي اخلمي�س واجلمعة 
على امليدان الرملي بنادي اأبوظبي 
للفرو�سية، وبها تتوا�سل مناف�سات 
الدوري على ميادين اأندية ومراكز 
نهائيات  بالإمارات حتى  الفرو�سية 

ال�����دوري يف ال���س��ب��وع الأخ�����ري من 
�سهر اأبريل القادم على ميدان نادي 

ال�سارقة للفرو�سية.

الرميثي والكربي وتبادل مراكز 
ال�صدارة

وخ�����س�����س��ت م��ن��اف�����س��ت��ان ل��ك��ل فئة 
بواقع مناف�سة يف كل يوم، واملناف�سة 
دولة  م��ن  ال��ق��ف��ز  ل��ف��ر���س��ان  الأوىل 
مبوا�سفات  ج�������اءت  الإم�������������ارات، 
بلغ  حواجز  على  ال��واح��دة  اجلولة 
و�سارك  ���س��م،   ”135“ ارت��ف��اع��ه��ا 
ف��ي��ه��ا 24 ف��ار���س��اً وف���ار����س���ة، جنح 
اجلولة  اإكمال  يف  فر�سان   6 منهم 
جائزة  ون���ال  خ��ط��اأ،  دون  الرئي�سة 
�سايف  حممد  الفار�س  الأول  املركز 
“بووك” من  ب���اجل���واد  ال��رم��ي��ث��ي 
نادي تراث الإمارات، وذهبت جائزة 
املركز الثاين للفار�س علي عبد اهلل 
بي”  “دوك�سان  وال��ف��ر���س  اخل����ادم  
للفرو�سية،  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  م���ن 

نالها  ال����ث����ال����ث  امل�����رك�����ز  وج�����ائ�����زة 
الفار�س علي حمد الكربي بالفر�س 
الفار�س  قفز  ومنه  “بالو�سنتا”، 
امل��رك��ز الول يف  اإىل  ال��ك��رب��ي  ع��ل��ي 
ال�سوط الثاين املخ�س�س للفر�سان 
مبوا�سفات  الإم�������ارات،  دول����ة  م��ن 
اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز 
 ”140“ ع��ل��ى ح��واج��ز ارت��ف��اع��ه��ا 
���س��م، وم����ن ب���ني 23 ف���ار����س���اً جنح 
اإىل جولة  النتقال  يف  فار�سا   13
ال��ت��م��اي��ز ب�������اأداء ن��ظ��ي��ف خ����ال من 
خطاأ  دون  التمايز  واأكمل  الأخطْا، 
9 فر�سان، ونال جائزة املركز الأول 
الفار�س الكربي بعد اأن �سجل الزمن 
ثانية،   38.95- وب��ل��غ  الأف�����س��ل 
زميله  الثاين  املركز  جائزة  وك�سب 
���س��امل خمي�س  ال���ف���ار����س  ب���ال���ن���ادي 
“ا�سربي�سو”  بالفر�س  ال�سويدي 
 ”39.17“ يف  ال��ت��م��اي��ز  واأك���م���ل 
ثانية، وذهبت جائزة املركز الثالث 
الرميثي  الفار�س حممد �سايف  اإىل 

واجل��واد “بووك” من ن��ادي تراث 
الإمارات. 

تينا لوند تك�صب متايز “145” 
�صم 

على  مرحلتني  من  مفتوح  ب�سوط 
حواجز بلغ ارتفاعها “135” �سم 
مل�ساركة  املناف�سات،  اأوىل  اإنطلقت 
الفر�سان من الفئة الأوىل، و�سارك 
ف��ي��ه��ا 16 ف��ار���س��اً وف���ار����س���ة، جنح 
منهم 4 فر�سان يف اإكمال املرحلتني 
دون خطاأ، ونال جائزة املركز الأول 
باجلواد  �سادقي  فرهانغ  الفار�س 
ن���ادي  م���ن  بيكوليني”  “دبليو 
امل�ستدامة  ب��امل��دي��ن��ة  ال��ف��رو���س��ي��ة 
الثانية  امل��رح��ل��ة  واأك���م���ل  دب����ي،  يف 
ثانية،   ”26.80“ ب��ل��غ  زم���ن  يف 
وال�����س��وط ال��ث��اين ل��ف��ر���س��ان الفئة 
املناف�سات،  خ��ت��ام  يف  ج���اء  الأوىل 
مب��وا���س��ف��ات اجل��ول��ة ال��واح��دة مع 
ج��ول��ة ل��ل��ت��م��اي��ز ع��ل��ى ح��واج��ز بلغ 

و�سارك  ���س��م،   ”145“ ارت��ف��اع��ه��ا 
وف��ار���س��ة، وجنح  ف��ار���س��اً   14 فيها 
اإكمال اجلولة  فر�سان يف   4 منهم 
ال��ت��م��اي��ز دون  واأك���م���ل  دون خ���ط���اأ، 
وت�سدرتهم  ف��ر���س��ان،  ثالثة  خطاأ 
ال���ف���ار����س���ة ت���ي���ن���ا ل����ون����د ب����اجل����واد 
دبي  ن������ادي  م����ن  “فري�ستايل” 
اأكملت  اأن  بعد  والفرو�سية  للبولو 
 ”40.09“ بلغ  زم��ن  يف  التمايز 
ثانية، وذهبت جائزة املركز الثاين 
ديفيد  ف�����ردري�����ك  ال����ف����ار�����س  اإىل 
واجلواد “�ساك�سو دو ل روك” من 
اإ�سطبالت الأ�سايل، واأنهى التمايز 
ثانية،   ”42.17“ ب��ل��غ  زم���ن  يف 
الفار�س  الثالث  املركز  ونال جائزة 
هادي نظام واجلواد “دولر “ من 

نادي ال�سارقة للفرو�سية.

ثالث فئات تتناف�ش يف �صوطني
ت���ن���اف�������س ال����ف����ر�����س����ان م�����ن ث���الث 
الثانية،  الفئة  ف��ر���س��ان  ه��ي  ف��ئ��ات 

اجل��ون��ي��ورز وف��ئ��ة اأ���س��ح��اب خيول 
 ”6  �  5“ ال�����س��غ��رية ع��م��ر  ال��ق��ف��ز 
الأوىل  م��ن��اف�����س��ت��ني،  يف  ����س���ن���وات 
م������ن م����رح����ل����ت����ني ع����ل����ى ح����واج����ز 
الفئة  ل��ف��ر���س��ان  ���س��م   ”125“
الثانية واجلونيورز، وعلى حواجز 
خليول  ���س��م   ”130“ ارت��ف��اع��ه��ا 
�سنوات،   6 عمر  ال�سغرية  القفز 
الثالث  للفئات  الثانية  واملناف�سة 
فئة،  ل���ك���ل  الرت�����ف�����اع  ذات  وع���ل���ى 
ومب���وا����س���ف���ات اجل���ول���ة ال���واح���دة 
مناف�سة  يف  ل��ل��ت��م��اي��ز.  ج��ول��ة  م���ع 
الثانية  الفئة  لفر�سان  املرحلتني 
وفار�سان  ف���ار����س���اً،   14 ت��ن��اف�����س 
اأكمال املرحلتني دون خطاأ، اأولهما 
باجلواد  ���س��اوا���س  يو�سف  ال��ف��ار���س 
علي،  اآل  اإ�سطبالت  “اإلتون” من 
واأنهى املرحلة الثانية يف زمن بلغ 
املركز  وجائزة  “32.01” ثانية، 
الثاين نالها الفار�س ال�سيخ نهيان 
مناف�سة  نهيان. ويف  اآل  بن خليفة 

اجل��ول��ة م��ع مت��اي��ز اأك��م��ل الفار�س 
�ساوا�س ثنائية مع اجلواد “اإلتون” 
اجلولة  ب���اإك���م���ال  اإن�����ف�����راده  ب���ع���د 
جائزة  ون���ال  خ��ط��اأ،  دون  الرئي�سة 
املركز الثاين الفار�س حممد بخيت 
نادي  من  “�سانارا”  مع  القبي�سي 
الفوز  وح��ق��ق  للفرو�سية.  م��ن��درة 
للفر�سان  امل��رح��ل��ت��ني  مناف�سة  يف 
م����ن ف���ئ���ة اجل����ون����ي����ورز ال���ف���ار����س 
حممد حمد الكربي باجلواد “اأير 
اأوكرين” من بني 19 م�سارك، و4 
منهم اأكملوا املرحلتني دون خطاأ، 
وج��ائ��زة امل��رك��ز ال��ث��اين ذه��ب��ت اإىل 
العوي�س  ع��م��ران  عي�سى  ال��ف��ار���س 
من  هونور”  اأوف  “كود  واجل���واد 
ال�����س��اف��ن��ات. وخطف  اإ���س��ط��ب��الت 
بالفر�س  الزبيبي  اأ�سامة  الفار�س 
“بابريكا” من نادي مندرة جائزة 
املركز  ج��ائ��زة  ت��ارك��اً  الأول  امل��رك��ز 
الكربي  ل��ل��ف��ار���س حم��م��د  ال���ث���اين 

واجلواد “اأير اأوكرين.

لأ�سحاب  املرحلتني  مناف�سة  ويف 
 5“ عمر  ال�سغرية  القفز  خ��ي��ول 
فار�ساً،   16 ���س��ارك  6” ���س��ن��وات،   �
دون  املرحلتني  اأك��م��ل��وا  منهم  و4 
الفار�سة  ال�����س��دارة  ون��ال��ت  خ��ط��اأ، 
“�سيلفيتا  ب��ال��ف��ر���س  ل���ون���د  ت��ي��ن��ا 
دبي  ن���ادي  �سنوات” م��ن  زد” “7 
واأح��رز جائزة  والفرو�سية،  للبولو 
املركز الثاين الفار�س حممد فادي 
�سي”  وي��ل  “وي  باجلواد  الزبيبي 
“6 �سنوات”. ويف مناف�سة اجلولة 
الواحدة مع جولة التمايز، والتي 
جولة  يف  ف��ر���س��ان   7 فيها  تناف�س 
التمايز  اأكملوا  و4 منهم  التمايز، 
دون خطاأ، وفيها حافظت الفار�سة 
ب�سحبة  ال�سدارة  على  لوند  تينا 
وجائزة  زد”  “�سيلفيتا  ال��ف��ر���س 
امل����رك����ز ال����ث����اين ن���ال���ه���ا ال���ف���ار����س 
باجلواد  ن��ات�����س��ي�����س  دمي���رتي���و����س  
“كا�سكول” “6 �سنوات” من نادي 

ال�سارقة للفرو�سية.

توقيع اتفاقية تعاون بني جمموعة �صيتي لكرة 
القدم وجمل�س اأبوظبي الريا�صي

يف مناف�صات االأ�صبوع احلادي ع�صر لدوري القفز على ميدان اأبوظبي للفرو�صية

الكربــــي يحــــرز جائـــزة فر�صـــان الإمـــارات ولونــــد تنـــال 
جائــــزة ال�صــــوط املفتــــوح

�سنة   14 حتت  الريا�سي  اأبوظبي  ن��ادي  فريقا  بلغ 
العا�سرة  للبطولة  اخلتامية  املباراة  �سنوات  وع�سرة 
ب��ن زايد  ب��ن ه���زاع  امل��ق��ام��ة على ك��اأ���س ال�سيخ زاي���د 
النادي  نظمها  التي  والأ�سبال  للنا�سئني  نهيان  اآل 
مبالعب اأكادميية نادي اأبوظبي الريا�سي مبنطقة 

امل�سرف يف اأبوظبي والتي اختتمت يف �ساعة متاأخرة 
فريقا   16 �سهدت م�ساركة  ،والتي  اأم�س  من م�ساء 
على م�ستوى الدولة والدول العربية واأوروب��ا ،وقد 
جاء تاأهل فريق نادي اأبو ظبي حتت 14 �سنة بفوزه 
امل�سري  �سبورت  ب��رتو  اأك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق  امل��ث��ري على 

اأن  بعد  الثاين  ال�سوط  يف  ج��اءت  والتي  �سفر   4-
جن��ح��ت م���درب���ه ال��ف��ري��ق ����س���ارة ح�����س��ان��ني يف قيادة 
والثاين  الأول  املركزين  لتحديد  للنهائي  الفريق 
،وال�����ذي ي��ج��م��ع ف��ري��ق اأب����و ظ��ب��ي م���ع ف��ري��ق بيزك 
على  مي�س  مل  اإن  اإذ  ثانية(  م��رة  ال�سيكي)كالكيت 

�ساعات  �سوى  التمهيدي  ال��دور  يف  مباراتهم  نهاية 
ويلعب  ف��ري��ق..  لكل  بهدف  بالتعادل  انتهت  والتي 
مع  امل�سري  �سبورت  برتو  الفئة  تلك  برونزية  على 
بدوره  خ�سر  ال��ذي  العماين  امل�ستقبل  جن��وم  فريق 
يف  وي��ل��ع��ب   . -3�سفر  ال�سيكي  ب��ي��زك  ف��ري��ق  اأم����ام 

ختام بطولة حتت 10 �سنوات فريق نادي اأبو ظبي 
فريق  �ستة مع  اأب��و  املدربة حكيمة  بقيادة  الريا�سي 
اأبو ظبي على اأكادميية  اأكادميية �سابورت ،بعد فوز 

فريق  ف���از  ،ف��ي��م��ا   3-4 ب���رك���الت ال��رتج��ي��ح  ب��ا���س 
لتلعب   0-3 اأدنوك  �سابورت على مدر�سة  اأكادميية 

اأدنوك مع اأكادميية با�س على برونزية تلك الفئة .

نادي اأبوظبي الريا�صي يبلغ نهائي بطولته 
الكروية بقيادة ن�صائية
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الفجر الريا�ضي

حتقيق  اىل  الماراتي  الو�سل  يتطلع 
عندما  ع��ام��ا   11 م��ن��ذ  ينتظره  ف���وز 
اليوم  ال�����س��ع��ودي  ال��ن�����س��ر  ي�ست�سيف 
من  الأوىل  اجل�����ول�����ة  يف  الث�����ن�����ني 
لدوري  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  مناف�سات 

اأبطال اآ�سيا يف كرة القدم.
املجموعة  �سمن  اأخ����رى  م���ب���اراة  ويف 
ال��ع��راق��ي �سيفا  ال����زوراء  ذات��ه��ا، يحل 
اأ�سفهان،  الإي���راين يف  اآه��ن  على ذوب 
الثانية  امل���ج���م���وع���ة  ت�����س��ه��د  ب��ي��ن��م��ا 
الإم��ارات��ي �سيفا على  ال��وح��دة  حلول 
وا�ست�سافة  الأوزب���ك���ي،  لوكوموتيف 

الحتاد ال�سعودي للريان القطري.
القارية  البطولة  يف  الو�سل  وي�سارك 
بعد  الثالثة  للمرة  اجل��دي��دة  بحلتها 
ن�سختي 2008 و2018، وهو عجز 
عن جتاوز دور املجموعات يف املرتني، 
مباراة   12 يف  فقط  بفوزين  واكتفى 
عاما   11 قبل  اآخرهما  ك��ان  خا�سها، 
ع��ن��دم��ا ه���زم ال��ق��وة اجل��وي��ة العراقي 
2-1 يف ال�سابع من اأيار مايو 2008. 
نقطة  اأي  حتقيق  يف  ال��و���س��ل  وف�����س��ل 
العام املا�سي بعد �ست هزائم متتالية، 
وهو ياأمل يف ك�سر هذه ال�سل�سلة �سد 
يقابله  ���س��ع��ودي  ف��ري��ق  ث��ال��ث  الن�سر، 
الحتاد  بعد  اأ�سهر،  ت�سعة  غ�سون  يف 

والأهلي يف بطولة الأندية العربية.
ويعاين الو�سل يف الدوري املحلي هذا 

املو�سم، حيث �ساهم فوزه اجلمعة على 
ابتعاده موقتا عن  2-1 يف  الإم���ارات 
الثانية،  الدرجة  اىل  الهبوط  مراكز 
اأ�سل  العا�سر )من  املركز  حيث يحتل 

نقطة.  20 بر�سيد   )14
العربية  البطولة  يف  م�ساركته  لكن 
اأب��ع��د الحتاد  بعدما  اإي��ج��اب��ي��ة،  ك��ان��ت 
اأن  قبل  امل�����س��ري،  والأه��ل��ي  ال�سعودي 
اأم����ام الأهلي  ي��خ��رج يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي 
ال�سعودي )تعادل يف دبي 2-2 وخ�سر 

ب�سعوبة يف جدة 2-1(.
الإم��ارات��ي يف  ال���دوري  ثالث  ويتطلع 
تكون م�ساركته  اأن  اىل  املا�سي  املو�سم 
القارية على غرار م�ساركته الإقليمية، 
ورفع لعب و�سطه علي �ساملني �سقف 
التحدي بقوله ملوقع الحتاد الآ�سيوي 
للعبة “الفوز بلقب بطولة كبرية مثل 
دوري اأبطال اآ�سيا يعترب حلما تتوارثه 

الأجيال يف النادي«.
“هذا طموح  ال���دويل  ال��الع��ب  وت��اب��ع 
ن�سعه ن�سب اأعيننا يف كل مرة ن�سارك 
�سهال  لي�س  الأم���ر  وه���ذا  بالبطولة، 
نكون  اأن  ن��اأم��ل  لكننا  الإط����الق،  على 
واأنا  احلالية،  م�ساركتنا  يف  املوعد  يف 
واثق اأن هذا العام �سيكون عامنا، نحن 
ن��ل��ع��ب يف جم��م��وع��ة ���س��ع��ب��ة ح��ي��ث اأن 
الأرب��ع��ة متتلك فر�سة  ال��ف��رق  جميع 
مت�ساوية، ويجب اأن نعمل بقوة يف كل 

مباراة ونحافظ على تركيزنا«.
عن  غني  “فريق  الن�سر  اأن  واع��ت��رب 
�ستكون  ال��ت��ع��ري��ف، وم��واج��ه��ت��ه رمب���ا 
املناف�سة  نبداأ  اأن  اجليد  من  الأ�سعب 
اعتماد  و�سيكون  اأر�سنا«.  على  اأمامه 
ال�����و������س�����ل جم���������ددا ع����ل����ى ال���ث���الث���ي 
الربازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو 
الدوليان  ومعهم  مينديز،  ورون��ال��دو 
من  اإ�سماعيل.  وخمي�س  �ساملني  علي 
جهته، يعود الن�سر اىل البطولة بعد 
الأخرية  م�ساركته  من  �سنوات  ث��الث 
عام 2016، وهو بلغ دور املجموعات 

للن�سخة احلالية بعدما تغلب على اي 
جي ام كي الأوزبكي -4�سفر يف الدور 
التمهيدي )امللحق(. وياأمل الن�سر يف 
ا�ستمرار تاألق لعبه املغربي عبد الرزق 
حمداهلل �ساحب 15 هدفا يف الدوري 
ال�سك حول  ال�سعودي، يف حني يحوم 
مايكون  ال��ربازي��ل��ي  مدافعه  م�ساركة 
الإ���س��اب��ة. وع��ل��ى وقع  ب�سبب  ب��ريي��را 
امل�ساكل الفنية واملالية، وبعد اأيام على 
اأودي�سو  اأيوب  ال�سابق  ا�ستقالة مدربه 
�ساكر خلفا له، ي�ستهل  وتعيني حكيم 
القارية  امل�سابقة  ال��زوراء م�ساركته يف 

مبالقاة م�سيفه ذوب اآهن. ومل يخف 
�ساكر تعقيد مهمته، اذ قال بعد تعيينه 
من  يعاين  الفريق  �سعبة.  “مهمتنا 
م�ساكل مالية وفنية يف الوقت نف�سه، 
وذل������ك ي��ل��ق��ي ب���ظ���الل���ه ع���ل���ى عالقة 
الالعبني مع بع�سهم البع�س، ونحتاج 
اول اأن ي�ستعيد اجلميع الثقة«. اأ�ساف 
“تبقى املهمة عري م�ستحيلة مباراتنا 
اأهمية  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  اآه����ن  ذوب  م���ع 
كبرية لأنها املواجهة الأوىل وعلينا اأن 
نخرج بنتيجة طيبة«. ويعتمد الفريق 
يف م�سواره القاري على ثالثة دوليني 

هم قائد املنتخب العاقي جالل ح�سن 
واملهاجم عالء  ه��ادي  وامل��داف��ع �سفاء 
���س��ارك��وا م��ع املنتخب  ع��ب��ا���س وك��ل��ه��م 
2019 يف  اآ���س��ي��ا  ك���اأ����س  ال��ع��راق��ي يف 
ال������زوراء املمثل  الم������ارات. و���س��ي��ك��ون 
م�سابقة  يف  العراقية  للكرة  الوحيد 
املو�سم، بعد خروج القوة اجلوية  هذا 
ب��خ�����س��ارت��ه م��ن باختكور  امل��ل��ح��ق  م��ن 
الأوزبكي. و�سارك الزوراء يف امل�سابقة 
 2002 ع��ام��ي  اجل���دي���دة  ب�سيغتها 
و2005، وهو �سيكون اأول فريق من 
بالد الرافدين ي�سارك يف الدور الأول 

الوحدة  وي���اأم���ل   .2008 ع���ام  م��ن��ذ 
الإماراتي يف جتاوز امل�ساركة الكارثية 
اأي�سا  بداأها  والتي  املا�سية،  للن�سخة 
يف  لوكوموتيف  على  �سيفا  بحلوله 
مباراة خ�سرها �سفر5-،  ط�سقند، يف 
على  لها  يتعر�س  هزمية  اأ���س��واأ  وه��ي 
البطولة  يف  الت�سع  م�ساركاته  م���دار 
بنظامها اجلديد. و�سقط الوحدة اإيابا 
يف اأبوظبي 1-4. وحقق الوحدة الذي 
باتنا  م��راد  املغربي  مهاجمه  ا�ستبعد 
اإدارية،  لأ�سباب  الآ�سيوية  قائمته  من 
يف   1-4 يا�س  بني  على  معنويا  ف��وزا 
املحلي،  ال��دوري  من  ال�سابقة  املرحلة 
وق��ال مدربه  اخلام�س.  ليعزز مركزه 
املباراة  تلك  اإن  تني  هينك  الهولندي 
الآ�سيوي،  للقاء  قوية  بروفة  “كانت 
اإيجابية  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل���ل���ع���ودة  ون�����س��ع��ى 
نقطة  “اأي  م�سيفا  ط�سقند”،  م��ن 
تعد  ملعبه  خ���ارج  ال��وح��دة  يح�سدها 
ايجابية ولكن ب�سرط الفوز يف املباراة 
التي تقام على اأر�سنا. اأوؤمن بالفريق 
ولدي ثقة كبرية يف الالعبني«. وتابع 
ابتعدنا عن  الدوري )الإماراتي(  “يف 
امل�سابقة  على  نركز  ولذلك  املناف�سة، 
ال��ت��ي ا�سبحت واح���دة من  الآ���س��ي��وي��ة 
�سوءا  ال��ف��ري��ق  ملنح  القليلة  ال��ف��ر���س 
املهم  م��ن  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��م��و���س��م،  م�سعا 
ويعود  فيها.  قوي”  ب�سكل  ال��ظ��ه��ور 

امل�سابقة  اىل  ال�������س���ع���ودي  الحت��������اد 
ب�سبب  مو�سمني  غ��ي��اب  بعد  ال��ق��اري��ة 
م�ساكله املالية ال�سابقة، وذلك عندما 

ي�ست�سيف الريان القطري يف جدة.
تكون  اأن  يف  ال�سعودي  الفريق  وياأمل 
البطولة  يف  لبداياته  م�سابهة  عودته 
باللقب  توج  عندما  اجلديد  بنظامها 
م�ساركتني  اأول  يف  متواليتني  مرتني 
الفريق  ل��ك��ن  و2005(.   2004(
ي��خ��و���س م�����س��اب��ق��ة ه���ذا امل��و���س��م على 
ال���دوري املحلي،  اأدائ���ه ال�سيئ يف  وق��ع 
حيث يحتل املركز ما قبل الأخري بعد 
على رغم  مباراة،   22 يف  خ�سارة   12
اأدائ��ه يف الفرتة  التح�سن الطفيف يف 
الريان  ي��دخ��ل  امل��ق��اب��ل،  امل��ا���س��ي��ة. يف 
م�ساركته العا�سرة يف امل�سابقة القارية، 
علما باأنه مل ينجح مطلقا يف تخطي 
عتبة الدور الأول. وبلغ الريان ن�سخة 
املو�سم احلايل بعد تفوقه على �سايبا 
الإي������راين يف امل��ل��ح��ق. و���س��ي��ك��ون هذا 
امل��و���س��م ال��ث��اين ت��وال��ي��ا ال��ت��ي تتالقى 
والقطرية  ال�����س��ع��ودي��ة  الأن���دي���ة  ف��ي��ه 
والإياب،  ال��ذه��اب  بنظام  والإم��ارات��ي��ة 
بعدما طلبت الريا�س واأبوظبي قبيل 
هذه  باإقامة  املا�سي،  املو�سم  انطالق 
املباريات على مالعب حمايدة يف ظل 
لكن  اخلليجية.  الدبلوما�سية  الأزم��ة 

الحتاد القاري رف�س الطلب.

•• دبي-الفجر

تاأهلت 6 فرق اإىل نهائيات كرة قدم ال�سالت �سمن الن�سخة ال�سابعة من دورة 
رم�سان  �سهر  خالل  الريا�سي  دبي  جمل�س  ينظمها  التي  الريا�سية  ال�سبا  ند 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ورعاية  ودع��م  بتوجيهات  ع��ام،  كل  من  املبارك 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س دبي  بن را�سد 
يف  �ست�سارك  التي  الثمانية  الفرق  قائمة  املنظمة  اللجنة  واعتمدت  الريا�سي. 
التي  الفرق  الريا�سي وهي  ال�سبا  التي ت�ستقام يف جممع ند  نهائيات البطولة 
فازت باملركزين الأول والثاين من كل جمموعة خالل الت�سفيات التي اختتمت 
من:  ك��اًل  امل��ج��م��وع��ات  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  حيث  اخلمي�س،  ي��وم  مناف�ساتها 
الثاين يف  باملركز  الذيابة، والفائزون  ال�ساطئ، وفريق  فريق فيكتوري، وفريق 
املجموعات كل من: فريق الت�سامح، وفريق الوطنية، وفريق املفاجاأة. و�ستن�سم 

هذه الفرق ال�ستة اإىل الفريقني الفائزين باملركزين الأول والثاين من الن�سخة 
الذي  البحري  وفريق  اللقب  حامل  لل�سياقة  الإم���ارات  فريق  وهما:  املا�سية، 
ح�سل على املركز الثاين بعد خ�سارته من الإمارات لل�سياقة بركالت الرتجيح. 
اإىل جمموعات  القرعة  النهائيات عن طريق  امل�ساركة يف  الفرق  توزيع  و�سيتم 
و�ستقوم اللجنة الفنية بتعميم موعد ومكان اإقامة قرعة البطولة واإجراءاتها 

و�سروطها يف وقت لحق.

ت�صدر الفيكتوري ويتاأهل اإىل النهائيات:
ا�ستطاع فريق الفيكتوري اأن ينتزع �سدارة املجموعة ويلحق بقطار املتاأهلني اإىل 
اإىل املركز الأول بعد فوزه يف مباراة  النهائيات حيث متكن من تعديل ترتيبه 
من  الأخ���رية  اللحظات  يف  ال��ف��وز  ه��دف  بت�سجيل  العبقري  فريق  على  مثرية 
بنتيجة  الفيكتوري  بفوز  لتنتهي  املباراة  نهاية  ثانيتني من  هجمة مرتدة قبل 

الفيكتوري املركز الأول يف ترتيب املجموعة الأوىل بر�سيد 6  ويحتل   2 –  3
نقاط وت�سجيله 10 اأهداف، ويخرج بذلك فريق العبقري من املناف�سات.

فريق  على  ف��وزه  بعد  للنهائيات  املتاأهلني  قائمة  اإىل  الت�سامح  فريق  وان�سم 
اجلوارح �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل بالت�سفيات املوؤهلة لالأدوار النهائية 
12 هدًفا، فيما فقد  نقاط وم�سجاًل   6 اأه��داف نظيفة حمقًقا ر�سيد  باأربعة 
فريق اجلوارح فر�سته للتاأهل اإىل النهائيات بهذه اخل�سارة الثقيلة التي جعلته 
اإىل  ال�ساطئ  فريق  وت��اأه��ل  ملجموعته.  مت�سدًرا  ك��ان  بعدما  الثالث  امل��رك��ز  يف 
النهائيات بعد ت�سدره ترتيب املجموعة الثانية بر�سيد 9 نقاط وم�سجاًل 12 
هدًفا، حيث فاز يف املباراة الأخ��رية على فريق الوطنية بخم�سة اأه��داف مقابل 
ثالثة اأهداف، وان�سم بذلك فريق الوطنية اإىل قائمة املتاأهلني اإىل النهائيات 
حل�سوله على املركز الثاين يف الت�سفيات بر�سيد 6 نقاط وم�سجاًل 17 هدًفا، 
ا فريق الذيابة  فيما خرج فريق احلجل وفريق دبي من املناف�سات.  كما تاأهل اأي�سً

بعد ت�سدره ترتيب املجموعة الثالثة بر�سيد 7 نقاط م�سجاًل 19 هدًفا، حيث 
فاز يف املباراة الأخرية من الت�سفيات على فريق ال�سباب بنتيجة 4 – 2، ومتكن 
فريق املفاجاأة من التاأهل اإىل النهائيات حل�سوله على املركز الثاين يف املجموعة 
الثالثة بر�سيد 7 نقاط وم�سجاًل 17 هدًفا، بعدما متكن من الفوز على فريق 
�سباب العني بنتيجة 5 – 2، وخرج بذلك فريق ال�سباب وفريق �سباب العني من 
املناف�سات. وتوا�سل اللجنة املنظمة للدورة، العمل على اإجناز القائمة النهائية 
للفعاليات الريا�سية والفعاليات املجتمعية امل�ساحبة للدورة، التي ت�سكل اإ�سافة 
لقائمة الفعاليات التي مت تنظيمها خالل ال�سنوات ال�ست املا�سية، والتي كان لها 
اأكرب الأثر يف زيادة �سعبية الريا�سات، وتو�سيع اإطار امل�ساركة فيها، ون�سر ثقافة 
ها اأ�سلوب حياة يومية، كما �سيت�سمن الربنامج فعاليات  ممار�سة الريا�سة، بعدِّ
اأه��داف ال��دورة التي تعد  متنوعة، تن�سجم مع �سمة العام »عام الت�سامح«، ومع 

احلدث الريا�سي واملجتمعي الأكرب خالل �سهر رم�سان من كل عام.

بني الفرحة واحل�سرة، تباينت عناوين ال�سحف 
اأن  بعد  اأم�س  ال�سادرة  والكاتالونية  املدريدية 
الأزيل  لغرميه  ج��دي��دة  �سربة  بر�سلونة  وج��ه 
ري����ال م���دري���د، ب��ال��ف��وز ع��ل��ي��ه و���س��ط جماهريه 
ليق�سي  اأي���ام،  ثالثة  غ�سون  يف  الثانية  للمرة 
الذي  “امللكي”،  اآم���ال  على  نهائي  �سبه  ب�سكل 
الإ�سباين  ال��دوري  يف  فر�سه  وا�ستنفد  ا�ست�سلم 

لكرة القدم.
وبعنوان “�سربة جديدة من الرب�سا”، افتتحت 
�سحيفة ماركا عقب �سقوط ريال مدريد الليلة 
�سانتياغو  ملعب  ع��ل��ى  نظيف  ب��ه��دف  امل��ا���س��ي��ة 
من   26 باجلولة  الليغا  كال�سيكو  يف  برنابيو 

امل�سابقة.
ليحقق  “عاد  بر�سلونة  اأن  ال�سحيفة  واأب���رزت 
الفوز على الربنابيو ويف ثالثة اأيام فقط ترك 
اأ�سبح  اأن  بعد  دوري”،  وب��ال  كاأ�س  بال  الريال 
الرب�سا يحلق يف ال�سدارة بفارق 12 نقطة عن 
“امللكي”، الذي تعر�س اأي�ساً الأربعاء لالإق�ساء 
اخل�سم،  نف�س  يد  على  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  من 
 4-1 مبجموع  النهائي  ن�سف  يف  �سقوطه  اإث��ر 

ذهاباً واإياباً.
اإرن�ستو  امل��درب  اأن فريق  اإىل  اأ���س��ارت ماركا  كما 
لقب  ن��ح��و  مبا�سر  ب�سكل  “يتوجه  ف��ال��ف��ريدي 
الليغا”، مربزة على جانب اآخر اأن ريال مدريد 

مل يهز ال�سباك منذ 335 دقيقة يف مبارياته 
الأخرية.

من جانبها، اختارت اآ�س ل�سفحتها الرئي�سية 
عنوان “الريال ي�ست�سلم”، مربزة اأن “الرب�سا 
اأ�سبح اأول فريق يفوز باأربع مباريات متتالية 

على اأر�س الربنابيو يف الليغا«.
بيل  غاريث  الويلزي  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
من  “خرج  املواجهة  يف  اأ�سا�سيا  لعب  ال��ذي 

امل��ل��ع��ب و���س��ط ���س��اف��رات ال���س��ت��ه��ج��ان من 
جماهري ‘املريينغي<«.

ال�سحف  اح��ت��ف��ت  اآخ������ر،  ج���ان���ب  ع��ل��ى 
الكاتالونية بفوز بر�سلونة الذي متكن 

�سانتيافو  على  “ال�سطو جم��دداً  من 
بالنت�سار  ل��ي��ح��ت��ف��ل  ب���رين���اب���ي���و، 

ك��م��ا ل��و ك���ان اح��ت��ف��اًل بلقب 
وف���ق���اً  الليغا”، 

ل�سحيفة �سبورت، التي افتتحت عددها بعنوان 
بيكيه  جل����ريارد  ���س��ورة  م��ع  اأبطال”  “اإنهم 
والأرجنتيني  ���س��واري��ز  لوي�س  والأوروغ���وي���اين 

ليونيل مي�سي وهم يحتفلون بفوز فريقهم.
الكرواتي  اأن  ����س���ب���ورت  اأب�������رزت  ك��م��ا 

املباراة  “ح�سم  راكيتيت�س  اإي��ف��ان 
اأن  ب���ع���د  الأول”،  ال�������س���وط  يف 
الوحيد،  ال��ل��ق��اء  ه���دف  ���س��ج��ل 
رامو�س  �سريجيو  اأن  م��ع��ت��ربة 
لعتدائه  ال��ط��رد  ي�ستحق  ك��ان 

على ليونيل مي�سي، يف اإ�سارة 
للمواجهة التي حدثت بني 
ومهاجم  ال����ري����ال  م���داف���ع 
�سرب  اأن  ب���ع���د  ال���رب����س���ا 
الربغوث  “امللكي”  ق��ائ��د 

وجهه  يف  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
�����س����راع على  اأث����ن����اء 

الكرة.
وب����������دوره����������ا، 

اح��������ت��������ف��������ت 
م�����ون�����دو 

دي��ب��ورت��ي��ف��و ب��ف��وز ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين الذي 
اقرتب من مالم�سة اللقب، بعد اأن ق�سى على 

اآمال الريال بتو�سيع الفارق معه ل�12 نقطة.
“�سريجيو  اأن  اأي�ساً  ال�سحيفة  ه��ذه  واع��ت��ربت 
رام���و����س اأف���ل���ت م���ن ب��ط��اق��ة ح���م���راء كان 
ملي�سي  ����س���رب���ه  ب�����س��ب��ب  ي�����س��ت��ح��ق��ه��ا 
“هدف  اأن  م�����ربزة  وجهه”،  ع��ل��ى 
‘البلوغرانا’ اأول  جعل  راكيتيت�س 
اأربع  البرينابيو  على  يفوز  فريق 

مرات على التوايل يف الليغا«. 

باإتاحة  لوف  “املان�سافت” يواكيم  م��درب  وعد 
مارك  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  حل��ار���س  ال��ف��ر���س��ة 
املوؤهلة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ���س��ت��ي��غ��ن  ت���ري  اأن����دري����ه 
يف  للحار�س  املتميز  الأداء  بعد  اأوروب�����ا،  لأمم 

وريال مدريد. بر�سلونة  “الكال�سيكو” بني 
ويبدو اأن الأداء املتميز حلار�س مرمى بر�سلونة 
الإ����س���ب���اين، م����ارك-اأن����دري����ه ت���ري ���س��ت��ي��غ��ن، يف 
م��ب��ارات��ي ال��ق��م��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ه م���ع ن���ده ريال 
م��دري��د ه��ذا الأ���س��ب��وع  زادت ح��ظ��وظ احلار�س 
ال�����س��اب يف ن��ي��ل ف��ر���س��ة ح��را���س��ة م��رم��ى فريق 

“املاكينات” الأملانية.
و�سلطت الكامريات الأ�سواء على يواكيم لوف 

خالل ح�سوره مباراة الكال�سيكو.
الأملانية  فيلت  دي  �سحيفة  نقلته  ت�سريح  ويف 
“يف العام املا�سي كان  اليوم الأح��د، قال لوف: 
م��ان��وي��ل ن��وي��ر رق���م واح����د، اأم���ا يف ه���ذه ال�سنة 
فلدينا بداية جديدة �سغرية”، م�سيفاً اأن تري 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  فر�سته  �سينال  �ستيغن 

لبطولة الأمم الأوروبية.
و�سدد املدرب على اأن “الأداء هو الفي�سل واأن 

احلار�سني يلعبان مب�ستو ممتاز، واعداً 
باأن يلعب تري �ستيغن يف عدة 

مباريات«.

واجلدير بالذكر اأن بر�سلونة اأكد اأم�س ال�سبت 
امل��و���س��م، بعدما  ه��ذا  م��دري��د  ري���ال  تفوقه على 
تغلب عليه 1-0 خالل مباراة التي جمعتهما يف 
اجلولة 26 من الدوري الإ�سباين لكرة القدم، 
فر�س  ت��ب��دي��د  م��ن  ب��ر���س��ل��ون��ة  مت��ك��ن  وبف�سله 

النادي “امللكي” يف املناف�سة على البطولة.
ح�سمه  كال�سيكو  م��ن  فقط  اأي���ام  ثالثة  وذل��ك 
بر�سلونة بتاأهله لنهائي كاأ�س امللك على ح�ساب 
تري  ف��ي��ه��ا  ت��األ��ق  م���ب���اراة  يف  “امللكي”،  ال���ن���ادي 

�ستيغن ب�سكل لفت.
وي�����ج�����ه�����د ح�����ار������س 

امل���رم���ى الأمل�����اين 
نوير  م��ان��وي��ل 

ل������س�����ت�����ع�����ادة 
ب��������ري��������ق��������ه 
وت����ث����ب����ي����ت 
ح�����������س�����وره 

ب��������������������������ني 

اخل�سبات الثالث، بعدما ت�سدر يف نهاية العام 
باأف�سل  اخلا�سة  الإح�سائيات  قائمة  املا�سي 
للكرات  ت�����س��دي��ه  اإىل  ن�����س��ب��ة  امل���رم���ى،  ح���را����س 
وح�سوره املوؤثر يف عرين منتخب اأملانيا وناديه 

بايرن ميونخ.
اأح��وال احلار�س تبدو يف م�سرية تنازلية  اأن  اإل 
بعد عودته من الإ�سابة مبا�سرة قبل مونديال 

رو�سيا ال�سيف املا�سي.
لوثار  ل�”املان�سافت”،  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ائ��د  وك���ان 
م��ات��ي��و���س، ���س��اح��ب ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف عدد 
 150( الأمل��اين  املنتخب  مع  الدولية  املباريات 
“ل يتمتع  اأن نوير  اأ�سهر  مباراة(، اعترب قبل 
والأمان  املعهود  الوقت احلايل مب�ستواه  يف 
ب��ه��م��ا ق��ب��ل تعر�سه  ي��ت��م��ي��ز  ك����ان  ال���ل���ذي���ن 

لالإ�سابة«.
تري  “مارك-اأندريه  م��ات��ي��و���س:  واأ����س���اف 
�ستيغن يقدم اأف�سل م�ستوياته العاملية منذ 
)الإ�سباين(،  بر�سلونة  )فريقه(  م��ع  اأع���وام 
ك���ان ي�ستحق م��ن��ذ وق���ت طويل  اأن���ه  واأع��ت��ق��د 
مباراة  يف  للمنتخب  اأ�سا�سياً  حار�ساً  اعتماده 
مهمة، حتى عندما يكون نوير جاهزاً«. 

الريا�صيــــة ال�صبــــا  نــــد  �صــــالت  نهائيــــات  اإلــــى  فــــرق   6

بني الفرحة واحل�صرة.. الرب�صا يق�صي على اآمال الريال تري �صتيغن ي�صحب الب�صاط من نوير

اجلولة االأوىل لدوري اأبطال اآ�صيا 

الو�صـــل يبحـــث عـــن الفـــوز اأمـــام الن�صـــر ال�صعـــودي  



الفتاة التنني �صقت ل�صانها وبدلت اأ�صنانها
على  ال�سور  من  جمموعة  التجميل  عمليات  تهوى  فتاة  ن�سرت 
مواقع التوا�سل الجتماعي، والتي تربز "حتولت مرعبة"، مرت 

بها على مدار ع�سر �سنوات.
 15 24 عاما، ما يزيد عن  اآمرب لوك البالغة من العمر  واأنفقت 
لتق�سيم  عمليات  اأج���رت  كما  مظهرها،  تعديل  على  دولر  األ���ف 

ل�سانها، واإطالة �سحمة اأذنها.
واإىل جانب ذلك، فقد ح�سلت لوك على اأكر من 100 و�سم، منها 

واحد باللون الأزرق يف عينيها.
وا�ستعر�ست لوك �سورة لها يف �سن الرابعة ع�سر قبل اإجرائها لأي 
من العمليات، وعلقت عليها قائلة: "اأكره هذا املظهر. ل�ست اأنا من 
يظهر فيها"، م�سيفة : "اأ�سبحت الآن واثقة من نف�سي، والتي مل 
اأكن اأمتتع بها من قبل، كما تخل�ست من طاقتي ال�سلبية"، وفق 

ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل".
وت��خ��ط��ط ل���وك ل���زي���ارة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل بهدف 
كامال  ج�سدها  تغطى  بحيث  ال��و���س��وم  م��ن  امل��زي��د  على  احل�سول 
بالألوان، كما ت�سعى للح�سول على اأ�سنان ف�سية على هيئة اأنياب 

الكالب.  
وت�سري لوك، التي �سخ�ست يف مراهقتها بالإ�سابة باكتئاب �سديد، 
عليها  يثنى  حيث  �سكلها،  اإزاء  متباينة  فعل  ل���ردود  تلقيها  اإىل 

البع�س، يف حني ي�سفها اآخرون "باملهوو�سة اأو املري�سة".
واأو�سحت لوك: "ل اأ�سر اأحدا عندما اأجري مثل هذه العمليات، 
لوك  وتلقب  �سباحا".  اأ�ستيقظ  عندما  ال�سعادة  متنحني  فهي 
اإياه  منحها  ا���س��م  وه��و  الزرقاء"،  العيون  ذو  الأب��ي�����س  ب�"التنني 

اأ�سدقاوؤها ل�سبهها بهذا الكائن الأ�سطوري، على حد و�سفها.

�صدم وهرب.. فيديو خميف للحادث 
�سائق  على  يق�سي  وهرب" اأن  "�سدم  ن��وع  م��ن  �سيارة  ح��ادث  ك��اد 
4 مرات على  اأكر من  الهواء وانقلبت  �ساب بعد طارت يف  �سيارة 

الأقل قبل اأن ت�ستقر يف موقف تابع لفندق يف ولية ميامي.
وت�سبب احلادث الرهيب، الذي وقع على طريق يف مدينة �سارا�سوتا 
بولية فلوريدا، باإ�سابة ال�سائق ال�ساب جاك�سون كيلي، البالغ من 
العمر 19 عاما، اإ�سابة خطرية، حيث يرقد يف ق�سم العناية املكثفة 
ذكرته  ملا  وفقا  الوعي،  فاقدا  ميموريال"،  "�سارا�سوتا  مب�ست�سفى 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
فان(  ف��ان �سغرية )ميني  ���س��ي��ارة  ���س��وه��دت  احل���ادث عندما  وب���داأ 
ذي   "41 اأ���س  "يو  ال�سارع  كيا، وه��ي تنعطف يف و�سط  م��ن ط��راز 
الجتاهني حماولة الدخول اإىل حمطة بنزين، بينما كانت �سيارة 

جاك�سون ال�سوداء ، من طراز اأودي قادمة من الجتاه املقابل.
�سائق  ان��دف��ع  ال��ك��ي��ا،  ���س��ي��ارة  ي��ت��ف��ادى  اأن  وبينما ح���اول ج��اك�����س��ون 
الهواء  التي طارت يف  الأودي  �سيارة  الأم��ام ف�سدم  اإىل  امليني فان 
ت�ستقر قرب  اأن  ب�سيارتني، قبل  وارتطمت  انقلبت مرات عدة،  ثم 
الفندق  ن��زلء  وه��رع  اإن".  "لنرتن  لفندق  تابعة  �سباحة  حو�س 
ال�سيارة،  ن�سف ج�سد جاك�سون خارج  الأودي، فوجدوا  �سيارة  اإىل 
ال�سيارة.  النار يف  اأن تندلع  اإخراجه قبل  الوعي، وحاولوا  وفاقدا 
ويف لقطات لكامريا مراقبة تابعة للنزل، �سوهد �سائق �سيارة الكيا 
تبحث  مازالت  فلوريدا  �سرطة  اأن  وعلم  احل��ادث،  موقع  من  يفر 
باأي  الإب���الغ  �ساحبها  اأو  ال�سيارة  ع��ن  يعرف  مم��ن  وطلبت  عنه، 

معلومة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تخدع هذه احليلة الب�صرية اأدمغتنا؟
متكن العلماء من الك�سف عن الطريقة التي ميكن لهذه احليلة الب�سرية التي ظهرت منذ عدة �سنوات من خداع 

اأدمغتنا لالعتقاد باأن الر�سم متحرك. 
وتعتمد احليلة على نقطة �سواء يف الو�سط، حُماطة مبجموعة من مناذج على �سكل اأملا�سات ملونة، وعند التحديق 
بالنقطة وتقريب الراأ�س من ال�سكل، تظهر النماذج وكاأنها تدور مع عقارب ال�ساعة، وعند اإبعاد الراأ�س تظهر وكاأنها 

تتحرك بالجتاه املعاك�س.
ويف درا�سة اأجرتها الأكادميية ال�سينية للعلوم، اأثبت العلماء اأن الدماغ يعاين من تاأخري عند عر�س بع�س الأوهام 

الب�سرية، ومن بينها هذه اخلدعة الب�سرية، بح�سب موقع "اإن دي تي يف".
ب��اأن جمموعة  ت��درك  التي  الع�سبية  ن�ساط اخلاليا  ثانية بني  15 ميللي  ق��دره  ت��اأخ��رياً  اأن هناك  الفريق  ووج��د 

اخلطوط باأكملها تتحرك، وتلك التي تدرك احلركة املحلية، ويف هذه احلالة ل يوجد حركة يف الواقع.
وقال اإيان ماك�س اأندولنا من الأكادميية ال�سينية للعلوم "رمبا يكون لأدمغتنا نف�س التاأخري الذي قد يبدو وكاأنه 
عيب. وعندما نرى �سيئاً ما، يحاول دماغنا ب�سرعة اأن يخمن ما هو، وعادًة ما يكون ذلك تخميناً دقيقاً، لأن القواعد 

الفيزيائية لبيئتنا تكون عادة متنا�سقة".
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ت�صبق عمرها  بـ8 مرات.. وال�صبب نادر
تعد الأمريكية تيفاين فيدكيند، البالغة من العمر 41 عاما، "اأقدم ناجية 

معروفة" من حالة مر�سية نادرة ت�سمى "بنجامني باتون".
اأنهم حاملني للمر�س  50 مليون يعتقد  وتعترب فيدكيند واحدة من بني 
 156 لدى  حتديده  مت  ال��ذي  "بروجرييا"،  با�سم  علميا  املعروف  اجليني 

�سخ�سا حول العامل، وهي يف الع�سرينيات من عمرها.
وت�سبق فيدكيند عمرها، ويبدو من مالمح وجهها وجتاعيده اأنها اأكرب من 
�سنها 8 مرات على الأقل. وعادة ما يتم ت�سخي�س هذا املر�س لدى الأطفال 
اإىل عدم جتاوز  اأغلبيتهم  اإىل احلياة، ومييل  اأول عامني من قدومهم  يف 
�سن الثانية ع�سرة قبل الوفاة، لكن الفريد يف حالة فيدكيند اأنها ل تزال 
اأكرب �سخ�س حّي يعاين من هذه احلالة  اأن فيدكيند  حية ترزق. وُيعتقد 
املر�سية، واأطول ناٍج معروف ل يزال على قيد احلياة حتى الآن، بعد وفاة 

ليون بوتا، الذي تويف عن 26 �سنة، وكان يحمل املر�س نف�سه.
ال�سبعينيات من عمرها، اجلينات  وال��دة فيدكيند، وهي يف  وحتمل ليندا، 
امل�سوؤولة عن احلالة املر�سية التي تعاين منها ابنتها، اإل اأن الأم ل تعاين 

على الإطالق من اأي اأعرا�س للمر�س.
وتويف �سقيق فيديكيند ب�سبب املر�س نف�سه قبل 7 �سنوات، وكان يبلغ حينها 
من العمر 39 عاما، ولذلك تخ�سى العائلة اأن تفقد فيدكيند يف اأي حلظة 
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  وف��ق  العمر،  ه��ذا  يف  وه��ي 
ال�سبت. وتعاين فيديكيند، التي تعي�س حاليا يف ولية اأوهايو يف الوليات 
ب�سبب  القلب  يف  وم�سكالت  ال�سعر  وفقدان  الأ�سنان  ت�سو�س  من  املتحدة، 

املر�س، ويبلغ طولها مرتا ون�سف املرت، وتزن 26 كيلوغراما فقط.

�صرقوا �صجرة نادرة عمرها 400 عام
�سرقتهم،  طبيعة  "يقدرون"  الذين  املحرتفني  الل�سو�س  من  جمموعة 
على غرار �سارقي اللوحات الفنية� متكنوا من �سرقة 7 اأ�سجار �سغرية ت�سل 
اإعالم  و�سائل  ذك��رت  األ��ف دولر، بح�سب ما   118 اإىل نحو  قيمتها جميعا 

عاملية.
400 �سنة،  وت�سمنت ال�سرقة ال�ستيالء على �سجرة عرعر �سيني عمرها 
ي�سل �سعرها وحدها اإىل 10 ماليني ين ياباين، اأو ما يعادل 90 األف دولر، 
كما اأفادت فوويومي اإميورا، زوجة مزارع اأ�سجار البون�ساي املحرتف، وفقا 

ل�سحيفة "وا�سنطن بو�ست" الأمريكية.
وقالت اإميورا ل�سبكة �سي اإن اإن الأمريكية "نحن نعامل الأ�سجار  ال�سغرية 
هذه مثل اأطفالنا.. ل توجد كلمات ت�سف �سعورنا.. اإنها مثل انتزاع ع�سو 

من اجل�سد".
وطالبت اإميورا من ال�سارقني الهتمام بالأ�سجار، وقالت اإن هذه الأ�سجار 

الثمينة يجب اأن يتم ريها ول ميكن تركها من دون عناية اأو ماء.

جوين ديب يقا�صي 
زوجته ال�صابقة

اأي��ار مايو  وقعت احل��ادث��ة يف �سهر 
املمثلة  زعمت  عندما   ،2016 ع��ام 
الأم��ريك��ي��ة اآم��رب ه��ريد اأن زوجها 
ال�سابق املمثل الأمريكي دوين ديب 
اأنه  علماً  بال�سرب،  عليها  اعتدى 
وفقا ملا ورد يف الدعوى الق�سائية 
راقبا  ال�سرطة  �سباط  2 من  ف��اإن 
وجه هريد عن قرب ومل يالحظا 

عالمات اإ�سابة.
ورغ���م ن��ف��ي دي���ب لإدع�����اءات هريد 
ه����ذه وي�����س��ف��ه��ا ب���ال���ك���اذب���ة واأن���ه���ا 
لك�سب  منها  متقنة  خدعة  جم��رد 
يف  تقدم  ولتحقيق  معا  التعاطف 
م�����س��ريت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة وي��ق��ول جوين 
ديب يف هذا ال�سدد" هريد لي�ست 
�سحية للعنف املنزيل بل جمرمة" 

مدعيا اأنها هي التي اعتدت عليه.
هي  بينهما،  الق�سية  هذه  وجديد 
رفعها  ال��ت��ي  الق�سائية  ال���دع���وى 
ديب �سّد هريد ب�سبب مقال كتبته 
 a Washington ل�����س��ح��ي��ف��ة 
Post يف كانون الأول دي�سمرب عام 
2018 عن تعر�سها للعنف املنزيل 
زاعما اأن ادعاءاتها املتعلقة بالعنف 
املنزيل هي خدعة متقنة ويالحقها 

مببلغ 50 مليون دولر.

الكالب تخطف 
الأنظار يف مهرجان 

ا�ستعرا�س  يف  ال���ك���الب  حم��ب��و  ت���ب���ارى 
مهرجان  خ����الل  الأل���ي���ف���ة  ح��ي��وان��ات��ه��م 
�سنوي للكالب اأُقيم يف �سوارع مدينة ريو 

دي جانريو .
الكالب  ال�����س��ن��وي  امل���ه���رج���ان  وي��ج��ت��ذب 
من خمتلف الأن���واع والأح��ج��ام ويزينها 
الأ�سكال  م��ت��ع��ددة  مب��الب�����س  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

والألوان.
ويحمل املهرجان ا�سم بلوكاو، وهي كلمة 
مركبة باللغة الربتغالية تعني مهرجان 

الكالب.
ويحظى املهرجان ب�سعبية بني كثري من 
غرب  يف  تيجوكا  دا  ب���ارا  منطقة  �سكان 
ري���و، وه���و ج���زء م��ن ك��رن��ف��ال ���س��ن��وي له 

�سهرة عاملية.
�ستة  م��ن  اأك���ر  يتوجه  اأن  املتوقع  وم��ن 
ماليني �سخ�س اإىل �سوارع ريو للم�ساركة 

يف مئات الحتفالت الكرنفالية.

كم يجب اأن توفر حتى تتقاعد كمليونري
الذي  املال  مقدار  عن  بريطانيون  ماليون  خرباء  ك�سف 
اأج��ل احل�سول  �سهر من  اإىل توفريه كل  املوظف  يحتاج 
الذي  الوقت  يف  البنك  يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليون  على 
من  العديد  اأن  ح��ني  ويف  التقاعد.   �سن  اإىل  فيه  ت�سل 
لالدخار  الأولوية  يعطون  الألفية  جيل  من  الأ�سخا�س 
يفكرون  منهم  القليل  اأن  اإل  �سيارة،  ل�سراء  اأو  للمنزل 
اأ�سفار.  يف التوفري ل�سن التقاعد، وجمع مبلغ من �ستة 
وت�����س��ري الأب����ح����اث ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا ���س��رك��ة اأي ج���ي بيل 
للخدمات املالية، اإىل اأن �سخ�ساً يبلغ من العمر 22 عاماً، 
يحتاج اإىل توفري 78 جنيه ا�سرتليني )110 دولر( كل 
�سهر، ليتمكن من حت�سيل مليون جنيه ا�سرتليني )1.4 

مليون دولر( بعمر 65 عام.
ال�سهري،  التوفري  قيمة  ارتفعت  ال�سن،  بك  تقدم  وكلما 
اإىل  ع��ام��اً   30 بعمر  م��وظ��ف  يحتاج  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
توفري 173 جنيه �سهرياً لتح�سيل املليون، ويرتفع هذا 
37 عام،  اإذا بداأت بالتوفري بعمر  377 جنيه  اإىل  الرقم 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل 
عرت ال�سلطات الأملانية على نحو 50 ثعبانا من ف�سيلة 
الثعابني امللكية داخل اأحد املنازل يف مدينة فولدا بولية 
ك��ان هناك  اأن���ه  ال�سرطة  واأع��ل��ن��ت  اأمل��ان��ي��ا.  غ��رب��ي  هي�سن 
ال�سرطة  واأو�سحت  الثعابني.  بني  نافقة  ثعابني  اأرب��ع��ة 
عاماً( املنزل )32  تلقت بالغا من حميط �ساحب  اأنها 
اأن  املنزل. واأ�سافت ال�سرطة  ب�ساأن وجود ثعابني بداخل 
مو�سوعة  كانت  حيث  �سيئة"،  "حالة  يف  كانت  الثعابني 
ت��ه��وي��ة كافية.  اأو  داخ���ل ع���دة ���س��ن��ادي��ق دون غ���ذاء ك���اف 
انتهاك  بتهمة  الرجل  �سد  حتقيقات  ال�سلطات  وجت��ري 
اإىل  احلية  الثعابني  نقل  ومت  احليوانات.  حماية  قانون 

اإحدى وحدات رعاية احليوانات الربية.

هكذا ي�صرقون باملطارات.. كامريا املراقبة تك�صف
ر�سد مقطع فيديو، نقلته �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، 
حلظة تعر�س اأحد امل�سافرين يف مطار هيرو املكتظ يف 

العا�سمة لندن، لل�سرقة بطريقة ذكية.
و�سجلت كامريا املراقبة عملية ال�سرقة، التي اأقدم عليها 
التوايل،  على  عاما  و45   54 عمرهما  يبلغ  �سخ�سان، 

جرى اعتقالهما يف وقت لحق.
وقالت "ذا �سن" اإن ال�سارقني ا�ستوليا على حقيبة مليئة 
ت�ستيت  بعد  وذل��ك  ال�سفر،  وج���وازات  واملجوهرات  باملال 
يتواجد  املحمولة،  للهواتف  تركيز �سحاياهما يف متجر 

داخل املطار.
ملراقبة  امل��ت��ج��ر  داخ���ل  اأح��ده��م��ا  ب��ت��ج��ول  العملية  وت��ب��داأ 
يعطي  ثم  اأهمية"،  الأك��ر  "الغنيمة  ومعرفة  ال�سحايا 
اإىل جانب  ي��ت�����س��ل��ل  ال����ذي  ال���ث���اين،  ل��ل�����س��ارق  ت��ع��ل��ي��م��ات��ه 

ال�سحية، ثم ينجز مهمته.
ال�سحية  اإي��ه��ام  ي��ح��اول  وه��و  ال�����س��ارق  الفيديو  ويظهر 
ل�سرقة  الي�سرى  يده  ي�ستخدم  ثم  يرتدي معطفه،  باأنه 

احلقيبة ويخبئها حتته لكي ل يثري ال�سبهات.
الرجلني  اعتقال  اإنه جرى  الربيطانية  ال�سرطة  وقالت 
عرت  اأنها  م�سيفة  لندن،  غربي  اأي��زل��ورث،  منطقة  يف 

داخل منزلهما على جموهرات ثمينة و�ساعات فاخرة. ديفيد بيكهام وزوجة فكتوريا بيكهام اأثناء اإزاحة ال�صتار عن متثال بيكهام يف ليجندز بالزا يف متنزه ديجنت هيلث �صبورت�ش بلو�ش اأجنلو�ش. رويرتز

مومو القاتلة تثري الفزع
�سحيفة  اأج����رت����ه  حت��ق��ي��ق  ك�����س��ف 
"يوتيوب"  اأن  "�سن" الربيطانية، 
خا�سة  فيديوهات  تعر�س  ت��زال  ل 
للجدل،  امل��ث��ري  "مومو"  ب��ت��ح��دي 
رغ���م ت��اأك��ي��ده��ا يف وق���ت ���س��اب��ق من 
عدم وجود مقاطع تروج لها. ورغم 
اخلا�سة  الفيديوهات  بع�س  اإرف��اق 
من�سة  اأن  اإل  بتحذير،  بالتحدي 
تعر�س  ت��زال  ل  ال�سهرية  الفيديو 
من  العديد  �سمن  لها  فيديوهات 
املتوفرة  ال�سهرية  الأط��ف��ال  برامج 
ال�سخ�سية  وت�سدر  يوتيوب.  على 
املرعبة اخلا�سة بالتحدي تهديدات 
الفيديو،  ع��ل��ى  ي��ن��ق��ر  مل���ن  خم��ي��ف��ة 
كثريين  ي�������س���ج���ع  ال��������ذي  الأم���������ر 
اآلف  ذل�������ك، وح�������س���د  ف���ع���ل  ع���ل���ى 
ال�سحيفة  وف���ق  امل�����س��اه��دات،  م���ن 
الربيطانية. وانتقد كثري من الآباء 
لف�سله يف  الفيديو يوتيوب  عمالق 
معاجلة مثل هذه امل�ساألة اخلطرية 
اأبناءهم، حيث �سرحت  التي مت�س 
اأن  لل�سحيفة  ت�����س��ي�����س��ومل  ه��ي��ل��ني 
العمر �ست  البالغ من  ابنها �ساريل 
�سنوات، وا�سل �سراخه ل�45 دقيقة 
املرعبة  "مومو"  ���س��اه��د  اأن  ب��ع��د 
الفيديو.  م���ق���اط���ع  اأح������د  ���س��م��ن 
اأن  ليوتيوب  ميكن  "ل  واأ���س��اف��ت: 
املخيفة  امل�ساهد  ه��ذه  مثل  تعر�س 
الأطفال  برامج  فيديوهات  �سمن 
جّل  اأن  اإل  الأل���ع���اب،  تقييمات  اأو 
امل���ال م��ن وراء  م��ا يهمها ه��و جني 
ومن  الفيديوهات".  ه��ذه  متابعة 
وهي  ك��ري��ك،  را�سيل  قالت  جانبها 
اأم لفتى ا�سمه براد يبلغ من العمر 
طلبا  تلقى  ابنها  اأن  ���س��ن��وات،  اأرب���ع 
من "مومو" عرب اأحد الفيديوهات 
التي �ساهدها على يوتيوب، لتناول 

اأدوية.

عامل تنظيف عر على ثروة باأغرب مكان
تنظيف  عامل  ع��دة  بريطانية  اإع��الم  و�سائل  و�سفت 
ب�����س��ور غري  "اأمني  اأن���ه  اأه��م��ه��ا  م��ن  ك��ث��رية،  ب�سفات 
 300 على  يحتوي  مغلف  على  ع��ر  بعدما  عادية"، 
األف جنيه اإ�سرتليني اأو ما يعادل 396 األف دولر يف 

اإحدى حافالت املوا�سالت يف لندن.
عامل  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  "مريور" اإن���ه  �سحيفة  وق��ال��ت 
يف  ت�����س��اه��م  ورمب����ا  ب���الأم���وال  يحتفظ  اأن  التنظيف 
تغيري �سكل حياته م�ستقبال، ولن ي�سطر بعدها اإىل 
اأي  لتنظيف  ينحني  اأو  الأر���س  اأي قمامة عن  اإزال��ة 
العامل،  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت  منزله.  خارج  �سيء 
"كوردانت  التنظيف  �سركة  خدماته  ا�ستاأجرت  الذي 
كلينينغ" عر على هذه املبلغ من املال يف مغلف بني، 
ويبدو اأن �ساحبها ن�سيها يف احلافلة فيما كان �سارد 

الذهن، اأو رمبا يفكر يف الأموال نف�سها.
غري اأن العامل، الذي مل تذكر ال�سحف ا�سمه، �سحى 
بكل ما ميكن اأن ميثله هذا املبلغ من املال له وحلياته، 
العا�سمة  ���س��رط��ة  اإىل  ك��ام��ال  امل��ب��ل��غ  بت�سليم  وق����ام 

بع�س  اأن  ال��ع��ام��ل  يعلم  ل��ن��دن. ورمب���ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ب��اأي �سيء يجدونه من  م��ا يحتفظون  ع��ادة  زم��الئ��ه 
اأثناء  الركاب،  ين�ساها  اأو  يرتكها  اأ�سياء  اأو  مقتنيات، 
التنظيف مهما كان �سغريا، رغم اأن الغالبية العظمى 
تقوم بت�سليم تلك املقتنيات التي يبدو بع�سها غريبا 
للغاية. وغالبا ما يرتك الركاب اأ�سياء ل تخطر على 
بال يف احلافالت مثل الأحذية اأو اأ�سنان �سناعية، اأو 
عمال  يتمتع  ذل��ك،  ومع  بالقيء،  مليئة  اأكيا�س  حتى 
ي�سعرون  ول  وامل���رح،  ال�سخرية  م��ن  بقدر  التنظيف 

بال�سمئزاز من خملفات الركاب الغريبة.
العمال  اأن  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  ���س��رك��ة  يف  م�����س��وؤول  واأو����س���ح 
مدربون على التعامل مع املقتنيات املرتوكة الغريبة، 

وعلى التعامل حتى مع املواد ال�سامة.
واأ�سار اإىل اأن كل ما ميكن لل�سركة القيام به هو حث 
الركاب وم�ستخدمي حافالت الركاب على التاأكد من 
اأنهم مل يرتكوا �سيئا وراءهم، اأو ل يلقون �سيئا على 

اأر�سية احلافلة.

هكذا رّد زوج بريين �صات 
على خرب انف�صالهما

انف�سلت  �سات  النجمة الرتكية بريين  اأن  انت�سرت اخبار تفيد  ان  بعد 
ال��رّد على ه��ذه الأخبار  الفنان كينان دوغ��ل��و، ق��رر الأخ��ري  عن زوجها 
�سورها  جلميع  الع��ج��اب  على  بال�سغط  ق��ام  ان��ه  حيث  طريقته،  على 
التوا�سل  مواقع  احد  اخلا�س عرب  على ح�سابها  موؤخرا  ن�سرتها  التي 
انف�سالهما  خرب  الرتكية  العالمية  الو�سائل  وتناولت  الجتماعي. 
خ�سو�سا بعد عدم ح�سوره اىل حفلة عيد ميالدها، ومما زاد اي�سا من 
ال�سكوك حول املو�سوع هو ما كتبته بريين �سات موؤخراً عرب �سفحتها 
ميالدها  عيد  ملنا�سبة  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�سة 
كانت  عندما  اإّن��ه��ا  قالت  حيث  ايفه،  املتوّفى  حبيبها  ذك��رت  اأنها  حيث 
ت�ستمع معه اإىل اأغنية "هريو" يف املطبخ عاد نور الأمل اإىل حياتها واأّن 

ن�سف حياتها املقبلة �سيكون اأجمل.


