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الإمارات تت�صلم 7 من مواطنيها وم�صريني كانوا حمتجزين يف اإيران
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأم�س الأربعاء الإفراج عن 7 
من املواطنني الإماراتيني، بالإ�صافة اإىل اثنني من اجلن�صية امل�صرية 

والذين مت الإفراج عنهم من قبل ال�صلطات الإيرانية.
امل�صريني  للأ�صقاء  بالإ�صافة  مواطنيها  الإم���ارات  دول��ة  ت�صلمت  وقد 
بعد اأن كانوا حمتجزين يف اإيران منذ نهاية يناير املا�صي عندما كانوا 
�صعادة  واأع��رب  العربي.  اخلليج  مياه  يف  بحرية  �صيد  برحلة  يقومون 
اأحمد �صاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن �صكره 
جلهاز حماية املن�صاآت وقوات خفر ال�صواحل جلهودهم يف ت�صّلم املفرج 
اأن  عنهم، وامل�صاعدة يف تاأمني عودتهم �صاملني لأرا�صي الدولة، موؤكداً 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تابعت الق�صية منذ بدايتها، وحر�صت 
على تن�صيق واإمت��ام اإج��راءات الإف��راج عن جميع املحتجزين. كما اأكد 
اأن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل كذلك قد اتخذت وبالتعاون مع 
لتاأمني رحلة عودة  اللزمة  التدابري  كافة  بالدولة  املخت�صة  اجلهات 
املواطنني والأ�صقاء امل�صريني املفرج عنهم اإىل ذويهم بال�صرعة املمكنة. 
الوزارة  اأولوية يف عمل  واأكد �صعادته ان �صوؤون مواطني الدولة ميثل 
ومن هذا املنطلق متت متابعة هذا امللف ب�صكل يومي و بالتن�صيق مع 

اجلهات املعنية يف الدولة.                     )التفا�صيل �س3(

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية تخفيف معاناة املاليني من اأطفال العامل
•• اأبوظبي -وام: 

العاملية ا�صرتاجتية �صاملة  ال�صيخة فاطمة الإن�صانية  اأطلقت حملة 
للتخفيف من معاناة املليني من الأطفال يف �صتى بقاع العامل من 
اإيجاد  يف  فعال  ب�صكل  ت�صاهم  مبتكرة  اإن�صانية  ب��رام��ج  تبني  خ��لل 
كبار  من  نخبة  باإ�صراف  واجتماعية  �صحية  مل�صاكل  واقعية  حلول 
"على  اأبرز اجلامعات املحلية والعاملية حتت �صعار  ال�صت�صاريني من 
خطى زايد" ويف اإطار برنامج " كلنا اأمنا فاطمة" وان�صجاما مع عام 

الت�صامح.                                )التفا�صيل �س3(

الإقليمية  وال��ت��ط��ورات  الق�صايا 
امل�صرتك  الهتمام  ذات  والدولية 

وتبادل الآراء حولها. 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وق������ال 
اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 

�صموه  ..م�صريا  املجالت  خمتلف 
اإىل اأن الدولة اأر�صت قاعدة متينة 
م��ن ال��ع��لق��ات امل��ت��م��ي��زة م��ع دول 
العامل ال�صديقة من خلل نهجها 
املتبادل  الح������رتام  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
وال���ث���ق���ة وال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء. من 
كازاخ�صتان  رئي�س  اأع���رب  جانبه 

والفر�س  والإمكانات  كازاخ�صتان 
يف  وتطويرها  لتنميتها  ال��واع��دة 
ال�صتثمارية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
والق���ت�������ص���ادي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة مبا 
يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 

و�صعبيهما ال�صديقني. 
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل ع���دد من 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حتر�س  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ع��ل��ى م��د ج�صور 
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
امل�صالح  يحقق  مب��ا  ال��ع��امل  دول 
جهود  دف��ع  يف  وي�صهم  امل�صرتكة 
يف  وال��ت��ق��دم  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل   
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�صر  يف  اأم�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
�صلطان  ن����ور  ف��خ��ام��ة  ال�����ص��اط��ئ 
جمهورية  رئ��ي�����س  ب��اي��ي��ف  ن�����زار 

كازاخ�صتان ال�صديقة.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ورح�����ب 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  ب����ن زاي������د  حم���م���د 
الرئي�س  ب����زي����ارة  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة 
ن���زار ب��اي��ي��ف اإىل دول���ة الإم����ارات 
ت�صهم  وال���ت���ي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صداقة  ع����لق����ات  ت���ع���زي���ز  يف 
قيادتي  تطلعات  ويلبي  والتعاون 
اآفاق  فتح  يف  و�صعبيهما  البلدين 
العلقات يف خمتلف  لهذه  اأو�صع 
اجلانبان  وا���ص��ت��ع��ر���س  امل���ج���الت. 
�صمو  ال��ذي ح�صره  اللقاء  خ��لل 
ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
و�صمو  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  م�صت�صار 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
وجوانب  م�صار  ال��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون 
ع����لق����ات ال�������ص���داق���ة وال���ت���ع���اون 
وجمهورية  الإم������ارات  دول���ة  ب��ني 

عن �صعادته بزيارة دولة الإمارات 
..موؤكدا اأهمية علقات ال�صداقة 
وال����ت����ع����اون ال����ت����ي جت���م���ع ب����لده 
ودولة الإمارات يف اجلوانب كافة 
بتو�صيع  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  واه���ت���م���ام 

اآفاقها وتنميتها.
الأوملبياد  باإقامة  فخامته  واأ���ص��اد 
اخلا�س للألعاب العاملية "اأبوظبي 
دولة  ت�صت�صيفه  الذي   "2019
ريا�صيا  ملتقى  وي��ع��د  الم�����ارات 
وث��ق��اف��ي��ا واإن�����ص��ان��ي��ا ع��امل��ي��ا مثمنا 
النوعية  ومبادراتها  ال��دول��ة  دور 
العاملية التي حتدث فارقا حقيقيا 

لدى خمتلف الفئات امل�صتهدفة.
�صاحب  �صهد  اللقاء  خ��ت��ام  وب��ع��د 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
�صلطان  ن���ور  وف��خ��ام��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
ن��������زار ب����اي����ي����ف م����را�����ص����م ت����ب����ادل 
م��ذك��رة اع����لن ن��واي��ا ب��ني وزارة 
كازاخ�صتان  بجمهورية  ال��ط��اق��ة 
بروجيكت  "برامي  و�����ص����رك����ة 
ب�صاأن  كون�صلتن�صي"  ديفلبمنت 
يف  ال�صتثمار  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
وال�صناعات  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ي 
يف  الباطنية  ب���ال���روات  املتعلقة 

كازاخ�صتان.
)التفا�صيل �س2(
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حممد بن زايد خلل ا�صتقباله الرئي�س الكازاخ�صتاين )وام(

ع�صرات الألغام التي زرعها احلوثيون ل�صتهداف املدنيني اليمنيني  مت انتزاعها من املناطق ال�صكنية 

جانب من تظاهرة املدر�صني والطلبة اأم�س يف اجلزائر 

بيتو اأورورك

اإبادة جماعية بحق قبائل حجور

األغام ميلي�صيا احلوثي ت�صاعف معاناة اليمنيني
ق�ّصمهم ترامب ب�صكل كبري:

يحتاج الدميقراطيون اإىل �صخ�صية قوية عام 2020

فيديو ي�صور العتداء الوح�صي على معتقلني فل�صطينيني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ُيظهر  م�صورا  مقطعا  يافا،  يف  الإ�صرائيلية  الع�صكرية  املحكمة  ن�صرت 
جنودا اإ�صرائيليني يعتدون على �صجينني فل�صطينيني بعد اعتقالهما يف 
ال�صفة الغربية يف يناير املا�صي، يف حادث و�صفته �صحيفة "هااآرت�س" 
الإ�صرائيلية باأنه "جزء من �صّر اأكرب". والأحد املا�صي، اأدين اأربعة جنود، 
انتهاكات  ارت��ك��اب  بتهمة  الفيديو،  �صريط  يف  ظهروا  خم�صة  اأ�صل  من 
�صتة  مل��دة  بال�صجن  عقوبة  امل��دان��ون  يق�صي  اأن  املتوقع  وم��ن  ج�صيمة. 
اأ�صهر. بينما اأدين اجلندي اخلام�س، الذي اأطلق عليه و�صف "القا�صر 

ن�صبيا"، بتهمة العتداء، وُحكم عليه بال�صجن ل�صهرين.
وتعليقا على ذلك، قال حتليل ن�صرته �صحيفة هااآرت�س اإن هوؤلء اجلنود 
نحن  ح��ي��وان��ات.  اإن��ه��م  وبائ�صني.  جبناء  جنود  اإن��ه��م  "مقاتلني.  لي�صوا 

نر�صل اأطفاًل اإىل اجلي�س ليعودوا حيوانات".
وال�صهر املا�صي، اتهمت ال�صلطات قائد هوؤلء اجلنود، وهو برتبة ملزم، 
بالف�صل يف منع حدوث جرمية وارتكاب اأعمال عنف. واأوقف عن العمل. 
عدم  الإ�صرائيلي  اجلي�س  على  "العار  م��ن  اأن��ه  ه��ااآرت�����س  حتليل  وي��رى 

التفكري يف ا�صتبعاد قائد اجلنود. هذه ف�صيحة".
من  اثنني  راأ���ص��ي  على  بال�صرب  ينهالون  وه��م  اجلنود  الفيديو  ُيظهر 
وميكن  العينني.  ومع�صوبي  الأي���دي  مكبلي  الفل�صطينيني  ال�صجناء 
�صماع اجلنود، وهم يقولون بالعربية: "اإنها حفلتكما" و"ُقل مرحبا".

مت متويه وجوه اجلنود واملعتقلني يف ن�صخة الفيديو التي انت�صرت على 
امللأ، بينما دعت هااآرت�س اإىل "ن�صر الوجه احلقيقي لل�صر، وجوه هوؤلء 

اجلنود، دعونا نراهم ونرى عارهم الأبدي".

ال�صيطرة  من  تقرتب  »ق�صد« 
ع���ل���ى ك���ام���ل ال���ب���اغ���وز

•• دم�شق-وكاالت:

اأكد مدير املكتب الإعلمي لقوات 
)ق�صد(  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ص��وري��ا 
العمليات  اأن  ب�����ايل،  م�����ص��ط��ف��ى 
الع�صكرية يف بلدة الباغوز دخلت 
على  للق�صاء  الأخ���رية  �صاعاتها 
تنظيم داع�س يف كل مناطق �صرق 

الفرات ال�صورية.
امل����ع����ارك  "بعد  ب�����ايل  واأ������ص�����اف 
وال��ق�����ص��ف ا���ص��ت�����ص��ل��م امل���ئ���ات من 
م���ق���ات���ل���ي ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س مع 
ع����ائ����لت����ه����م وي������ق������در ع����دده����م 
اأغلبهم  1500 �صخ�س  بحوايل 
التنظيم،  عنا�صر  واأط��ف��ال  ن�صاء 
نتوقع اأن هناك اأع��داداً اأخرى يف 
بداأت  لذلك  ت�صتلم،  مل  ال��داخ��ل 
والتقدم  ح��ال��ي��اً  الق�صف  ق��وات��ن��ا 
حالياً  العنيفة  وامل��ع��ارك  ال���ربي 

م�صتمرة".
واأ�صار اإىل اأن من بقي من عنا�صر 

داع�س "ل زالون يقامون".

 - بيلني  �شيليا   – الفجر   ••

ترجمة خرية ال�شيباين

�صيناتور  �������ص������ان������درز،  ب�������ريين 
وبطل  امل�������ص���ت���ق���ل،  ف����ريم����ون����ت 
ال��ت��ق��دم��ي��ني الأم���ري���ك���ي���ني منذ 
ق��اده��ا �صد  ال��ت��ي  ال��ت��م��رد  حملة 
 ،2016 ع��ام  كلينتون  ه��ي��لري 
الذي  ال�صباق  يف  ر�صمياً  انطلق 
باختيار  �صي�صمح للدميقراطيني 
بطلهم ملواجهة دونالد ترامب يف 

نوفمرب 2020. 
الطريق نحو ك�صب ورقة احلزب 
�صباق  مب���ث���اب���ة  ال����دمي����ق����راط����ي 
ماراثون، تتخلله راليات �صيا�صية، 
وج���م���ع الأم����������وال، وامل���ن���اظ���رات 

املتلفزة عام 2019، وهو مو�صم 
طويل من النتخابات التمهيدية 
يونيو  اإىل  ف���رباي���ر  م���ن  مي��ت��د 
الرت�صيح  وي��ت��خ��ل��ل��ه   ،2020

ال��ر���ص��م��ي ل��ل��ح��زب يف امل���وؤمت���ر، 
قبل النخراط اأخ��رًيا يف املبارزة 

لدخول البيت الأبي�س.
)التفا�صيل �س13(

•• اليمن-وكاالت:

اليمني  الإع���������لم  وزي�������ر  ات����ه����م 
معمر  احل�����وث�����ي  م���ي���ل���ي�������ص���ي���ات 
جرائم  بارتكاب  ام�س،  الأري���اين، 
امل��دن��ي��ني يف  اإب����ادة جماعية ���ص��د 
مبحافظة  حجور  قبائل  مناطق 

حجة.
ميلي�صيات  اإن  الأري�������اين  وق�����ال 
ا�صتخدمت  الإي���ران���ي���ة  احل���وث���ي 
الثقيلة،  الأ���ص��ل��ح��ة  اأن�����واع  ك��اف��ة 
البالي�صتية  ال�صواريخ  بينها  من 
م�صتهدفة القرى ومنازل ال�صكان، 
ليقل  ما  �صقوط  عن  اأ�صفر  مما 
عن 100 قتيل من املدنيني من 

بينهم ن�صاء واأطفال.
املئات،  فبلغ  امل�����ص��اب��ني  ع���دد  اأم���ا 
ح�صب الإري��اين، فيما مت ت�صريد 
من  اأ�������ص������رة   400 م�����ن  اأك��������ر 
منازلهم، مع فر�س ح�صار خانق 
على قبائل حجور منذ ما يقارب 
م���ن ���ص��ه��ري��ن، ف�����ص��ل ع���ن منع 
ماء ال�صرب وال��دواء عن املنطقة 
اإن�صانية  ك���ارث���ة  يف  ت�����ص��ب��ب  مم���ا 

حقيقية.

لن يفلتوا من العقاب".
احلوثي  ميلي�صيا  وت��وا���ص��ل  ه��ذا 
والعباد،  البلد  مب�صتقبل  عبثها 
للحياة  وا�����ص����ح  ا����ص���ت���ه���داف  يف 
�صيا�صتها  ب��ف�����ص��ل  ال���ي���م���ن،  يف 
حيث  اليمنيني،  جتاه  العدوانية 
يف  عديدة  �صكنية  مناطق  جعلت 
يف  للنفجار  قابلة  اليمن  �صمال 
اأي حلظة،ويتعمدون زرع الألغام 
يفاقم معاناة  م��ك��ان، مم��ا  ك��ل  يف 
املتمردون  مي��ار���س  اإذ  اليمنيني، 
وجرائم  ان��ت��ه��اك��ات  احل���وث���ي���ون 
�صقطت  التي  املناطق  يف  وح�صية 
م�صادر  واأ�����ص����ارت  ق��ب�����ص��ت��ه��م.  يف 
ملكتب "م�صام" الإعلمي، اإىل اأن 
احلوثيني وا�صلوا تفجري املنازل 
اآخرها تفجري اأكر من 6 منازل 
تفجري  ج��ان��ب  اإىل  العبي�صة  يف 
نف�س املنطقة،  يف  ماء  ناقلة   17
ك��ان��ت حم��اف��ظ��ة احلديدة  ف��ي��م��ا 
نا�صفة  ع���ب���وات  ل�����زرع  م�����ص��رح��اً 
التي  الوحيدة  الرملية  بالطريق 
التحيتا  يف  الأه���ايل  ي�صتخدمها 
الغذائية  ب�����امل�����واد  لإم������داده������م 

والطبية. 

اإىل  ال�������ص���ك���ر  ووج�������ه الأري�����������اين 
�صعيهما  يف  وال�صعودية  الإم���ارات 
عرب  الإن�صانية  الأزم���ة  لتخفيف 
عمليات اإنزال امل�صاعدات الغذائية 
بها  ت��ق��وم  "ما  اإن  وق����ال  ج���وي���ا. 
الإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
�صد  مم���ن���ه���ج���ة  ج������رائ������م  م������ن 
اأو  الق�صف  ع��رب  ���ص��واء  امل��دن��ي��ني 
التجويع  بغر�س  احل�صار  فر�س 
املواطنني  واإره�������اب  واحل����رم����ان 

منازلهم،  ت��ف��ج��ري  خ�����لل  م����ن 
ي���ع���د حت���دي���ا ل���ل���ق���ان���ون ال�����دويل 
جمل�س  وق���������رارات  والإن���������ص����اين 
الأم����ن ذات ال�����ص��ل��ة ب��ال��ي��م��ن ويف 
الذي   2216 ال��ق��رار  مقدمتها 
طالب امليلي�صيات بالن�صحاب من 
الدولة  موؤ�ص�صات  وت�صليم  امل��دن 
العملية  اإىل  وال���ع���ودة  وال�����ص��لح 

ال�صيا�صية من حيث وقفت".
جرائم  اأن  اإىل  ال���وزي���ر  واأ�����ص����ار 

"لن ت�صقط  احلوثيني يف حجور 
املجتمع  م��ط��ال��ب��ا  بالتقادم"، 
الدويل والأمم املتحدة ومنظمات 
تتخذ  ان  العاملية  امل��دين  املجتمع 
"هذه  اإزاء  ق��وي��ا  اإن�صانيا  موقفا 
الب�صر  ال��ت��ي ط��ال��ت  الن��ت��ه��اك��ات 

واحلجر".
"قادة  اأن  ع��ل��ى  الأري�����اين  و���ص��دد 
امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات ال���ذي���ن ����ص���ارك���وا يف 
تهجري املدنيني وتفجري منازلهم 

ميكن تنظيمها من قبل جهات عامة و خا�صة
جل�صات ت�صاورية �صهرية لأولياء 

اأمور طلبة املدار�س احلكومية 
•• دبي - حم�شن را�شد

وجهت وزارة الرتبية والتعليم مديرو النطاق على م�صتوى الدولة لتنظيم جل�صات 
ت�صاورية �صهرية لأولياء اأمور طلبة املدار�س احلكومية، بهدف اإ�صتعرا�س ومناق�صة 

كافة الق�صايا الطلبية التي تفر�س نف�صها على امليدان الرتبوي.
على  "الفجر"  ح�صلت  وال��ذي  املعتمد  الت�صاورية  اجلل�صات  تنظيم  لدليل  ووفقاً 
و  ع��ام��ة  ج��ه��ات  قبل  م��ن  تنظيمها  ميكن  ال��ت��ي  اجلل�صات  تلك  ت��ه��دف  منه  ن�صخة 
للم�صاهمة  الرتبوي  القرار  �صناعة  يف  الأم��ور  واأولياء  الطلبة  اإ�صراك  اإىل  خا�صة 
والأفكار  املميزة  التجارب  ا�صتلهام  اإىل  اأي�صاً  وتهدف  املدر�صية.  البيئة  تطوير  يف 
اجلديدة لت�صليط ال�صوء عليها، وكذلك ح�صد الأفكار واملهارات للتوا�صل اإىل حلول 

تطويرية مل�صاريع و�صيا�صات تربوية.
)التفا�صيل �س4(

•• اجلزائر-وكاالت:

خرج األف اأ�صتاذ وطالب جزائري، 
و�صط  تظاهرة  يف  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
دعت  فيما  اجل��زائ��ري��ة،  العا�صمة 
اإىل  ال��ن��واب  اجل��زائ��ري��ة  املعار�صة 

الن�صحاب من الربملان.
واأف����اد ���ص��ح��ايف يف وك��ال��ة فران�س 
التجمع  ب��داأوا  املدر�صني  اأن  بر�س 
العا�صمة،  و���ص��ط  يف  ال��ظ��ه��ر  ق��ب��ل 
قبل اأن ين�صم اإليهم تدريجياً عدد 

كبري من الطلب، بح�صب ما قال 
اأ�صتاذ لوكالة "فران�س بر�س".

وب�����ني ال����ط����لب ع�����دد ك���ب���ري من 
ت�����لم�����ذة امل������دار�������س ال���ث���ان���وي���ة، 
وتفتح  ����ص���ن���ا.  اأ����ص���غ���ر  واآخ���������رون 
املدار�س ب�صكل متقطع منذ اأربعة 

اأيام يف اجلزائر.
وح�����م�����ل امل�����ت�����ظ�����اه�����رون لف����ت����ات 
عليها  كتب  والفرن�صية  بالعربية 
الرابعة"  ال��ع��ه��دة  ل��ت��م��دي��د  "ل 
اأف�صل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأج������ل  و"من 

لأولدنا".
ه���ذا وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
العمامرة،  رم���ط���ان  اجل����زائ����ري، 
بتغيري  ط��ال��ب  ال�صعب  اإن  ام�����س، 
ذلك  اأن  موؤكدا  البلد،  يف  النظام 

بالتحديد ما �صيجري فعله.
كافة  اأن  ال���ع���م���ام���رة،  واأ������ص�����اف 
اجلزائرية  ال����دول����ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
اختيار  حني  اإىل  العمل  �صتوا�صل 
ال�����ص��ع��ب م���ن مي��ث��ل��ه، و����ص���دد على 
الأط���راف  ك��اف��ة  ���ص��رورة م�صاركة 

اأعلن  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ن���دوة  يف 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 
اإمكانية  اإىل  واأ�صار  ت�صكيلها.  عن 
خلطة  اأخ���رى  مقرتحات  اإ���ص��اف��ة 

العمل التي قدمها بوتفليقة، يوم 
الثنني، حني اأعلن �صحب تر�صحه 
واأرجاأ انتخابات الرئا�صة اإىل اأجل 

غري حمدد.

املعار�صة تدعو النواب لالن�صحاب من الربملان

احلكومة اجلزائرية ت�صاند مطالب ال�صعب يف التغيري
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اأخبـار الإمـارات

�صهدا مرا�صم تبادل مذكرة اإعالن نوايا للتعاون اال�صتثماري يف قطاعي الطاقة و�صناعات الرثوات الباطنية 

حممد بن زايد ونزارباييف يبحثان تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني الإمارات وكازاخ�صتان 
•• اأبوظبي-وام:

 ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نور  فخامة  ال�صاطئ  ق�صر  يف  اأم�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

�صلطان نزار باييف رئي�س جمهورية كازاخ�صتان ال�صديقة.
اللقاء  بداية  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب 
والتي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإىل  باييف  ن���زار  الرئي�س  ب��زي��ارة 
ت��ط��ل��ع��ات قيادتي  ال�����ص��داق��ة وال��ت��ع��اون وي��ل��ب��ي  ت��ع��زي��ز ع��لق��ات  ت�صهم يف 
البلدين و�صعبيهما يف فتح اآفاق اأو�صع لهذه العلقات يف خمتلف املجالت. 
بن  ال�صيخ طحنون  �صمو  الذي ح�صره  اللقاء  اجلانبان خلل  وا�صتعر�س 
اآل  زايد  ال�صيخ من�صور بن  الوطني و�صمو  الأم��ن  اآل نهيان م�صت�صار  زايد 
وجوانب  م�صار  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

كازاخ�صتان  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني  والتعاون  ال�صداقة  علقات 
املجالت  خمتلف  يف  وتطويرها  لتنميتها  ال��واع��دة  والفر�س  والإم��ك��ان��ات 
ال�صتثمارية والقت�صادية والثقافية مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 

و�صعبيهما ال�صديقني. 
كما تطرق اللقاء اإىل عدد من الق�صايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�صرتك وتبادل الآراء حولها. 
الإمارات  دول��ة  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  وق��ال �صاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« حتر�س منذ تاأ�صي�صها على مد ج�صور التوا�صل 
وي�صهم  امل�صرتكة  امل�صالح  يحقق  مب��ا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون 
..م�صريا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والتقدم  والتطوير  التنمية  جهود  دف��ع  يف 
دول  مع  املتميزة  العلقات  من  متينة  قاعدة  اأر�صت  الدولة  اأن  اإىل  �صموه 

والثقة  املتبادل  الح��رتام  القائم على  نهجها  ال�صديقة من خلل  العامل 
بزيارة  �صعادته  عن  كازاخ�صتان  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من  البناء.  والتعاون 
جتمع  التي  والتعاون  ال�صداقة  علقات  اأهمية  ..م��وؤك��دا  الإم���ارات  دول��ة 
بلده ودولة الإمارات يف اجلوانب كافة واهتمام كازاخ�صتان بتو�صيع اآفاقها 

وتنميتها.
واأ�صاد فخامته باإقامة الأوملبياد اخلا�س للألعاب العاملية »اأبوظبي 2019« 
الذي ت�صت�صيفه دولة المارات ويعد ملتقى ريا�صيا وثقافيا واإن�صانيا عامليا 
فارقا حقيقيا  التي حتدث  العاملية  النوعية  الدولة ومبادراتها  دور  مثمنا 

لدى خمتلف الفئات امل�صتهدفة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد  اللقاء  ختام  وبعد 
بني  نوايا  اع��لن  مذكرة  تبادل  مرا�صم  باييف  ن��زار  �صلطان  ن��ور  وفخامة 
وزارة الطاقة بجمهورية كازاخ�صتان و�صركة »برامي بروجيكت ديفلبمنت 

الطاقة  ق��ط��اع��ي  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  ب�����ص��اأن  كون�صلتن�صي« 
وال�صناعات املتعلقة بالروات الباطنية يف كازاخ�صتان.

وقع التفاقية وليد �صلمان، املدير العام ل�صركة »برامي بروجيكت ديفلبمنت 
بجمهورية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ريزاغ��ال��ي��ي��ف  وم��ع��ظ��وم  كون�صلتن�صي« 
كازاخ�صتان. ح�صر اللقاء ومرا�صم تبادل املذكرة معايل الدكتور �صلطان بن 
اأحمد اجلابر وزير دولة و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
عهد اأبوظبي �صعادة الدكتور حممد اأحمد بن �صلطان اجلابر �صفري الدولة 
الكازاخ�صتاين  اجل��ان��ب  م��ن  ح�صرهما  كما  كازاخ�صتان.  جمهورية  ل��دى 
معايل جيني�س قا�صميك نائب رئي�س الوزراء ومعايل احميتجان اإي�صيموف 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�صندوق الوطني للرفاهية ومعايل نورلن اوجنانوف 
م�صاعد فخامة الرئي�س لل�صوؤون الدولية و �صعادة ماديار مينيليكوف �صفري 

جمهورية كازاخ�صتان لدى الدولة وعدد من امل�صوؤولني.

نهيان بن زايد ي�صهد حما�صرة »نحو نقلة نوعية يف اإدماج اأ�صحاب الهمم«

الأوىل  ال�صنوات  �صعوبات  اأتخطى 
دخويل  رف�صت  عندما  عمري  من 
م���وؤ����ص�������ص���ة خ���ا����ص���ة ت���ع���ن���ى ب�����ذوي 
لإميانها  وذل��ك  الذهنية،  الإع��اق��ة 
ب��ق��درات��ي يف وق���ت ك��ن��ت اأه����رب من 
وان��ت��ق��ادات��ه��م يل  زم��لئ��ي  �صخرية 
ممار�صة  خ����لل  م���ن  ال���درا����ص���ة  يف 

الريا�صة واجلري«.
ت�صجيلها  حلظة  ل��وري��ت��ا  وو���ص��ف��ت 
طلب امل�صاركة يف الأوملبياد اخلا�س 
اأن  اإىل  م�صرية  الفارقة،  باللحظة 
 1971 العام  ن�صخة  يف  م�صاركتها 
بداية لتحول كامل يف حياتها، فيما 
ح�صلت على اأول ميدالية ذهبية يف 
اأقيمت  التي  العاملية  الأل��ع��اب  دورة 
م�صريتها  ليتخلل   ،1983 ع���ام 
�صتى  يف  امليداليات  بع�صرات  فوزها 
ال����ص���ت���ح���ق���اق���ات ال���ت���ي ت���ق���ام على 
وقالت  اخل��ا���س.  الأومل��ب��ي��اد  �صعيد 

من خمتلف دول العامل واأن يظهر 
ال����ع����امل اح�����رتام�����ه لإجن����ازات����ه����م 
..م�صددة على اأهمية تعاون اجلميع 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  ر�صالة  لإي�صال 
املتمثلة يف م�صاعدة اأ�صحاب الهمم 
والتحديات  امل�����ص��اع��ب  جت�����اوز  يف 
اأن  اإىل  م�صرية  ي��واج��ه��ون��ه��ا،  ال��ت��ي 
على  للتاأكيد  فر�صة  تعد  املنا�صبة 
ال�صريحة  ت��ل��ك  حت��ظ��ى  اأن  اأه��م��ي��ة 
مع  مت�صاو  وب�صكل  حقوقها  بكامل 
الندماج  خطط  �صمن  الأ���ص��ح��اء 

الكامل.
ك��ب��رية م�صوؤويل  ل��وري��ت��ا  وت��وج��ه��ت 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الإلهام 
بال�صكر  ال��دويل  اخلا�س  الأوملبياد 
اجلهود  ع���ل���ى  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
الهمم،  اأ�صحاب  جتاه  تبذلها  التي 
�صبقاً  حققت  الإم����ارات  اأن  م��وؤك��دة 
�صتكون  دورة  ب��اح��ت�����ص��ان  ع���امل���ي���اً 

اإىل متحدثة  اأن تتحول  ا�صتطاعت 
دكتوراه  ���ص��ه��ادت��ي  وحت��م��ل  ملهمة 
 26 لوريتا يف  و�صاركت  فخريتني. 
اأف�صل  بني  من  ج��اءت  اإذ  ماراثونا 
بو�صطن،  ماراثون  يف  اإمراأة   100
ك���م���ا ن����ال����ت ج����ائ����زة »اآرث���������ر اآ������س« 
الأ�صود  احل��زام  وحتمل  لل�صجاعة، 
الكاراتية  ال��راب��ع��ة يف  ال��درج��ة  م��ن 
م�صاهري  ق���اع���ة  يف  ع�������ص���وة  وه�����ي 
وتتقن  اخل��ا���س.  الأومل��ب��ي��اد  الن�صاء 
لغة  اإىل  اإ�صافة  لغات  اأرب��ع  لوريتا 
املتحدثني  اأب��رز  وتعد من  الإ�صارة، 
امللهمني و�صبق واأن قدمت الرئي�س 
يف  كلينتون  بيل  الأ�صبق  الأمريكي 
الألعاب ال�صيفية العاملية للأوملبياد 
وظهرت   1995 ل�����ص��ن��ة  اخل���ا����س 

مرتني يف برنامج »اأوبرا«.
4 من  امل���ح���ا����ص���رة  وا����ص���ت�������ص���اف���ت 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  يف  امل�����ص��ارك��ات 

الأبطال  واإب����راز  وت�صجيع  دع��م  يف 
املحا�صرة  ..واأب���دت  فيه  امل�صاركني 
الإمارات  باعتماد  ال�صديد  اإعجابها 
ب���دًل من  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  م�صمى 
اأمراأ  يعد  ذلك  اأن  موؤكدة  املعاقني، 
ملهماً وا�صتثنائياً ينبغي تعميمه يف 

خمتلف دول العامل.
واأكدت اأن تنظيم اأبوظبي للأوملبياد 
اخلا�س �صيكون ملهماً للعديد من 
بالنظر  الهمم  اأ�صحاب  الن�صاء من 
العاملي  اله���ت���م���ام  م�����ص��ت��وى  اإىل 
حت�صى  التي  الإعلمية  والتغطية 
الأوان  »اآن   : البطولة.. وقالت  بها 
ال�صرق  اإىل  ال���ع���امل  ي��ت��واف��د  لأن 
الإمارات  اإىل  وبالتحديد  الأو�صط 
.. اأنا على يقني باأننا �صرنى ن�صخة 

رائعة من الأوملبياد اخلا�س«.
وق����ال����ت: ه���ي ف��ر���ص��ة ل��ك��ي ندعم 
ون�صجع الأبطال الذين �صيتوافدون 

تقت�صر جتربتي على اجلري  : مل 
الأ�صود  احل���زام  على  ح�صلت  فقد 
على  التزلج  ومار�صت  الكاراتيه  يف 
اجلليد، وكرة ال�صلة. وركزت لوريتا 
تو�صلت  ال��ت��ي  الر�صائل  اأب���رز  على 
اإل��ي��ه��ا ع���رب جت��رب��ت��ه��ا امل��م��ت��دة مع 
والتحولت  اخل����ا�����س،  الأومل���ب���ي���اد 
م�صريتها  واك���ب���ت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
بف�صل الأوملبياد اخلا�س، والكيفية 
بدورنا  للقيام  جميعاً  متكننا  التي 
لإح�������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف اإدم�����اج 

اأ�صحاب الهمم يف املجتمع.
اأبرز ال�صخ�صيات  وتعد لوريتا اأحد 
امل��لي��ني حول  اأث���رت يف حياة  التي 
اإىل  ق�صتها  حت��ول��ت  فيما  ال��ع��امل، 
م�صدر للأمل والت�صامح يف خمتلف 
اأنحاء العامل. وتعترب لوريتا عداءة 
م���ن ال���ط���راز ال��ع��امل��ي وب��ط��ل��ة على 
فيما  اخل��ا���س،  الأومل��ب��ي��اد  م�صتوى 

الأك�����ر ���ص��م��ول��ي��ة وت��ن��اف�����ص��ي��ة على 
م�صتوى اأ�صحاب الهمم.

ل����وري����ت����ا - خ���لل  وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
البطلة  اأدارت����ه����ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ص��رة 
الأومل��ب��ي��ة الإم��ارات��ي��ة زه���رة فا�صل 
لري - ق�صتها امللهمة مع الأوملبياد 
اخل���ا����س، م���وؤك���دة اأن اأ���ص��ع��ب حتد 
ميكن اأن يواجه اأ�صحاب الهمم هو 
الر�صائل  تاأثري  حتت  الثقة  فقدان 

ال�صلبية من البيئة املحيطة بهم.
الأوملبياد اخلا�س يف  تاأثري  واأك��دت 
ح��ي��ات��ه��ا، م�����ص��رية اإىل حت��ول��ه��ا من 
اإىل  اإعاقة  من  اأك��ر  تعاين  اإن�صانة 
قائلة  الظروف،  كافة  قهرت  بطلة 
:« حينما ولدت يف ولية بن�صلفانيا 
عام 1953، كنت اأع��اين من عمى 
جزئي، كما مل اأمتكن من امل�صي اأو 
الكلم حتى �صن الرابعة ». واأ�صافت 
: »كان لوالدتي الأثر الكبري يف اأن 

•• اأبوظبي-وام:

 �صهد �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة 
زايد بن �صلطان اآل نهيان للأعمال 
املحا�صرة  والإن�����ص��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
التي نظمها جمل�س �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة على م�صرح 
اأم�س  م�صاء  الإم����ارات  ق�صر  فندق 
وال��ت��ي ج����اءت ب��ع��ن��وان »ن��ح��و نقلة 
اأ���ص��ح��اب الهمم«  اإدم����اج  ن��وع��ي��ة يف 
كليبورن  ل��وري��ت��ا  ال�صيدة  األقتها 
ونائب  الإل����ه����ام  م�������ص���وؤويل  ك���ب���رية 
الأومل���ب���ي���اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املحا�صرة  و�صهد  ال��دويل.  اخلا�س 
�صرايفر  ..ت��ي��م  ���ص��م��وه  ج��ان��ب  اإىل 
الدويل  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  رئي�س 
وكبار  وال�صفراء  ال�صيوخ  وعدد من 
من  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صخ�صيات 
امل�صاركة  ال���وف���ود  واأف������راد  روؤ����ص���اء 
اأبوظبي   - اخل���ا����س  الأومل���ب���ي���اد  يف 

.2019
واأكدت ال�صيدة لوريتا اأن ا�صت�صافة 
اخلا�س  للأوملبياد  الإم���ارات  دول��ة 
من  للمليني  ملهمة  نقلة  ت�صكل 
والعامل  املنطقة  الهمم يف  اأ�صحاب 
للحدث  الأوىل  الن�صخة  باعتبارها 
املنطقة،  يف  تنظم  ال��ت��ي  الريا�صي 
�صي�صاهم  احل���دث  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
والدعم  الهتمام  م�صتوى  رف��ع  يف 
املقدم لأ�صحاب الهمم يف املنطقة. 
ا�صتثمار احلدث  اإىل  لوريتا  ودع��ت 

هن: �صيخة القا�صمي من الإمارات، 
ومرمي اأحمد من الكويت، و�صامية 
�صديق من اململكة العربية ال�صعودية 
وم��رمي ع��ادل من جمهورية م�صر 
امل�صاركات  وا�صتعر�صت  ال��ع��رب��ي��ة. 
الريا�صي  امل�صتوى  على  جتربتهن 
�صيخة  ف����ق����ال����ت  وال���������ص����خ���������ص����ي، 
الهمم  اأ�صحاب  دمج  اإن  القا�صمي: 
م��ن ال��ري��ا���ص��ي��ني م��ع ن��ظ��رائ��ه��م يف 
من  حق  يعترب  الأوملبية  امل�صابقات 
حقوقهم، لفتة اإىل اهتمام الدولة 
املجالت  �صتى  يف  الهمم  باأ�صحاب 

الريا�صية والتعليمية وال�صحية.
واأف�����ادت م���رمي الأح���م���د م��ن دولة 
دولية  �صفرية  تعد  وال��ت��ي  الكويت 
لأ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م ب�������اأن ال���دم���ج 
ال���ري���ا����ص���ي امل���وح���د ���ص��ي��ف��ي��د ذوي 
يف  اأك���رب  طموحهم  ويجعل  الهمم 
لفتة  الريا�صية،  النتائج  حتقيق 
ال�صباحة  ريا�صتي  جتيد  اأن��ه��ا  اإىل 

وكرة ال�صلة.
اململكة  م����ن  ����ص���دي���ق  ���ص��م��ي��ة  اأم������ا 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ف��اأ���ص��ارت اإىل 
ح�صد  اإىل  يدفعها  ال��ذي  الطموح 
اجلوائز الريا�صية يف ظل املناف�صة 
عادل  م���رمي  ق��ال��ت  بينما  ال��ع��امل��ي��ة 
اإن  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن ج��م��ه��وري��ة م�صر 
اأ�صحاب الهمم قادرون على حتقيق 
م�صتقبلهم الذي ير�صمونه، �صاربة 
املثال بنجاحها يف امل�صاركة يف ثلث 
الفرو�صية  ه���ي  ري��ا���ص��ي��ة  األ����ع����اب 
اإ�صافة  الطاولة  وتن�س  وال�صباحة 
جتاريا  م�����ص��روع��ا  ت��دي��ر  اأن���ه���ا  اإىل 

خا�صا.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تت�صلم 7 من مواطنيها وم�صريني كانوا حمتجزين يف اإيران

•• اأبوظبي-وام:

الأربعاء   اأم�����س   ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   
اإىل  بالإ�صافة  الإم��ارات��ي��ني،  املواطنني  م��ن   7 ع��ن  الإف���راج 
الإف��راج عنهم من  امل�صرية والذين مت  اثنني من اجلن�صية 

قبل ال�صلطات الإيرانية.
للأ�صقاء  بالإ�صافة  مواطنيها  الإم���ارات  دول��ة  ت�صلمت  وقد 
امل�صريني بعد اأن كانوا حمتجزين يف اإيران منذ نهاية يناير 
مياه  يف  بحرية  �صيد  برحلة  يقومون  كانوا  عندما  املا�صي 

اخلليج العربي.
املزروعي وكيل وزارة اخلارجية  �صاري  اأحمد  واأع��رب �صعادة 
وقوات  املن�صاآت  حماية  جلهاز  �صكره  عن  ال��دويل  والتعاون 

وامل�صاعدة  عنهم،  املفرج  ت�صّلم  يف  جلهودهم  ال�صواحل  خفر 
وزارة  اأن  موؤكداً  الدولة،  لأرا�صي  �صاملني  عودتهم  تاأمني  يف 
بدايتها،  منذ  الق�صية  تابعت  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الإف���راج عن جميع  اإج���راءات  وحر�صت على تن�صيق واإمت��ام 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأن  اأك��د  كما  املحتجزين. 
بالدولة  املخت�صة  وبالتعاون مع اجلهات  اتخذت  كذلك قد 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ري ال���لزم���ة ل��ت��اأم��ني رح��ل��ة ع����ودة املواطنني 
والأ�صقاء امل�صريني املفرج عنهم اإىل ذويهم بال�صرعة املمكنة. 
واأكد �صعادته ان �صوؤون مواطني الدولة ميثل اأولوية يف عمل 
الوزارة ومن هذا املنطلق متت متابعة هذا امللف ب�صكل يومي 

و بالتن�صيق مع اجلهات املعنية يف الدولة.
وق����د ج����رت ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��ل��ي��م ع���رب ق����وات خ��ف��ر ال�صواحل 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  الإم���ارات���ي���ة، 
الدويل.

الظاهري،  علي  را���ص��د  ���ص��ع��ادة  املحتجزين  ت�صليم  وح�صر 
مدير اإدارة �صوؤون املواطنني، و�صعادة حممد عبيد الزعابي، 
نائب  ال�صام�صي  وعبدالرحمن  الرعايا  �صوؤون  اإدارة  مدير 
مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف ال�صارقة. 
واأ�صاد ذوو املفرج عنهم باجلهود التي بذلتها وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال���دويل و���ص��ف��ارة ال��دول��ة يف اإي����ران ج��ه��از حماية 
املن�صاآت وخفر ال�صواحل خلل الفرتة املا�صية لإنهاء الأزمة، 
وقالوا اأن م�صوؤويل الوزارة اأجروا ات�صالت مكثفة مع اجلانب 
الإيراين ومل يدخروا جهدا للإفراج عن املحتجزين وتاأمني 

عوتهم اإىل عائلتهم وذويهم �صاملني.

نهيان بن زايد ي�صدر قرارا بت�صكيل 
اللجنة العليا ملهرجان ليوا الدويل 2020

•• اأبوظبي-وام:

 اأ�صدر �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
العليا  اللجنة  ت�صكيل  ب�صاأن  ق��رارا  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  والإن�صانية  اخلريية  للأعمال 
القرار  ون�س  املن�صوري.  ال�صدي  علي  حممد  �صعادة  برئا�صة   2020 لعام  ال���دويل  ليوا  ملهرجان 
للرئي�س  نائبا   « املن�صوري  �صيف  حمدان  العقيد   .. وال�صادة  ال�صعادة  اأ�صحاب  من  كل  ع�صوية  على 
» وخليفة مطر الطنيجي وخلفان حممد املزروعي و�صعيد خليفة املهريي و�صعيد يو�صف املرزوقي 
باإعداد  �صتخت�س  التي  اللجنة  �صلحيات  اعتماد  �صموه  ق��رار  وت�صمن  ب��دري.  عبداحلميد  وماهر 
اخلطة العامة للمهرجان من النواحي ال�صرتاتيجية والفنية واملالية واعتماد ال�صيا�صات واللوائح 

والتعليمات املنظمة للمهرجان بجانب اعتماد الفعاليات الرئي�صية وامل�صاحبة للحدث.

»حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية« تطلق ا�صرتاتيجية �صاملة لتخفيف معاناة املاليني من اأطفال العامل
•• اأبوظبي -وام: 

�صاملة  ا�صرتاجتية  العاملية  الإن�صانية  فاطمة  ال�صيخة  حملة  اأطلقت 
للتخفيف من معاناة املليني من الأطفال يف �صتى بقاع العامل من خلل 
اإيجاد حلول واقعية  اإن�صانية مبتكرة ت�صاهم ب�صكل فعال يف  تبني برامج 
مل�صاكل �صحية واجتماعية باإ�صراف نخبة من كبار ال�صت�صاريني من اأبرز 
اجلامعات املحلية والعاملية حتت �صعار »على خطى زايد« ويف اإطار برنامج 

» كلنا اأمنا فاطمة« وان�صجاما مع عام الت�صامح.
الإعلن  اأن  العام  الن�صائي  ال�صويدي مديرة الحتاد  نورة  �صعادة  واأك��دت 
عن ال�صرتاتيجية ال�صاملة للرعاية ال�صحية للأطفال ياأتي تزامنا مع 
الحتفالت ب�« يوم الطفل الإماراتي » الذي ي�صادف يوم 15 مار�س من 
كل عام وا�صتكمال للمبادرات الإن�صانية ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�صة الحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية خلل ال�صنوات املا�صية والتي 
وم�صن  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   16 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا  بر�صالتها  ت�صل  اأن  ا�صتطاعت 
والأردن  ولبنان  وم�صر  الإم����ارات  م��ن  انطلقا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 

وال�صودان وال�صومال والهند وباك�صتان وكينيا واأرترييا واملغرب.
وقالت اإن هذه ال�صرتاتيجية تت�صمن اأربعة مكونات تهدف اإىل حت�صني 
معايري  وتبني  ال�صحية  الدارة  وتطوير  ال�صحيني  العاملني  م��ه��ارات 
عالية للممار�صات العائلية واملجتمعية وا�صتحداث ال�صركات مع املوؤ�ص�صات 

املحلية والعاملية .
واأ�صافت اأن �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ل تدخر جهدا يف ت�صجيع 
املجالت  يف  وبالأخ�س  بالأطفال  العناية  اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  وحتفيز 
يف  ت�صاهم  �صحية  بيئة  يف  ينمو  لكي  والإن�صانية  والتعليمية  ال�صحية 
تطوير قدراته ومهاراته مما يعود بالنفع على املجتمعات والذي يعك�س 
والرفاهية  الرعاية  �صبل  اأرق���ى  توفري  ال��دول��ة يف  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال���دور 

للأطفال حمليا وعامليا.
املخل�صة،  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  �صمو  ج��ه��ود  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
على  للأطفال  املقدمة  اخلدمات  تعزيز  نحو  امل�صبوقة  غري  ومبادراتها 
الدولة  يف  الأط��ف��ال  حقوق  تعاظم  اإىل  اأدت  وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�صتويني 
وحتققت لهم مكانة عاملية مرموقة، حيث تويل �صموها اهتماماً ا�صتثنائياً 
للأطفال باعتبارهم عماد امل�صتقبل والروة احلقيقية للوطن، وذلك يف 

اإطار الهتمام اخلا�س الذي يحظى به الطفل يف ت�صريعات الدولة بدءاً 
من د�صتورها وقوانينها التي جعلت م�صلحة الطفل اأولوية ق�صوى.

اإط��لق هذه احلملة للرعاية ال�صحية  اأن  ال�صويدي  وذك��رت �صعادة نورة 
الإم���ارات« يف  اأم   « اأه��داف وتوجهات  ياأتي للإ�صهام يف حتقيق  بالأطفال 
العامل  اأف�صل رعاية �صحية للأطفال يف خمتلف دول  ما يخ�س تقدمي 
التنظيم  الأم��را���س من خلل  الوقاية من  تعزيز منظومة  اإىل جانب   ،
العيادات  م��ن  �صل�صلة  وتد�صني  العاملية  وامل��وؤمت��رات  للملتقيات  ال���دوري 
برامج  تبني  اإىل  اإ�صافة  الأطفال  لرعاية  امليدانية  وامل�صت�صفيات  املتنقلة 
تهدف لرت�صي����خ ثق������افة العم���ل التطوعي والعطاء املجتمعي والت�صامح 
ومتكينهم  وتاأهيلهم  الأط��ف��ال  ا�صتقطاب  بهدف  الن�سء  ل��دى  الإن�صاين 
البناء  عجلة  يف  فعال  جزءا  ليكونوا  واملج����تمعي  الت������طوعي  العمل  من 

والتطور .
املبادرات لتوفري م�صتوى راق من  اأنه مت اعتماد حزمة من  اإىل  واأ�صارت 
الرعاية ال�صحية املتكاملة وال�صاملة للأطفال يف �صتى بقاع العامل ورفده 
مت  ال��ت��ي  امل��ح��رتف��ة،  امل�صاندة  والطبية  الطبية  ال��ك��وادر  م��ن  مبجموعة 
اإعدادها وتاأهيلها وتعزيز قدراتها لتوفري بيئة ال�صت�صفاء املميزة واملزودة 

التقنيات  اإىل جانب  العلجية والرتفيهية،  الذكية  الو�صائل  مبزيج من 
احلديثة واملمار�صات الطبية، التي مت اعتمادها لتكون هي اأ�صلوب العمل، 
والأدوات الرئي�صية مل�صاعدة الأطفال على اإمناء قدراتهم واملحافظة على 
�صحتهم، وفق اأعلى املعايري املعمول بها عاملياً، ويف �صوء الأ�صول الطبية 

املتعارف عليها.
ت�صهم مبا�صرة يف حتقيق  امل�صتحدثة،  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  اأن  واأكدت 
وما  الأط��ف��ال  رع��اي��ة  ب�����ص��اأن  العاملية  فاطمة  ال�صيخة  م��ب��ادرات  اأه����داف 
عن  املبكر  بالك�صف  تتعلق  �صحية  ب��رام��ج  م��ن  ال�صرتاتيجية  تت�صمنه 
الأمرا�س، والتدخل املبكر وغري ذلك من الربامج املهمة الطموحة، التي 
ال�صرتاتيجية،  من  اأ�صيًل  ج��زءاً  بو�صفها  تنفيذها  على  امل��ب��ادرة  تعمل 

وم�صاركاً رئي�صاً يف تنفيذها وحتقيق اأهدافها.
واأو�صحت مديرة الحتاد الن�صائي العام اأن ال�صرتاتيجية ال�صاملة ل�صحة 
الأطفال �صتقدم حلول واقعية مل�صاكل �صحية باإ�صراف خرباء وبا�صتخدام 
مراكز �صحية متنقلة والتي تتم وفق اأحدث تقنيات الت�صخي�س واأجهزة 
واملحافظة على  به  والعناية  الطفل  اأن رعاية  املتقدمة، موؤكدة  الفح�س 

�صحته و�صلمته، يف مقدمة اأولويات الربنامج.

ال�صيخة فاطمة: الطفل هو �صانع امل�صتقبل ورجل الغد

ال�صيخة فاطمة ت�صتقبل قرينة نائب الرئي�س الأمريكي

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ه��ن��اأت 
الن�صائي  الحت����اد  رئي�صة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ص��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�صة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���لأم���وم���ة 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى 
مبنا�صبة  والأط������ف������ال  الأم�����ه�����ات 
الحتفال ب�« يوم الطفل الإماراتي 
» الذي ي�صادف اخلام�س ع�صر من 

مار�س من كل عام.
وقالت �صموها - يف كلمة لها بهذه 
الإماراتي  ال��ط��ف��ل  اإن   - املنا�صبة 
فقد  ورع��اي��ة  اه��ت��م��ام  بكل  يحظى 
الأمان  �صبل  كل  الدولة  له  وف��رت 
والطمئنان واحلماية وكل و�صائل 
اأطفالنا  تعد  التي  والرعاية  العلم 

بان�صاء  وج��ه��ن��ا  ع��ن��دم��ا  ال��ط��ف��ول��ة 
واإعلن  الأط��ف��ال  ���ص��ورى  جمل�س 
اجلائزة اخلا�صة بالأمومة والطفل 
ا�صتجابة  لقيا  احلدثان  وه��ذان   ..
الدولة  موؤ�ص�صات  كافة  من  كبرية 
الأخرى  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  وم��ن 
ح���ي���ث ���ص��ه��د الح���ت���ف���ال ب���اإع���لن 
ك��ب��ريا وح�صورا  اجل��ائ��زة جت��اوب��ا 
موؤثرا من قيادات الدولة ووزرائها 
مكانتها  لها  جهات  ع��دة  و�صاركت 
يف  خرباتها  تقدمي  يف  املجتمع  يف 
الأمر  والأم��وم��ة  الطفولة  جم��ال 
الذي دفعنا اإىل جعل هذه اجلائزة 
ع���امل���ي���ة ل��ت��ع��م ف���ائ���دت���ه���ا ع���ل���ى كل 

الأمهات والأطفال يف العامل« .
واأو�صحت اأن اإن�صاء جمل�س �صورى 
متقدمة  خ���ط���وة  ه����و  الأط�����ف�����ال 

له  ن��وف��ر  اأن  اأج����ل  م���ن  ن��ع��م��ل  اأن 
ك����ل امل���ق���وم���ات ال���ت���ي مت��ك��ن��ه من 
�صحيا  ����ص���واء  �صحيحا  ي��ن��م��و  اأن 
اإىل  لف��ت��ة  وث��ق��اف��ي��ا..  واجتماعيا 
�صاحب  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل«و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
ل���لحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الإم��ارات باتت من الدول الرائدة 

بحا�صر  ينعمون  وه��م  للم�صتقبل 
مزدهر.

مل  الر�صيدة  قيادتنا  اأن  واأ�صافت 
ال���وق���وف م���ع الأم  ت�����األ ج���ه���دا يف 
الكثري  ل��ه��م  وق���دم���ت  واأط��ف��ال��ه��ا 
والأخ����ذ  ب��ه��م  ال��ن��ه��و���س  �صبيل  يف 
ب��ي��ده��م ن��ح��و ال��ت��ق��دم وق���د اأق���رت 
الدولة العام املا�صي يوم اخلام�س 
ع�����ص��ر م���ن ���ص��ه��ر م���ار����س م���ن كل 
ع���ام ي��وم��ا ل��لح��ت��ف��ال ب��ه��م بهدف 
بتطلعاتهم  املجتمع  اهتمام  اإظهار 
على  وم�صاعدتهم  واهتماماتهم 
تخطي اأيام عمرهم بي�صر و�صهولة 
ليقودوا  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل  ا����ص���ت���ع���دادا 

م�صرية التنمية يف بلدهم.
�صانع  ه����و  ال���ط���ف���ل  اإن  وق����ال����ت 
علينا  لذلك  الغد  ورجل  امل�صتقبل 

ورعاية  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف  ع��امل��ي��ا 
متكني  يف  �صباقة  وكانت  الطفولة 
املهمة من املجتمع  ال�صريحة  هذه 
م���ن ال��ت��م��ت��ع ب��ك��ل احل���ق���وق التي 

يكفلها القانون.
اأن  اإىل  الإم�������ارات«  اأم   « واأ�����ص����ارت 
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة 
خطا خطوات مهمة يف �صبيل اإ�صعاد 
الطفل من خلل الربامج وور�س 
وينفذها  ي�����ص��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���م���ل 
وال�صرتاتيجيات  للخطط  وف��ق��ا 
والطفولة  ب��الأم��وم��ة  تتعلق  التي 
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  مع  بالتعاون 
الأمم  ومنظمة  ال��دول��ة  يف  املعنية 

املتحدة للطفل »اليوني�صيف«.
كبريا  تقدما  اأن   « �صموها  واأك���دت 
ب�صاأن   2018 املا�صي  العام  حدث 

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�صيخة  �صمو  =ا�صتقبلت 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ص���ة الحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����لأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
الأ�صرية بق�صر البحر م�صاء اأم�س 
نائب  قرينة  بن�س  ك��اري��ن  ال�صيدة 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ال���ت���ي ت���زور 
انطلقة  ال��ب��لد ح��ال��ي��ا حل�����ص��ور 
العاملية  الألعاب  اخلا�س  الأوملبياد 

)اأبوظبي 2019( اليوم .
فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  ورح���ب���ت 
واأطلعتها  بال�صيفة  م��ب��ارك  بنت 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ال���ذي ت�����ص��ه��ده دولة 
الإمارات يف جميع املجالت خا�صة 
م���ا حت��ق��ق��ه امل�������راأة م���ن اإجن������ازات 
وخ������ط������وات ن���اج���ح���ة م�����ن خ���لل 
ال��ت��م��ك��ني ال�����ذي و���ص��ل��ت اإل���ي���ه يف 

ميادين العمل املتعددة.
وقالت �صموها اإن الأوملبياد العاملي 

اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
ال�صيخة  و�صمو  ال��دويل  والتعاون 
م����رمي ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
م��وؤ���ص�����ص��ة �صلمة  رئ��ي�����ص��ة  ن��ه��ي��ان 
الرئي�صة  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان  ب��ن��ت 
الفخرية ملوؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�س 
بنت  عائ�صة  وال�صيخة  الإم���ارات���ي 
�صهيل بن مبارك الكتبي وال�صيخة 
حممد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ب��ن��ت  لطيفة 
حممد  ال�����ص��ي��خ  ح�����رم  ن���ه���ي���ان  اآل 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان  ب���ن 
ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �صامل 
ال�صام�صي وزيرة دولة و�صعادة نورة 
ال�صويدي مديرة الحتاد الن�صائي 
اأمني  الفل�صي  رمي  و�صعادة  العام 
للأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ع����ام 

والطفولة.

اأ�صكال الدعم والرعاية لهم كافة. 
اأن  اإىل  اأم الإم���ارات  واأ���ص��ارت �صمو 
رئي�صية  �صريكة  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
الريا�صي  احل���دث  ه���ذا  اإجن����اح  يف 
اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي، لف��ت��ة  الإن�����ص��اين 
من  الإم��ارات��ي��ة  الن�صائية  ال��ك��وادر 
فئة اأ�صحاب الهمم حققن العديد 
للدولة  الريا�صية  الإجن���ازات  من 
م�صرية  يف  ���ص��ري��ك��ات  ون��ع��ت��ربه��ن 

التنمية ال�صاملة للدولة .
بن�س  ال�صيدة  اأ���ص��ادت  جانبها  م��ن 
بالدعم الذي تقدمه �صمو ال�صيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��م��راأة مما 
ح��ق��ق ل��ه��ا ال��ن��ج��اح واأو���ص��ل��ه��ا اإىل 
حيث  املجتمع  يف  رفيعة  منا�صب 
وحكومية  وزاري���ة  منا�صب  ت�صغل 

عديدة.

اأن  على  تاأكيد  هو  �صينطلق  ال��ذي 
التي  الت�صامح  بلد  ه��ي  الإم�����ارات 
ال�صلمي  ال��ت��ع��اي�����س  م��ف��ه��وم  تن�صر 
اأن اأكر  بني ال�صعوب، م�صرية اإىل 
على  يعي�صون  جن�صية   200 م��ن 
بحرية  يتمتعون  الإم����ارات  اأر����س 
اأو  ت��ام��ة بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ل��ون 
اأو الدين. واأو�صحت �صمو  اجلن�س 
اأن  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة 
الأوملبياد العاملي اخلا�س باأ�صحاب 
ف�����ص��ل م���ن ف�صول  ي��ع��د  ال��ه��م��م 
الريادة والتميز لدولة الإمارات يف 
تنظيم وا�صت�صافة اأهم التظاهرات 
الريا�صية العاملية حيث تقدم دولة 
الإم�����ارات للعامل م��ن خ��لل هذه 
الفعاليات الريا�صية العاملية روؤيتها 
لتوفري  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  لتمكني 

الأومل���ب���ي���اد حدث  ه���ذا  اإن  وق���ال���ت 
عاملي وله اأهمية كربى بالن�صبة ل� 
“ اأ�صحاب الهمم “ الذين حتر�س 
الدول على دجمهم يف جمتمعاتها 
اإمكانياتهم  م����ن  وال�����ص����ت����ف����ادة 
وطاقاتهم من خلل ما اأثبتوا من 
الق�صايا  م��ع  التفاعل  على  ق���درة 

والأحداث التي تهم بلدانهم.
الرئي�س  ن���ائ���ب  ق��ري��ن��ة  واأع����رب����ت 
وتقديرها  �صكرها  ع��ن  الأم��ري��ك��ي 
ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
وال�صيافة  ال�صتقبال  ح�صن  على 
اأث���ن���اء مقابلة  ب��ه��ا  ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت 

�صموها.
ال�صيخة  �صمو   .. املقابلة  ح�صرت 
اآل  حممد  ب��ن  �صيف  بنت  ال��ي��ازي��ة 
عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ح��رم  نهيان 

للأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر 
انتخاب  خ��لل��ه��ا  مت  وال��ط��ف��ول��ة 
رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س ال����ص���ت�������ص���اري 
وهي  اللج�ان  واأع�����ص��اء  ل��لأط��ف��ال 
مفهوم  ل��رت���ص��ي��خ  م��ه��م��ة  خ���ط���وة 
ه���ذا امل��ج��ل�����س وج��ع��ل��ه م��ن��ربا حرا 
ل��لأط��ف��ال ليعربوا ع��ن اآرائ��ه��م يف 

الربامج التي تنفذ من اأجلهم .

ي�صتطيع  من�صة  اإيجاد  اإىل  تهدف 
من خللها الأطفال التعبري عما 
وما  حرية  بكل  بخاطرهم  يجول 
ت�صهل  و�صائل  م��ن  اإل��ي��ه  يطمحوا 
ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ات��ه��م وم���ا ي��ح��ل��م��وا به 
ينتظرهم  م��زده��ر  م�صتقبل  م��ن 
املجل�س  اأن  اإىل  �صموها  م�صرية   ..
اأول ج��ل�����ص��ة ت��ع��ارف��ي��ة ل���ه يف  ع��ق��د 

بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ودع��ت 
مبارك - يف ختام كلمتها - جميع 
ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع خ���ا����ص���ة الأ�����ص����ر 
ك���ل جهد  ي��ب��ذل��وا  والأم����ه����ات لأن 
اأطفالنا  ي�صعر  اأن  اأج��ل  ممكن من 
جانبهم  اإىل  ن��ق��ف  دائ���م���ا  ب���اأن���ن���ا 
ونحنو عليهم بالرعاية والهتمام 

حتى يعي�صوا باأمان واطمئنان .

اأع�صاء  ال�صادة/  العامة  اإدارة جمعية االإمارات للعالقات  ال�صيد/ رئي�س جمل�س  يدعو 
يوم   يف  وذلك  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�صور  الكرام  العمومية  اجلمعية 
االثنني املوافق 1 ابريل 2019م يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء يف مبنى غرفة جتارة 

و�صناعة اأبوظبي الطابق الثاين-قاعة رقم )6( وذلك ملناق�صة البنود التالية:
الت�صديق على حم�صر اجتماع اجلمعية العمومية ال�صابق.

 2018/12/31 املنتهية يف  ال�صنة  اأعماله يف  االإدارة عن  املوافقة على تقرير جمل�س 
وبرامج الن�صاط وخطة العمل لعام 2019م.

2019 ومناق�صة احل�صاب اخلتامي لل�صنة املالية املنتهية  اعتماد م�صروع امليزانية لعام 
يف 2018/12/31 .

اختيار مدقق احل�صابات وحتديد مكافاأته.
بحث االقرتاحات املقدمة من االأع�صاء.

ما ي�صتجد من اأعمال.
نرجو التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد واملكان املخ�ص�س لالجتماع.

علي نا�رص العلوي
رئي�س جمل�س الإدارة 

دعوة لجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ل� »جمعية المارات للعالقات العامة«

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/449  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ممتاز حممد ال�����ص��اوي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي قد اأقام 
 )450111.02( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ:2018/10/15  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
يوم  لها جل�صة  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى 
الحد املوافق:2019/3/24 ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4984  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل علي حممد احمد احلمادي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )366.643.62( 
دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة وال���ف���ائ���دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب���واق���ع %12 
من:2018/9/19 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت 
  ch1.C.12:لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2019/3/21 ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ال�صهم  �����ص����ه����ادة  ف����ق����دت 
ب��ا���ص��م/  104050 رق����م 
، �صادرة  ن��ور عبداهلل عمر 
م������ن م���������ص����رف اب���وظ���ب���ي 
ال�������ص������لم������ي   وع�����دده�����ا 
من  وع���ل���ى  ���ص��ه��م   150
بالرقم  الت�����ص��ال  ي��ج��ده��ا 

 0506669738
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اأخبـار الإمـارات
موا�صالت عجمان تكرم �صائقي مركبات الأجرة املتميزين

•• عجمان - الفجر: 

و  المتياز  اإدارة  اطلقتها  التي  نتميز(  )معا  ملبادرة  ا�صتكمال 
 2018 ع��ام  نهاية  العامة  املوا�صلت  مبوؤ�ص�صة  النقل  ت�صاريح 
والتي كان هدفها الأ�صا�صي هو تعديل �صلوكيات ال�صائقني الغري 
ملتزمني وحثهم على اللتزام بالقواعد والقوانني ، وفقا لعدد 
ال�صائقني خلل  على  ج��اءت  التي  ال�صكاوى  و  امللحظات  من 
املقدمة للجمهور  وذل��ك لتح�صني ج��ودة اخلدمة   ، ع��ام 2018 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ام���ن و���ص��لم��ة م�صتخدمي م��رك��ب��ات الأج���رة  

والطريق.
يف  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه  حممد  عمر  اأك��د 
حققت   ) نتميز  )معا  م��ب��ادرة  ان  العامة  امل��وا���ص��لت  موؤ�ص�صة 

انه مت  ملحظة  و   ، املرجو منها خلل فرتة وجيزة  الهدف 
�صملتهم  ال��ذي��ن  ال�صائقني  م��ن  ع���دد  �صلوكيات  يف  التح�صن 
انخفا�س ع��دد امللحظات وال�صكاوي  امل��ب��ادرة من خ��لل  ه��ذه 
من  امل�صتمرة  اجلهود  بعد  املثمرة  النتائج  هذه  اتت  و  عليهم، 
اإدارة المتياز وت�صاريح النقل التي قامت بعمل درا�صة �صامله 
 ، �صلوكياتهم  اأ�صباب  و  م�صاكلهم  ومعرفة  ال�صائقني  ل��ه��وؤلء 
وبناء عليه  اأ�صهر،  امتدت لثلثة  التي  امل�صتمرة  التوعية  ومع 
انتقلوا  و  �صلوكياتهم  حت�صنت  ال��ذي��ن  ال�صائقني  ت��ك��رمي  مت 
المتياز  اإدارة  اعدها  التي  الور�صة  �صمن  التميز  مرحلة  اىل 
وت�صاريح النقل يف مطعم ق�صر اجلرف   ، وكانت هذه النتيجة 
حمققة لروؤية املوؤ�ص�صة و خطتها ال�صرتاتيجية التي تتما�صى 

مع روؤية عجمان 2021.

اأنف�س  اوج���دت يف  نتميز(  م��ب��ادرة )معا  اأن  ل��وت��اه  واأ���ص��ار عمر 
ال�صائقني نوعا من الرقابة الذاتية على �صلوكياتهم و املناف�صة 
يف نف�س الوقت للو�صول اىل التميز ، و هذا ما مل�صناه يف انف�س 
ال�����ص��ائ��ق��ني م��ن خ���لل ال���ص��ت��م��اع ل��ه��م و لأف��ك��اره��م و معرفة 
امل�����ص��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ل��درا���ص��ت��ه��ا و اي��ج��اد ح��ل��ول ل��ه��ا لكي 
�صي�صب  كلة  ذلك  و  لهم  ومناخ منا�صب  بيئة عمل  توفري  يتم 
حت�صني  خ��لل  م��ن  الأج���رة  مركبات  م�صتخدمي  م�صلحة  يف 
جودة اخلدمة و رفع م�صتواها مما يوؤدي اىل حت�صني ال�صورة 

الذهنية للموؤ�ص�صة لدى جمهورها  .
و اعرب ال�صائقون عن امتنانهم للموؤ�ص�صة وجلهودها امل�صتمرة 
بتح�صني  تعهدوا  انهم  كما  ،و  �صلوكياتهم  تقومي  حماولة  يف 

م�صتوى اداءهم و �صلوكياتهم للو�صول اىل التميز .

نظم فعاليات »�صحة الكلى لكل �صخ�س يف كل مكان«

خليفة عام 2018 ال�صيخ  م�صت�صفى  يف  كلوي  غ�صيل  جل�صة   8000
•• اأم القيوين – الفجر:

اأعلن م�صت�صفى ال�صيخ خليفة العام 
يف اأم القيوين باأن امل�صت�صفى يقدم 
باأمرا�س  املخت�صة  الأن�صطة  كافة 
الكلى يف اإمارة اأم القيوين، واأ�صاف 
الكلى  م��ر���ص��ى  ع���دد  اإج���م���ايل  اأن 
العيادات اخلارجية  الذين راجعوا 
اأك���ر من  اإىل  2018 و���ص��ل  ع��ام 
وقدرها  ب��زي��ادة  م��راج��ع   3000
2017، من  املئة عن عام  50 يف 
�صمنهم مر�صى ما بعد زرع الكلية، 
الكلية  ج��ل�����ص��ات  ع����دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
نحو  ال��ك��ل��ى(  )غ�����ص��ي��ل  ال�صناعية 

املا�صي. العام  يف  جل�صة   8000
واأكد الرئي�س التنفيذي للم�صت�صفى 
ال�صيد ليام دويف على اأهمية زيادة 
النمط  ب��اأه��م��ي��ة حت�����ص��ني  ال���وع���ي 
ممار�صة  على  وال��رتك��ي��ز  املعي�صي 

ممار�صة  على  وال��رتك��ي��ز  املعي�صي 
الن�صاط البدين اليومي.

تهدف  التي  احلملة  اأن  اإىل  ولفت 
اىل خلق الوعي لدى املجتمع حول 
والتعرف  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
للأمرا�س  اخلطورة  عوامل  على 
ال��ك��ل��وي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اي�����س مع 
ذل��ك لكي ينعم  و  الكلى.  اأم��را���س 

املجتمع  ب�صحة اأف�صل.
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
الكلى  اأم��را���س  ا�صت�صاري  العجة 
اأجهزة   10 به  تتوافر  الق�صم  ب��اأن 
لأربعة  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ك��ل��ى   غ�صيل 
اأجهزة للحالت  احلرجة يف ق�صم 
كل  ت�صتغرق  و  امل�����ص��ددة،  ال��ع��ن��اي��ة 
���ص��اع��ات على  اأرب����ع  ح���وايل  جل�صة 
اإىل  ث��لث وردي����ات يومية ، لف��ت��ا 
ال��ك��ل��ى ميكن  غ�����ص��ي��ل  اأن ج��ل�����ص��ات 
الطبيعية  الكلية  اأداء  تعو�س  اأن 

لوظائفها يف ج�صم الإن�صان بن�صبة  
.30% اإىل   20%

و اأ�صار اإىل اأن اأبرز م�صببات الف�صل 
مر�س  ه����و  ال����دول����ة  يف  ال���ك���ل���وي 
ال�������ص���ك���ري امل���������ص����وؤول ع����ن ح����وايل 
40% من الف�صل الكلوي ، اإ�صافة 
و  ال�صرياين  ال�صغط  ارت��ف��اع  اإىل 
والوراثية  املناعية  الكلية  اأمرا�س 

الأخرى .
ا�صتطاع  امل�صت�صفى  اأن  اأو����ص���ح  و 
حت��ق��ي��ق اأع����ل����ى م���ع���اي���ري اجل�����ودة 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ق��دم��ة ملر�س 
ال��ف�����ص��ل ال��ك��ل��وي و ال��و���ص��ول اإىل 
الغ�صيل  يف  ال����ك����ف����اءة  م����ع����دلت 
معربا  الدولية،  املعدلت  ت�صاهي 
م�����ص��ت��وى الداء  ع���ن  ع���ن ر����ص���اه 
ف��ري��ق العمل  ب��اأع�����ص��اء  و م�����ص��ي��دا 
الذين يكر�صون جهودهم لتح�صني 
حياة مر�صى الكلى و ذلك بتقدمي 

�صعار« �صحة الكلى لكل �صخ�س يف 
كل مكان » والتي اقيمت يف النادي 
العربي يف اأمارة اأم القيوين ومول 

ال��ن�����ص��اط ال��ب��دين ال��ي��وم��ي، وذلك 
العاملي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  مبنا�صبة 
للكلية التي نظمها امل�صت�صفى حتت 

من  العديد  وتخللها  القيوين  اأم 
ت��ه��دف اىل زيادة  ال��ت��ي  الأن�����ص��ط��ة 
النمط  ب��اأه��م��ي��ة حت�����ص��ني  ال���وع���ي 

خدمات الغ�صيل الكلوي وفق اأعلى 
معايري اجلودة من حيث ا�صتخدام 

اأحدث النظم و الأجهزة  .
الكلى  ي����وم  ف��ع��ال��ي��ات  خ����لل  ومت 
ال�������ص���وء على  ت�����ص��ل��ي��ط  ال���ع���امل���ي 
العلقة  ذات  امل��زم��ن��ة  الم���را����س 

الفح�س  وت��وف��ري  الكلى  مب�صاكل 
ال�����ص��ك��ر يف الدم  مل�����ص��ت��وى  امل��ج��اين 
وقيا�س �صفط الدم و كتلة اجل�صم 
وك����ذل����ك ال��ف��ح�����س ل��ل��ك�����ص��ف عن 
افراد  بني  الكلى  امرا�س  خماطر 

املجتمع.

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعلن عن افتتاح وحدتي العناية بالثدي والأمل مب�صت�صفى �صقر براأ�س اخليمة
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ك�����ص��ف��ت 
اف��ت��ت��اح��ه��ا وحدتي  امل��ج��ت��م��ع ع���ن 
يف  والأمل  ب����ال����ث����دي  ال����ع����ن����اي����ة 
م�صت�صفى �صقر احلكومي، باإمارة 
راأ�س اخليمة، يف اأحدث م�صاريعها 
ال���ت���ط���وي���ري���ة امل���ج���ه���زة ب���اأح���دث 
على  ومبنية  ال��ط��ب��ي��ة،  التقنيات 
معايري جودة عاملية حتت اإ�صراف 
خم���ت�������ص���ني. وح�������ص���ر الف���ت���ت���اح 
النعيمي  عبداهلل  الدكتور  �صعادة 
م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة يف راأ����س 
ال�صرهان  ناعمة  و�صعادة  اخليمة، 
الوطني الحتادي،  املجل�س  ع�صو 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  و���ص��ع��ادة 
التنمية  دائ������رة  م���دي���ر  ال�����ص��اي��ب 
الق��ت�����ص��ادي��ة، وع����دد م���ن م���دراء 
ذات  واجلمعيات  املحلية  ال��دوائ��ر 

النفع العام. 
يو�صف  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  واأك�������د 
امل�صاعد  الوكيل  ال�صركال  حممد 
افتتاح  اأن  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات،  ل��ق��ط��اع 
والأمل،  بالثدي  العناية  وح��دت��ي 
للخدمات  م�صافة  قيمة  ي�صكل 
حتت  وال��ع��لج��ي��ة  الت�صخي�صية 
�صقف واح���د، م��ن خ��لل حتديث 

ال��ع��لج يف  ب��روت��وك��ولت  وتطوير 
وفق منظومة طبية  امل�صت�صفيات، 
�صحية  رع���اي���ة  ت���وف���ر  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ويندرج  للمر�صى،  اجل��ودة  عالية 
يف اإط������ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة 
�صحية  خدمات  لتقدمي  الهادفة 
�صاملة ومبتكرة بعدالة ومبعايري 
الربوتوكولت  وا�صتقطاب  عاملية، 
ل�صتخدام  امل�صتقبلية،  العلجية 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  الب����ت����ك����ارات 
الوزارة  حر�س  م��وؤك��داً  والطبية، 
اإح���������داث حت�����ول يف جمال  ع���ل���ى 
للمر�صى  ال�����ص��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
التي ت�صتفيد من البيانات الطبية 
لرعاية  مبتكرة  من���اذج  لتطوير 
 - بالثدي  العناية  املر�صى. وحدة 
بن�صبة  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  دم��ج 

يف اخلدمات الطبية  100%
الذكاء  خدمة  اإدخ���ال  اإىل  واأ���ص��ار 
العناية  وح���دة  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي، 
ال�صينية  الأ�صعة  لقراءة  بالثدي، 
ك�����������اأول م�����رك�����ز ع����ل����ى امل�������ص���ت���وى 
امل���ح���ل���ي والق���ل���ي���م���ي، يف اإجن�����از 
المارات،  �صجل  اإىل  اإ�صافة  يعد 
التميز  اإىل  ت�صعى  رائ���دة  ك��دول��ة 
جميع  يف  والب����ت����ك����ار  وال�����ري�����ادة 

لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اخل����دم����ات، 
الذكاء  بدمج  الر�صيدة  احلكومة 
 100% ب��ن�����ص��ب��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الدولة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
اإىل  ول����ف����ت   .2031 ب���ح���ل���ول 
وحدة  يف  املقدمة  اخل��دم��ات  اأه���م 
�صملت  ح��ي��ث  ب���ال���ث���دي،  ال��ع��ن��اي��ة 
والعيادة  امل��ب��ك��ر  ال��ف��ح�����س  ع��ي��ادة 
الت�صخي�صية، وجهاز الك�صف املبكر 
اإىل  املاموغرام. بالإ�صافة  فح�س 
تخ�ص�صي  متكامل  فريق  توفري 
لتقدمي  وجت���ه���ي���زه  اإع���������داده  مت 
يتنا�صب  مب��ا  املتكاملة  اخل��دم��ات 
م����ع اح���ت���ي���اج���ات م���ر����ص���ى وح����دة 
ال��ع��ن��اي��ة ب���ال���ث���دي. ل��لإ���ص��ه��ام يف 
الرامية  الوطنية  اجلهود  تعزيز 

ملكافحة �صرطان الثدي.
تطوير   - ب���االأمل  العناية  وح���دة 
الحتياجات  م�صممة  عالج  خطط 

املري�س اخلا�صة
التي  الأمل  وح���دة  اف��ت��ت��اح  كما مت 
يعانون  ال������ذي  ب���امل���ر����ص���ى  ت��ع��ن��ى 
تهدف  وه�����ي  م���زم���ن���ة  اآلم  م����ن 
الع�صوية  الآلم  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل 
والنف�صية، واإعادة الثقة للمري�س 
احلياة  ع��ل��ى مم���ار����ص���ة  ب���ال���ق���درة 
ويتم  اع��ت��ي��ادي،  ب�صكل  الطبيعية 

وظروف املري�س اخلا�صة، وتركز 
للمري�س،  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  على 
ولي�س الأمل فقط، مما ي�صاعد على 
للمر�صى  اإيجابية  نتائج  حتقيق 
اآلم مزمنة.   م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
و���ص��ت��ق��دم وح���دة ال��ع��ن��اي��ة ب���الأمل، 
بالتعاون  وامل��ع��اجل��ة  الت�صخي�س 
التخ�ص�صات الطبية الأخرى  مع 
ال��ت��دخ��ل��ي، طب  الأمل  ع��لج  مثل 
ال��ت��خ��دي��ر، ط��ب الأع�������ص���اب، طب 
والروماتيزم،  املفا�صل  اأم��را���س 
العلج الطبيعي، التغذية. ويقوم 

تقنيات  ا�صتخدام  ذلك من خلل 
مولد  ج����ه����از  اأب������رزه������ا  ح���دي���ث���ة 
و�صتخدم  ال���رادي���وي���ة.  ال�����رتددات 
املر�صى  ب�����الأمل،  ال��ع��ن��اي��ة  وح����دة 
الباطنية  العيادات  من  املحولني 
بهدف  والأع�����������ص�����اب،  وال����ع����ظ����ام 
ومثبتة  اآم���ن���ة  ع���لج���ات  ت���ق���دمي 
ومعاجلة  وت�����ص��خ��ي�����س  وف���ع���ال���ة، 
املر�صى  مل�����ص��اع��دة  امل��زم��ن��ة،  الأمل 
حياتهم  من���ط  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ل��ى 
تطوير  خ�����لل  م����ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي. 
خطط علج م�صممة لحتياجات 

فريق العمل بو�صع اأه��داف علج 
حم����ددة ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ظ��ام متعدد 
الرئي�صي  العامل  وهي  الو�صائط، 
جناح  ويتيح  بنجاح.  الأمل  لعلج 
م�صتوى  تخفيف  العلجات  ه��ذه 
الأمل قدر الإمكان، والو�صول اإىل 
ع���لج اأمل ت��دخ��ل��ي ط��وي��ل الأم���د 
ا�صتعادة  وبالتايل  عقاقري.  ب��دون 
حياتهم،  على  لل�صيطرة  املر�صى 
مب�����ا يف ذل������ك ال���ع���م���ل واحل����ي����اة 
ال�صحة  وا���ص��ت��ع��ادة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

والعافية. 

ميكن تنظيمها من قبل جهات عامة و خا�صة

جل�صات ت�صاورية �صهرية لأولياء اأمور طلبة املدار�س احلكومية 

القطاعني  م��ن  والتعليم  الرتبية 
م�صتوى  ع���ل���ى  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 

الدولة.
اأي  ع���ل���ى  ال������������وزارة  وا�����ص����رتط����ت 
تنظيم  ت��رغ��ب يف  م�����ص��ي��ف��ة  ج��ه��ة 
الأم���ور  لأول���ي���اء  ت�����ص��اوري��ة  جل�صة 
ت��ل��ك اجلهة  ت��ت��ق��دم  اأن  وال��ط��ل��ب��ة، 
بطلب ا�صت�صافة عن طريق املوقع 

اللكرتوين للوزارة. 
بتنظيم  اجل��ه��ة  ت��ل��ك  ت��ل��ت��زم  واأن 
الدليل  ع��ل��ى  اإع����ت����م����اداً  اجل��ل�����ص��ة 
الر����ص���ادي وامل��ع��اي��ري امل��ط��ورة من 
اإىل حتديد  اإ���ص��اف��ة  ال����وزارة،  قبل 
خلل  مناق�صته  امل��ق��رر  امل��و���ص��وع 
بدعوة  الل��ت��زام  وك��ذل��ك  اجلل�صة، 
الطلبة واأولياء اأمورهم عن طريق 

البيانات والتو�صيات للم�صاهمة يف 
توفري بيئة تربوية تعليمية اآمنة، 
القيم  تعزيز  دوره��ا يف  ف�صًل عن 
وال�صلوكيات اليجابية، و تقييم رد 
فعل الطلب واأولياء اأمورهم اإزاء 

امل�صاريع اأو ال�صيا�صات املقبلة.
لتلك  �صوابط  ال����وزارة  واع��ت��م��دت 
ي���ت���وىل مدير  ح���ي���ث  اجل���ل�������ص���ات، 
وحتديد  اجلل�صة  تنفيذ  ال��ن��ط��اق 
اإ�صافة  مناق�صته،  املقرر  املو�صوع 
اإىل اللتزام مبوعد وزمن اجلل�صة 

املقدر ب� 120 دقيقة فقط.
اأن اجلل�صات  اإىل  ال���وزارة  واأ���ص��ارت 
امليدان  على  تقت�صر  ل  الت�صاورية 
من  تنظيمها  ميكن  ب��ل  ال��رتب��وي 
قبل اجلهات املعنية و�صركاء وزارة 

الوزارة.
مو�صوعات  ال������������وزارة  وح���������ددت 
الت�صاورية  ل��ل��ج��ل�����ص��ات  م��ق��رتح��ة 
خلل العام 2019، اإذ من املقرر 
خلل �صهر مار�س اجلاري مناق�صة 
دور املدر�صة وويل الأم��ر يف تعزيز 

قيمة الت�صامح لدى الطلبة.
ومناق�صة  ا���ص��ت��ع��را���س  �صيتم  ك��م��ا 
خمالفة  اأو  م�صكلة  اأو  ظ��اه��رة  اأي 
�صلوكية يتم تكرارها داخل املدار�س 
اإيجاد حلول منا�صبة  والعمل على 

لها لتفادي تكرارها م�صتقبًل.
اأبريل  �صهر  خ���لل  امل��ق��رتح  وم���ن 
املقبل اأن يتم مناق�صة دور املدر�صة 
واأول���ي���اء الأم����ور يف ت��اأه��ي��ل جميع 
املقيدين  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 

•• دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وج��ه��ت 
م�صتوى  ع���ل���ى  ال���ن���ط���اق  م����دي����رو 
ت�صاورية  جل�صات  لتنظيم  الدولة 
�صهرية لأولياء اأمور طلبة املدار�س 
اإ�صتعرا�س  ب���ه���دف  احل���ك���وم���ي���ة، 
ومناق�صة كافة الق�صايا الطلبية 
امليدان  على  نف�صها  تفر�س  ال��ت��ي 

الرتبوي.
اجلل�صات  ت��ن��ظ��ي��م  ل��دل��ي��ل  ووف���ق���اً 
ح�صلت  وال��ذي  املعتمد  الت�صاورية 
تهدف  منه  ن�صخة  على  »ال��ف��ج��ر« 
تلك اجلل�صات التي ميكن تنظيمها 
من قبل جهات عامة و خا�صة اإىل 
يف  الأم��ور  واأولياء  الطلبة  اإ�صراك 
�صناعة القرار الرتبوي للم�صاهمة 

يف تطوير البيئة املدر�صية.
وتهدف اأي�صاً اإىل ا�صتلهام التجارب 
املميزة والأفكار اجلديدة لت�صليط 
وك����ذل����ك ح�صد  ع��ل��ي��ه��ا،  ال�������ص���وء 
الأف���ك���ار وامل���ه���ارات ل��ل��ت��وا���ص��ل اإىل 
حلول تطويرية مل�صاريع و�صيا�صات 

تربوية.
جمع  يف  اجلل�صات  تلك  ت�صاهم  و 

للمرحلة  ال���ث���ان���وي���ة  ب���امل���رح���ل���ة 
اجلامعية.

الت�صاوية  اجلل�صات  لنماذج  ووفقاً 
تنظيم  يتم  ال����وزارة  م��ن  املعتمدة 
باإعتبار  امل��ث��ل��ث  بطريقة  اجلل�صة 
احل�صور،  فئة من  �صلع ميثل  كل 
واأولياء  الطلبة  اجلل�صة  ت�صم  اإذ 
التعليمية  الهيئة  واأع�صاء  الأم��ور 
موؤ�ص�صات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والإداري�����ة، 

املجتمع و�صخ�صيات قيادية. 
و�صددت الوزارة على �صرورة التزام 
التو�صيات  ب��رف��ع  النطاق  م��دي��رو 
واحل��ل��ول امل��ق��رتح��ة ال��ت��ي خرجت 
الإر�����ص����اد  لإدارة  اجل���ل�������ص���ات  ب���ه���ا 
الأك������ادمي������ي وم���ت���اب���ع���ت���ه���ا، وذل����ك 
واإدارة  بتنظيم  املعنيني  باعتبارهم 

اجلل�صات.
الأكادمييني  امل��ر���ص��دي��ن  واأل���زم���ت 
اأولياء  اأ���ص��م��اء  برت�صيح  واملهنيني 
الأم��������ور امل����ق����رتح م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
النطاق، ف�صًل عن  ملدير  اجلل�صة 
تر�صيح اأ�صماء بع�س طلبة املرحلة 
ال���ث���ان���وي���ة امل��ت��م��ي��زي��ن اأك���ادمي���ي���اً 
و���ص��ل��وك��ي��اً وم���ن ل��ه��م ال��ق��درة على 

احلوار والتعبري.

اجلل�صة لفرتة  االأق�صى  احلد  دقيقة   120
مناق�صة قيمة الت�صامح خالل مار�س اجلاري 
م�صاركة الطلبة واأولياء االأمور يف �صناعة القرار الرتبوي

املجل�س الإ�صرايف ببلدية عجمان 
ي�صتعر�س م�صاريعه للمتعاملني 

•• عجمان-وام:

 ا�صتعر�س املجل�س ال�صرايف لدائرة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
-2019 ال���دائ���رة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�صاريع  واخل�����دم�����ات   2021
جلمهور  امل����ق����دم����ة  وامل��������ب��������ادرات 
مب�صتوى  ل���لرت���ق���اء  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

الداء .
ج��اء ذل��ك خ��لل الج��ت��م��اع الأول 
را�صد  ال�����ص��ي��خ  ب��رئ��ا���ص��ة  للمجل�س 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
الرحمن  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  وح�������ص���ور 
رئي�س  ن����ائ����ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  حم���م���د 
امل�صتقلني  والأع���������ص����اء  امل��ج��ل�����س 

والتنفيذيني واأمني �صر املجل�س.
ب����ن حميد  وق������ال ال�����ص��ي��خ را�����ص����د 
املجل�س جزء من  اإن هذا  النعيمي 
اإطار احلوكمة املعمول به بالدائرة 
ويهدف اإىل تبني املمار�صات املعمول 
للهيئات  الإدارة  جم��ال�����س  يف  ب��ه��ا 
للإرتقاء  اخل��ا���ص��ة  وال��ق��ط��اع��ات 

بالعمل يف القطاع احلكومي .
وتناول الجتماع اإجنازات الدائرة 
يف جمال اأمتتة خدماتها والتحول 
ال��رق��م��ي وم��ا نتج عنه م��ن حتول 
ا����ص���ت���خ���دام قناة  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
�صعادة  ملراكز  ال�صخ�صي  احل�صور 
املتعاملني اإىل ا�صتخدام قناة املوقع 

الإلكرتوين والتطبيقات الذكية.

خلدمة اأكرب عدد من املدار�س
الرتبية تدخل 50 جهازًا للدرهم اللكرتوين 
مبدار�س يتم اختيارها وفق التوزيع اجلغرايف

•• دبي- حم�شن را�شد:

باجهزه  احلكومية  املدار�س  تزويد  موؤخرا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 
الدرهم اللكرتوين، حيث �صيتم توفري وتركيب عدد 50 جهازا يف  مدار�س 

جمال�س  اأرب������ع������ة 
�صتة  يف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت�صم  اإم�����������������ارات 
وال�صارقة،  »دب����ي، 
وع������������ج������������م������������ان، 
ال�����ق�����ي�����وي�����ن،  اأم 
وراأ�س  والفجرية، 

اخليمة«.
وط��ال��ب��ت ال�����وزارة 
النطاق  م���دي���ري 
ل���ه���ا،  ت���ع���م���ي���م  يف 
الفجر   « ح�����ص��ل��ت 
» على ن�صخة منه، 
اأ�صماء  ب��رت���ص��ي��ح 
املنا�صبة،  املدار�س، 
معرفتهم  وف�������ق 
بالتوزيع اجلغرايف 
وامل��������ج��������م��������ع��������ات 
بحيث  امل��در���ص��ي��ة، 

تخدم املجمع املدر�صي، لكل نطاق مدر�صي.
ووفقا للقائمة املرفقة مع التعميم، ت�صدرت دبي عدد املدار�س بن�صيب 12 
مدر�صة، يليها ال�صارقة بعدد 9 مدار�س، ثم الفجرية وراأ�س اخليمة بن�صيب 
ال�صارقة »ال�صرقية« بن�صيب 6 مدار�س، اما اأم  ثم  منهما،  لكل  مدار�س   7

القيوين فكان عدد املدار�س امل�صتهدفة 4 مدار�س.

الإمارات لتدريب الطيارين توقع 
مذكرة تفاهم مع »طريان« ال�صعودية

•• الريا�س –وام:

الإمارات  لطريان  التابعة  الطيارين  لتدريب  الإم���ارات  اأكادميية  وقعت 
مذكرة تفاهم مع الأكادميية الوطنية للطريان “طريان” معهد التدريب 
املهني غري الربحي يف اململكة العربية ال�صعودية تهدف اإىل تبادل اخلربات 
الطيارين  وتدريب  تبادل  على  الرتكيز  مع  التدريبية  الربامج  وتطوير 
املبتدئني وفنيي �صيانة الطائرات.وح�صرتوقيع التفاقية �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمري في�صل بن بندر اأمري منطقة الريا�س و�صاحب ال�صمو امللكي 
لل�صياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  �صلطان  الأم��ري 

والرتاث الوطني.
ويعك�س هذا التعاون امل�صالح امل�صرتكة بني الأكادمييتني والروابط القوية 

بني اململكة العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة.
الإمارات  اأكادميية  رئي�س  نائب  احلمادي  عبداهلل  القبطان  املذكرة  ووق��ع 
الوطنية  للأكادميية  العام  املدير  ال�صبيعي  وحممد  الطيارين  لتدريب 
مع  بالتعاون  ���ص��روره  عن  احل��م��ادي  عبداهلل  القبطان  واأع���رب   . للطريان 
الأكادميية الوطنية للطريان و�صتدعم هذه ال�صراكة املواهب ما �صي�صاهم 
يف تطوير �صناعة الطريان يف املنطقة.. متطلعا اإىل العمل ب�صكل وثيق مع 
وتوفري من�صة  املتقدمة  ومناهجنا  وتقنياتنا  وم�صاركتها خرباتنا  طريان 

لتدريب وتبادل الطيارين املبتدئني والفنيني.
دبي  مطار  من  بالقرب  الطيارين  لتدريب  الإم���ارات  اأكادميية  مقر  ويقع 
اأح���دث من�صاآت  دب��ي اجل��ن��وب و�صمم ليكون واح���دا م��ن  ورل��د �صنرتال يف 
امل�صاحة الإجمالية للأكادميية  العامل وتزيد  التدريب واأكرها تقدما يف 
درا�صية  ف�صول  ق��اع��ة   36 وت�صم  ال��ق��دم  ك��رة  ملعب   200 م�صاحة  على 
التدريب  طائرات  من  واأ�صطول  “�صميوليرت”  ت�صبيهي  ط��ريان  واأج��ه��زة 
مرت   1800 ط��ول��ه  للطائرات  خم�ص�صا  وم��درج��ا  والع�صرية  احلديثة 
وبرجا م�صتقل للمراقبة ومركزا لل�صيانة ومطارا خا�صا م�صغل بالكامل 
ما  اليوم  حتى  والتحق  للطلبة  ترفيهية  ومن�صاآت  م�صاكن  اإىل  بالإ�صافة 

يزيد على 200 مواطن اإماراتي يف برنامج تدريب الطيارين املبتدئني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

موؤمتر  “�صحة”  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  تنظم   
الأ���ص��ع��ة مب�����ص��ارك��ة نخبة من  ل��ط��ب  ال��ث��ام��ن  ال��ع��امل��ي  ال�صحة 
اأخ�صائيي وا�صت�صاريي طب الأ�صعة من دولة الإمارات والعامل 
“ يف  “روزوود  ف��ن��دق  يف  اجل�����اري  م���ار����س   16 و   15 ي��وم��ي 
اأبوظبي. يناق�س املوؤمتر العديد من امل�صائل ذات ال�صلة بطب 
يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  م��ث��ل:  املغناطي�صي  وال��رن��ني  الأ���ص��ع��ة 
الأ�صعة الت�صخي�صية، ت�صوير ال�صدر، ت�صوير الثدي، الت�صوير 
القلبي بالرنني املغناطي�صي، الأ�صعة التداخلية، ت�صوير اجلهاز 
الع�صلي، علم الأ�صعة الع�صبية، الأ�صعة الت�صخي�صية للأطفال، 
مع  للتوا�صل  للمخت�صني  ف��ر���ص��ة  وي��وف��ر  ال���ن���ووي،  وال��ط��ب 

اأحدث  ملعرفة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  املهنة  يف  زملئهم 
الإجراءات الطبية والتكنولوجية امل�صتخدمة يف جمال الأ�صعة 

والرنني املغناطي�صي، �صواء التداخلية اأو الت�صخي�صية.
واأكد رئي�س املوؤمتر، الدكتور �صعيد يحيي ال�صيعري ا�صت�صاري 
�صحة  �صركة  يف  الأ�صعة  ط��ب  جمل�س  رئي�س  القلب،  ت�صوير 
ال�صيخ خليفة  النووي يف مدينة  الأ�صعة والطب  ورئي�س ق�صم 
اإعطاء  يف  امل��وؤمت��ر  اأه��م��ي��ة  “�صحة”  ل�صركة  التابعة  الطبية 
امل��ج��ال لأط��ب��اء الإق��ام��ة امل��ت��درب��ني يف ق�صم الأ���ص��ع��ة يف مدينة 
بع�س احلالت  بعر�س  �صواء  للم�صاركة  الطبية  ال�صيخ خليفة 
املعقدة اأو الدرا�صات العلمية اجلارية وبال�صتفادة من اخلرباء 
برنامج  واأن  خ��ا���ص��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وحم��ا���ص��رات��ه��م  ال��ع��امل��ي��ني 
البورد  م��ن  العتماد  على  حا�صل  امل�صت�صفى  يف  الخت�صا�س 

العربي والأردين وكذلك من املجل�س الأمريكي للتعليم الطبي 
.”ACGME-I“

الأ�صعة  ا�صت�صاري  اأحمد  منظور  الدكتور  اأو�صح  جانبه  وم��ن 
امل�صارك  والرئي�س  الطبية،  خليفة  ال�صيخ  مدينة  يف  الع�صبية 
ل��ل��م��وؤمت��ر اأن امل���وؤمت���ر ي��ق��دم ب��رن��اجم��اً ع��ل��م��ي��اً م��ت��وازن��اً يلبي 
احتياجات املتخ�ص�صني يف جمال الأ�صعة العامة واملتخ�ص�صني 
تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  والتقنيني،  الأ�صعة  جمال  يف  واملقيمني 
ميكنهم  اإذ  املخت�صني،  لغري  الأ���ص��ع��ة  ع��ن  اأ�صا�صية  معلومات 
الطبي،  الت�صوير  حول  اأ�صا�صية  معلومات  على  احل�صول  من 
م�صرياً اإىل اأن املوؤمتر معتمد اأكادميياً من قبل دائرة ال�صحة 
معتمدة  م�صتمر  ط��ب��ي  تعليم  ���ص��اع��ة   14 ب��واق��ع  اأب��وظ��ب��ي  يف 

للم�صاركني يف املوؤمتر.

بلدية دبي حت�صل على املركز الأول يف »الريادة باإدارة الطاقة«»�صحة« تنظم موؤمتر »طب الأ�صعة« مب�صاركة نخبة من الأخ�صائيني
•• دبي-وام:

ح�صلت بلدية دبي على املركز الأول يف جائزة الريادة يف اإدارة الطاقة ISO 50001 وذلك على 
جمال  يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  بدولة  اخلا�صة  وال�صركات  احلكومية  اجلهات  جميع  م�صتوى 
تطبيق اأف�صل املمار�صات يف اإدارة الطاقة عن العام 2018 ح�صب التقييم ال�صادر من وزارة الطاقة 
وال�صناعة بالدولة ومنظمة الطاقة النظيفة CEM الداعمة لأف�صل املمار�صات لت�صجيع النتقال 
اإىل اقت�صاد عاملي للطاقة النظيفة يف احلكومات العاملية وذلك متا�صيا مع ا�صرتاتيجية بلدية دبي يف 
حماية البيئة وا�صتدامة مواردها الطبيعية. و�صرح جابر اآل علي مدير ال�صيانة العامة يف بلدية دبي 
باأن بلدية دبي خف�صت انبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربون بن�صبة 2087.2طن مرتي وذلك لتح�صني 
كفاءة الطاقة وتعزيز امدادات الطاقة النظيفة وتو�صيع الو�صول للطاقة النظيفة من خلل ت�صخري 

قوة ال�صم�س والرياح وغريها من املوارد املتجددة .

•• عجمان-وام:

 ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان اأم�س الأربعاء- يف ق�صر ال�صفيا - جللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة والوفد املرافق له وذلك بح�صور 

�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان .
اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  بزيارة جللة  اللقاء  خ��لل  �صموه  ورح��ب 
اآل خليفة حيث  بن عي�صى  بن حمد  نا�صر  ال�صيح  �صمو  فيها  رافقه  وال��ذي 
دولة  بني  الأخوية  العلقات  متانة  املعربة عن  الودية  الأح��ادي��ث  تبادل  مت 

امل�صرتك  واحل���ر����س  ال�صقيقني  و�صعبيهما  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة  الإم������ارات 
تطلعاتهما  ويلبي  املتبادلة  م�صاحلهما  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  على 

امل�صتقبلية.
والقيت خلل اللقاء ق�صيدة �صعرية رحب فيها ال�صاعر �صعيد خلفان الكعبي 

بجللة ملك البحرين والوفد املرافق له.

واأقام �صاحب ال�صمو حاكم عجمان ماأدبة غداء تكرمياً جلللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة.

ويف ختام الزيارة قدم �صاحب ال�صمو حاكم عجمان جلللته هدية تذكارية 
مبنا�صبة زيارته لإمارة عجمان عبارة عن �صيف من الذهب.

ح�صر اللقاء وماأدبة الغداء ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب 

ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون الإدارية واملالية وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 
النعيمي  بن حميد  را�صد  وال�صيخ  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
�صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعايل  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
النعيمي رئي�س ديوان �صاحب ال�صمو احلاكم وال�صيخ �صقر بن را�صد النعيمي 
و�صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �صرطة عجمان 
واجلمارك  امليناء  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  و�صعادة 
رئي�س  النعيمي  علي  بن  حممد  وال�صيخ  النعيمي  علي  بن  �صلطان  وال�صيخ 
دوائر العدل يف عجمان وعدد من ال�صيوخ والوجهاء واأعيان البلد وروؤ�صاء 

ومدراء الدوائر احلكومية وكبار امل�صوؤولني.

•• عجمان-وام:

ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت�صلم 
بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
والتي  العام”  �صخ�صية   “ ج��ائ��زة  العهد  ويل  النعيمي  حميد 
ترعاها  ال��ت��ي  ال�صنوية”  ال�����ص��ح��ة  “جوائز  م��ن  منحها  ج���اء 
احلافلة  ���ص��م��وه  مل�����ص��رية  ت��ق��دي��راً  وذل���ك  دب���ي  ال�صحة يف  هيئة 
بالإجنازات وامتناناً لدعمه املتوا�صل لقطاع الرعاية ال�صحية 
والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ودعم �صموه 
اخلا�س للمراأة الإماراتية واهتمامه ال�صخ�صي بعملها وتوليها 
امل�صوؤوليات واملنا�صب العليا يف خمتلف املجالت والتخ�ص�صات 

ول�صيما الطبية منها.
جاء ذلك خلل ا�صتقبال �صموه الوفد الر�صمي لهيئة ال�صحة 
ب��دب��ي ال����ذي ت��ق��دم��ه م��ع��ايل ح��م��ي��د حم��م��د ال��ق��ط��ام��ي املدير 
الهيئة  التنفيذيني يف  امل��دراء  و�صم  بدبي  ال�صحة  لهيئة  العام 
وم�����ص��وؤويل جم��م��وع��ة ث��وم��ب��ي ممثلة يف حم��ي ال��دي��ن ثومبي 

رئي�س املجموعة.
درع  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ت�صليم  عقب  ال��وف��د  واأك���د 
اجلائزة و�صهادة التقدير .. عن اعتزازه وفخره ب�صخ�س �صموه 
واإ�صهاماته التي اأغنت حركة التطور العلمي وال�صحي والثقايف 
مل�صرية  ودعمه  �صموه  روؤى  جانب  اإىل  وخارجها  الدولة  داخ��ل 

التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها الدولة.
ي�صهده  ال��ذي  للتطور  وا�صتح�صانه  تقديره  عن  �صموه  واأع��رب 
ع��ل��ى وجه  دب���ي  ع���ام ويف  ال���دول���ة ب�صكل  ال�����ص��ح��ي يف  ال��ق��ط��اع 
ال�صامل  التطوير  ا�صرتاتيجية  على  �صموه  اأثنى  كما  التحديد 

التي تتبنى هيئة ال�صحة بدبي تنفيذها.
تعزيز جودة احلياة يف  اأجل  املبذولة من  الهيئة  واأ�صاد بجهود 

املجتمع الإماراتي والو�صول اإىل جمتمع اأكر �صحة و�صعادة.
املراأة  اأم��ام  الفر�س  الهيئة على توفري كل  �صموه حر�س  وحيا 
املنا�صب  واع��ت��لء  الطبي  العمل  م��ي��دان  خل��و���س  الإم��ارات��ي��ة 

التخ�ص�صات  خمتلف  يف  والتنفيذية  والإ���ص��راف��ي��ة  ال��ق��ي��ادي��ة 
موؤكداً �صموه على اأهمية خو�س التخ�ص�صات الطبية الدقيقة 
م�صيدا بدور املراأة الإماراتية التي اأثبتت قدرتها على امل�صاركة 
الإيجابية يف م�صرية التنمية احل�صارية والنه�صة ال�صاملة التي 
م�صاهمتها  خ��لل  من  تاأ�صي�صها  منذ  الإم���ارات  دول��ة  ت�صهدها 
الفعالة يف خدمة املجتمع وقيادتها للكثري من املهام الوطنية 
العمل  مواقع  يف  تبذلها  التي  واجلهود  الريادي  دوره��ا  مقدراً 
املجال  الإجن�����ازات وخ��ا���ص��ة يف  م��ن  ال��ك��ث��ري  املختلفة وحت��ق��ي��ق 

ال�صحي .
ع��ال من  اأ�صبحت على م�صتوى  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  واأو���ص��ح 
التعليم واخلربة يف الكثري من العلوم وداعيا اجلهات امل�صوؤولة 
اىل �صرورة الهتمام باملراأة وبنات الوطن وابتعاثهن للدرا�صة يف 
تخ�ص�صات علمية نادرة وخا�صة يف املجال ال�صحي مثل القلب 

وال�������ع�������ي�������ون 
قيادة  ث��ق��ة  اأن  م���وؤك���دا  التخ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  والأط���ف���ال 
للمراأة  ال��ت��ي تقدمها  وامل�����ص��ان��دة  وال��دع��م  الإم�����ارات  وح��ك��وم��ة 
�صاهمت يف رفع مكانتها بني ن�صاء العامل وح�صولها على تقدير 
اإليه  “نحن فخورون مبا و�صلت  عاملي لإجنازاتها.وقال �صموه 
املراأة الإماراتية من تقدير واحرتام حملياً وخارجياً وتفوقها 
يف  ب��لده��ا  متثيل  على  وق��درت��ه��ا  ب��دوره��ا  م�صيداً  الأداء”..  يف 
اإمكانيات  من  لها  توفر  ما  خ��لل  من  وذل��ك  الدولية  املحافل 

ومقومات من قبل القيادة الر�صيدة .
وعرب �صموه عن تقديره اخلا�س ل� “ جوائز ال�صحة ال�صنوية” 
لها  اجلوائز  اإن  �صموه  وق��ال  بدبي  ال�صحة  هيئة  ترعاها  التي 
الإب���داع  لنماء  اإي��ج��اب��ي��ة  تناف�صية  بيئة  خلق  يف  ال��ب��ال��غ  اأث��ره��ا 
املميزة ول�صيما يف  العقول  واأ�صحاب  املتفوقني  واحلفاظ على 

جمال الطب الذي يقوم تطوره على البتكارات والكت�صافات.
ووجه �صموه ال�صكر والتقدير للقائمني على “ جوائز ال�صحة 
ال�صنوية” موؤكداً اأن اجلائزة جنحت ويف وقت وجيز من تر�صيخ 
مكانتها حملياً واأنه يتطلع اإىل امتداد جناحها اإقليمياً ودولياً 
من اأجل حتفيز املوؤ�ص�صات ال�صحية والعاملني فيها على حتقيق 

املزيد من الريادة التي ت�صب يف خدمة النا�س و�صعادتهم.
ا�صتمعوا  ق��د  واحل�����ص��ور  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  وك���ان 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القطامي  حميد  معايل  م��ن  موجز  ل�صرح 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ح���ول  ب��دب��ي  ال�صحة 
املت�صلة  ال�صرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا   2021/2016 دب��ي  يف 
من  الهيئة  ت�صعى  والتي  الوطنية  والأجندة  الدولة  بتوجهات 
خللها لتعزيز مكانة الإمارات وتفوقها على ال�صاحة ال�صحية 
جائزة  ب��اأن  ال�صتقبال  خ��لل  القطامي  معايل  ون��وه  الدولية. 

ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  تقدميها  مت  العام” التي  “ �صخ�صية 
حميد بن را�صد النعيمي يف الدورة الثالثة ل� “ جوائز ال�صحة 
مل�صرية  وعرفاناً  وف��اًء  ج��اءت  واأنها  اأهلها  �صادفت  ال�صنوية” 
الدولة  اأب��ن��اء  يف  لثقته  وت��ق��دي��راً  ب���الإجن���ازات  احل��اف��ل��ة  �صموه 
وق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق وحت��ق��ي��ق ال���ري���ادة يف جميع 
املجالت واملحافل الدولية.ح�صر اللقاء ال�صيخ اأحمد بن حميد 
الإدارية  ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون  النعيمي ممثل �صاحب 
واملالية ومعايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�س 
الديوان  م��دي��ر  النعيمي  را���ص��د  حمد  و���ص��ع��ادة  احل��اك��م  دي���وان 
و�صعادة  ال��دي��وان  مدير  نائب  املطرو�صي  �صيف  �صامل  و�صعادة 
ال�صمو احلاكم  الغفلي مدير مكتب �صاحب  بن غليطه  ط��ارق 
و�صعادة يو�صف حممد النعيمي مدير عام الت�صريفات وال�صيافة 

وكبار امل�صوؤولني.

حاكم عجمان ي�صتقبل ملك البحرين

حميد النعيمي يت�صلم جائزة » �صخ�صية العام« جلوائز ال�صحة ال�صنوية

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
عن العام املايل 2018م

العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�صور  امل�صاهمني  ال�صادة/  دعوة  الإدارة  جمل�س  ي�صر 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  ع�صراً   )04:30( والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  مت��ام  يف  العادية 
2019/04/18 يف مقر اجلمعية ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين وهو اأغلبية 
اخلام�صة  ال�صاعة  متام  يف  يعقد  اآخ��ر  اجتماع  اإىل  الجتماع  تاأجيل  �صيتم  الأع�صاء 
)05:00( بنف�س املكان والتاريخ وذلك حلني اكتمال الن�صاب وهو ُع�صر الأع�صاء اأو 

خم�صة ع�صر ع�صواً على الأقل للنظر يف جدول الأعمال التايل:
1- الت�صديق على حم�صر اجلل�صة ال�صابقة للجمعية العمومية.

2- الت�صديق على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31.
3- الت�صديق على تقرير مدقق احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31.

4- مناق�صة امليزانية العمومية واحل�صابات اخلتامية والت�صديق عليها وعلى ن�صب 
توزيع الأرباح املقرتحة من جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31 
و�صوف تبقى احل�صابات معرو�صة يف مقر اجلمعية الرئي�صي ملدة اأ�صبوعني قبل موعد 

الجتماع ملن يرغب يف الطلع عليها من الأع�صاء.
املنتهية يف  ال�صنة  اأعمالهم خلل  اأع�صاء جمل�س الإدارة عن  ال�صاعة  اإب��راء ذمة   -5

.2018/12/31
يف  املنتهية  ال�صنة  خ��لل  اعمالهم  ع��ن  احل�����ص��اب��ات  مدققي  ال�����ص��ادة  ذم��ة  اإب����راء   -6

.2018/12/31
7- تعيني مراقب للح�صابات لعام 2019 وحتديد مكافاأته.

لع�صوية  الرت�صح  ب��اب  فتح  يتم  و�صوف  اجلديدة  للدورة  اإدارة  جمل�س  انتخاب   -8
من  وعلى   2019/04/02 وحتى   2019/03/16 تاريخ  من  ب��دءاً  الإدارة  جمل�س 

يرغب بالرت�صح تعبئة النموذج املخ�ص�س لذلك مبقر اجلمعية.
امل�صاهمني حل�صور الجتماع بتوكيل  اأن يوكل عنه غريه من  • يجوز لكل م�صاهم 
اأك��ر من  ينوب م�صاهم عن  اأن  اأن��ه ل يجوز  العدل- على  كتاب  ر�صمي معتمد من 

�صخ�س. علماً باأنه اآخر موعد لت�صليم التوكيلت 2019/04/14.
 لل�صتف�صارات هاتف: 0507003471.

رئي�س جمل�س االإدارة

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/كليد اند كو ال ال بي
بن�صر التعديلت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل   العلمة التجارية التالية:

بتاريخ : 6 �صبتمرب 2017   املودعة حتت رقم :  279204 
بتاريخ : 26 يوليو 2018 امل�صجلة حتت رقم : 279204 

تاريخ اإيداع الأولوية:  24 مار�س 2017
 با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال  

 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأحزمة  ا�صتحمام؛  اأرواب  ا�صتحمام؛  �صراويل  ا�صتحمام؛  اأث���واب  )ملب�س(؛  للأطفال  �صراويل  امللب�س؛ 
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اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  ملب�س  معاطف؛  اأط��ف��ال؛  ملب�س  ع��ب��اءات؛  ق�صرية(؛ 
للأذنني )ملب�س(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ ملب�س من ال�صوف؛ ملب�س من الفرو )ملب�س(؛ قفازات 
ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ����س؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )ملب�س(؛ 
حمبوكة؛  قم�صان  )ملب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  ملب�س  )ملب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�صوة؛ 
ملب�س  مريحة؛  ملب�س  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  ملب�س  للمواليد؛  ملب�س  داخلية؛  ن�صائية  ملب�س 
ن�صائية داخلية؛ اأغطية لل�صاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ 
�صراويل طويلة لل�صتعمال اليومي؛ ملب�س لل�صتعمال اليومي؛ ملب�س داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية 
مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )ملب�س(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة حول ياقات امللب�س؛ ربطات عنق؛ 
ملب�س ليلية؛ ملب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفلت )ملب�س(؛ جاكيتات مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ 
لفاعات؛  اأرواب؛  للمطر؛ ملب�س جاهزة؛  للمطر؛ ملب�س مقاومة  قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف 
�صرتات؛  ق�صرية؛  �صورتات  ثقيلة؛  �صرتات  ريا�صية؛  ملب�س  ق�صرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�صان؛  �صالت؛ 
�صراويل طويلة ثقيلة؛ ملب�س �صباحة للرجال؛ ملب�س �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف 
للرياح؛  م�صادة  ملب�س  داخلية؛  ملب�س  حتتية؛  قم�صان  بناطيل؛  )ملب�س(؛  علوية  ملب�س  قطع  كم؛ 
اأغطية  �صبا�صب؛  اأحذية؛  �صنادل؛  الريا�صة؛  ا�صتخدامات  لغري  قدم  لبا�س  باإ�صبع؛  �صبا�صب  القدم؛  لبا�س 
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/175  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-الرحمانية للتموين بالوجبات الغذائية ذ.م.م فرع ال�صارقة 2- الرحمانية 
خلدمات التموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م 3- براديب فليودهان باتي�صانتودى جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بنك اي دي بي اي املحدود )فرع مركز دبي املايل العاملي( وميثله:خليفة 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �صعد  عبداهلل 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )6.370.000.00( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل ب��ل ك��ف��ال��ة.وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/4/10 ال�����ص��اع��ة:09:30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/287  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة ال�صرق لقطع الغيار والتجارة العامة ذ.م.م 2- ب�صام ناجي ح�صن 
هم�صري 3- هاين ناجي ح�صن هم�صري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صعيد علي 
ح�صن النجار قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بحل ال�صركة املدعي عليها الوىل 
بجرد  وذل��ك  التجارية  ال�صركات  قانون  لحكام  طبقا  لت�صفيتها  ح�صابي  م�صفي  وتعيني 
ا�صولها وحقوقها وديونها والتزاماتها جتاه الغري وبيع جميع ال�صول العائدة لها و�صداد 
ما عليها من ديون والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة.وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/3/17 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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»الوطني الحتادي« يوقع مذكرة تعاون مع جمل�س امل�صت�صارين املغربي

•• الرباط-وام:

املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  وقعت 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي م��ذك��رة ت��ع��اون وت��ف��اه��م م��ع م��ع��ايل حكيم 
تعزيز  ب��ه��دف  امل��غ��رب��ي،  امل�صت�صارين  جمل�س  رئي�س  بن�صما�س 
التعاون الربملاين بني اجلانبني مبا يحقق روؤية قيادتي البلدين 
وتطلعات ال�صعبني ال�صقيقني، وي�صاعد املوؤ�ص�صات الربملانية على 
وال��روؤى ال�صرتاتيجية يف  الواعدة  التنموية  الأه��داف  حتقيق 
كل البلدين حيال الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك، وامل�صاهمة يف 
تطوير العلقات ال�صيا�صية والقت�صادية والتجارية والثقافية 

ودعمها وفقاً لتفاقيات التعاون املربمة بني البلدين.
اأمل عبد اهلل القبي�صي ومعايل حكيم  واأك��دت معايل الدكتورة 
جمل�س  مقر  يف  عقدت  التي  املباحثات  جل�صة  خ��لل  بن�صما�س 
اأهمية هذه املذكرة يف تفعيل التعاون امل�صرتك يف  امل�صت�صارين، 
وامل�صورة يف  ال��راأي  تبادل  العمل الربملاين من خ��لل  جم��الت 
جمال الدبلوما�صية الربملانية وخ�صو�صا يف املنتديات واملحافل 
الهتمام  ذات  الق�صايا  ودع���م  امل�صرتكة  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 
املنطقة  ت�صهده  م��ا  وال��دف��اع عنها يف ظ��ل  امل�����ص��رتك وط��رح��ه��ا 

والعامل من تطورات وحتالفات.
واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  املغربية بف�صل حكمة قيادتيهما �صاحب 
واأخيه جللة   ، الدولة »حفظه اهلل«  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال���ع���زة وال��رف��ع��ة والتنمية  امل��ل��ك حم��م��د ال�����ص��اد���س، ي��ح��ق��ق��ان 
والثابتة  امل�صرفة  املواقف  من  حافل  تاريخ  �صوء  يف  امل�صتدامة 
مواجهة  يف  ومت�صيان  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  الق�صايا  حيال 
لطبيعة  ومتفهمة  ر�صيدة  واعية  بقيادات  امل�صرتكة  ال�صعوبات 

املرحلة الدقيقة التي متر بها املنطقة العربية والعامل.
و�صددت معايل الدكتورة القبي�صي ومعايل حكيم بن�صما�س على 
وللمملكة  الإم��ارات  لدولة  املتميز  املوقع  ال�صتفادة من  اأهمية 
ال�صرق  وملنطقة  الأف��ري��ق��ي��ة  ل��ل��ق��ارة  ع��ب��ور  ك��ب��واب��ت��ي  امل��غ��رب��ي��ة 
القت�صادي  التعاون  اأوج��ه  خمتلف  تعزيز  يف  والعامل  الأو�صط 
مبا  والثقايف،  واحل�صاري  والتوا�صل  وال�صتثماري  والتجاري 

يحقق تطلعات ال�صعوب يف مزيد من ال�صتقرار والتنمية.
ويف بداية جل�صة املباحثات رحب معايل حكيم بن�صما�س مبعايل 
الزيارة موؤكدا  املرافق يف هذه  والوفد  القبي�صي  اأمل  الدكتورة 
اأهمية هذه الزيارة يف تعزيز  اأن جمل�س امل�صت�صارين ينظر اإىل 
العلقات بن البلدين يف خمتلف املجالت، وهي اإ�صافة نوعية 
لكي جندد  منا�صبة  وه��ذه  اجلانبني  بني  املتميزة  ال�صراكة  اإىل 
بلدينا  التي جتمع بني  الأخ��وة  بعلقات  العتزاز  التعبري عن 
امل�صرتكة  القوا�صم  واأهمية  بقيمة  ونعتز  واخ��وة  ا�صقاء  ونحن 
التي جتمع بني �صعبينا وهي قوا�صم لها جذور عريقة  القوية 
التاريخ، والأه��م من ذلك علقات الأخ��وة ال�صادقة  �صاربة يف 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني ق��ي��ادت��ي ب��ل��دي��ن��ا وه���ي م��ت��ن��ام��ي��ة ..وتتطور 

با�صتمرار و مفتوحة اليوم على افق اأو�صع واأرحب.
معا  ونواجه  والطموحات  التطلعات  ذات  نتقا�صم  نحن  وق��ال: 
رغم بعد امل�صافة اجلغرافية التحديات التي تعي�صها منطقتنا، 
موؤكدا اأن لدينا العديد من التفاقيات التي مكنت بلدينا من 
بلوغ م�صتويات تدعو اإىل العتزاز من حيث التعاون القت�صادي 
والتجاري وال�صتثماري، م�صيفا اأن دولة الإمارات هي ال�صريك 
الأول على امل�صتوى العربي للمغرب من حيث حجم ال�صتثمارات 
فر�صا حقيقية  هناك  ان  والأه��م  املغربية،  البور�صة  واأي�صا يف 
م�صتويات  اىل  بلدينا  بني  بال�صراكة  لدفع  بلدينا  بني  متاحة 
متقدمة، م�صريا اإىل اأهمية تطوير التعاون بني املجل�صني مبا 

فيه م�صلحة وخري ال�صعبني ال�صقيقني.

توقيعها  مت  التي  والتعاون  التفاهم  مذكرة  اأهمية  على  و�صدد 
بني اجلانبني والتي �صتكون فاحتة عهد جديد يف تعاون مثمر 
واأن تلبي طموحاتنا يف بلورة م�صاريع التعاون وتبادل اخلربات 

وتقا�صم التجارب وهي جمالت تعاون كبرية ومتنوعة.
القبي�صي ع��ن �صكرها  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  اأع��رب��ت م��ع��ايل  ب��دوره��ا 
على  املغربي  امل�صت�صارين  جمل�س  رئي�س  معايل  اإىل  وتقديرها 
للزيارة  الدعوة  ال�صتقبال وعلى هذه  ال�صيافة وحفاوة  ح�صن 
تنظيم  ع��ل��ى  امل��غ��رب��ي��ة  للمملكة  ���ص��ك��ره��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة  امل��ه��م��ة، 
الأع�صاء  ال��دول  احتاد  جمال�س  موؤمتر  اجتماعات  وا�صت�صافة 
�صتخرج  والتي  التوقيت  هذا  يف  الإ�صلمي  التعاون  منظمة  يف 

بتو�صيات تتنا�صب مع تطلعات ال�صعوب العربية والإ�صلمية.
ونقلت معايل الدكتورة القبي�صي حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�صاحب  خليفة بن زايد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال�صمو  »رع��اه اهلل« و�صاحب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة ، اإىل جللة عاهل املغرب واإىل معايل 
رئي�س جمل�س امل�صت�صارين وحتيات �صعب الإم��ارات الذي دائما 
ينظر بكل حمبة وود اإىل ال�صعب املغربي. واأكدت اأهمية الزيارات 
بني  اخل��ربات  وتبادل  واملتوا�صلة  امل�صتمرة  واللقاءات  املتبادلة 
الإمارات  دول��ة  لزيارة  ملعاليه  ر�صمية  دع��وة  ووجهت  اجلانبني 
تتم  اأن  واأك��د �صرورة  والتي قبلها  الوطني الحت��ادي  واملجل�س 
تاأطري  يف  اأهمية  من  الثنائي  الربملاين  للعمل  ملا  وق��ت  باأ�صرع 

خمتلف اأوجه التعاون بني البلدين.
تاريخية  اجلانبني  تربط  التي  الأخ��وي��ة  العلقات  اأن  واأك���دت 
والأخوية  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��لق��ات  ع��ه��ود يف ظ��ل  اإىل  ومت��ت��د 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب��ني  ال�����ص��ادق��ة 
الثاين رحمه اهلل، والتي كانت  ث��راه، وامللك احل�صن  طيب اهلل 
والعلقات  للت�صامن  من��وذج��ا  تعد  اخ���وة  ع��لق��ات  تربطهما 
اأن  م�صرية  البلدين،  علقات  على  وانعك�صت  العربية  الأخوية 
املغرب كانت اول دولة عربية يزورها املغفور له ال�صيخ زايد بعد 
قيام الحت��اد الأم��ر الذي يعك�س مدى عمق العلقات، موؤكدة 
خمتلف  على  الإم����ارات  ل��دول��ة  ا�صرتاتيجي  �صريك  امل��غ��رب  اأن 
والثقافية  وال�صتثمارية  القت�صادية  وامل�صتويات  الأ���ص��ع��دة 
والتبادل  القت�صادي  ال��ت��ع��اون  ارق���ام  اأن  م�صرية  والتعليمية، 
التجاري وال�صتثماري تدلل على عمق هذه العلقات، موؤكدة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وت��وج��ي��ه  ح��ر���س  بف�صل  ال��ع��لق��ات  اأن 
واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
والدعم وتنمو  بالرعاية  ال�صاد�س، حتظى  امللك حممد  جللة 

ب�صكل يج�صد مدى و�صائج هذه الأخوة.
خمتلف  على  والت�صاور  والتن�صيق  التعاون  جت�صيد  اإن  وقالت 
النظر  ووجهات  واح��دة  والروؤية  التعا�صد  عن  يعرب  امل�صتويات 
متوحدة حيال خمتلف امللفات واملبادرات التي تهم البلدين والتي 
وتلبية تطلعاتها،  ال�صعوب  املجل�صان وهي يف �صالح  بها  يتقدم 
م�صيفة اأنه ومن خلل عملنا نتمنى ان نواكب التطور وعمق 
العلقة التي ا�صحبت وا�صحة ومتميزة بني املجل�صني موؤكدة 
ان دور الربملانات موؤثر جدا على امل�صتوى العاملي وهذا التن�صيق 
والتعاون من خلل توقيع مذكرة التفاهم يدل على ان العمل 
جمموعة  عمل  تفعيل  اأهمية  مع  وم�صتدام  موؤ�ص�صي  الربملاين 
التعاون والخوة بني املجل�صني �صيكون له اثر كبري على ترجمة 
من  املجل�س  دور  اأهمية  اإىل  م�صرية  برامج،  اىل  العمل  خطط 
خلل الدبلوما�صية الربملانية التي نحاول من خللها ان نعزز 
على  التاأكيد  خلل  من  لبلدينا  اخلارجية  ال�صيا�صة  عمل  من 

املواقف امل�صرتكة على ال�صعيد العاملي.

واأ�صارت اإىل اأن التعاون كبري جدا بني اجلانبني من خلل اأكر 
من 60 مذكرة تفاهم موقعة ومن خلل عمل اللجنة امل�صرتكة 
بني البلدين، واأي�صا نثمن دعمكم للم�صاركة يف معر�س اك�صبو 
2020 والإمارات �صريكة يف تنفيذ اخلطط التطويرية ملدينة 
الرباط ونتطلع اىل اجلناح املغربي الذي �صيكون متميزا يف هذه 
والذي  عمله  ومتيز  امل�صت�صارين  جمل�س  دور  مثمنة  امل�صاركة، 
�صهدناه على ار�س الواقع على ال�صعيدين املحلي والدويل.كما 
ثمنت دور معر�س ال�صناعات املغربية الذي مت تنظيمه يف دولة 
الإمارات والفعاليات الثقافية املتنوعة واملتبادلة، موؤكدة اأهمية 
لدى  والتجارب  اخل��ربات  من  وال�صتفادة  وال�صرتاك  التعاون 
ال�صعبان  بها  يتميز  التي  �صيما  ل  امل��ج��الت  �صتى  يف  اجلانبني 

وتعك�س تاريخه وح�صارته وتقاليده العريقة.
واأعربت عن تقديرها للمغرب يف حفاظها على الإرث احل�صاري 
ال��ربمل��اين يف  التعاون  يكون  اأن  اإىل  وق��ال��ت نطمح  والإن�����ص��اين، 
نرتجمها  وان  الثنائية  التعاون  علقات  بلغته  ال��ذي  امل�صتوى 
من خلل التن�صيق الثنائي يف املحافل الدولية، وثمنت موقف 
العادلة  الإم����ارات يف مطالبها  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف  امل��غ��رب يف 
وحقها يف �صيادتها على جزرها الثلث » طنب الكربى وطنب 
على  م��وؤك��دة  اي����ران،  قبل  م��ن  املحتلة  واأب��وم��و���ص��ى«  ال�صغرى 
لدولة  الرا�صخة  الثوابت  من  وه��ي  املغربية  الرتابية  الوحدة 
الإم�������ارات، وث��م��ن��ت م���ب���ادرات ج��لل��ة امل��ل��ك حم��م��د اخلام�س 
امل�صرتك  والتعاون  العربي  ال�صف  فيه وحدة  ما  لكل  احلكيمة 

مبا يحقق الأمن وال�صتقرار يف املنطقة والإقليم.
العمل  ج��ه��ود م�صرتكة يف  لهما  وامل��غ��رب  الإم����ارات  اإن  وق��ال��ت 
واملواقف  التطرف  الإره���اب  مدمرة  اآف��ة  مكافحة  يف  امل�صرتك 
حازمة من الإرهاب والتطرف موؤكدة اأهمية التعاون امل�صرتك 
الدول  م��ن  العديد  التي �صربت  امل��دم��رة  اآث��اره��ا  م��ن  يف احل��د 
العربية ومزقتها وهذا يوؤكد اأهمية اإيجاد حلول �صلمية ونثمن 
اإىل  ليبيا، م�صرية  ال�صيا�صية يف  دعم احللول  املغرب يف  موقف 
التدخلت الإيرانية يف ال�صوؤون الداخلية العربية واأو�صح مثال 
على ذلك تدخلها ال�صافر يف اليمن من خلل دعم امليلي�صيات 
م�صاركة  اإىل  م�صرية  اأهلها،  من  كاملة  اوط��ان  اختطفت  التي 
دولة الإمارات يف التحالف العربي ودورها يف تقدمي امل�صاعدات 
العاملي  للمنظمات  ال�صعوبات  وتذليل  والإمن��ائ��ي��ة  الإن�صانية 
مثل منظمة ال�صحة العاملية ومنظمات الأمم املتحدة الأخرى 
وهو دور حموري، وتعترب اعلى م�صاعدات تقدمها الإمارات يف 
اليمن والتي بلغت ما يقارب من خم�صة مليارات دولر لإعادة 
الأمن لأهل اليمن وهناك مبادرات بالتعاون مع اململكة العربية 
احلوثي  ميلي�صيات  ممار�صات  ب�صبب  الغذاء  لتوفري  ال�صعودية 
ال��ت��ي اأدت اىل ازم���ة ع���ذاء، وال��ه��دف ه��و اإع����ادة الأم���ن لليمن، 
ت�صل  ح��ت��ى  ا���ص��ت��وك��ه��ومل  لت��ف��اق  اح��رتام��ا  ي�صهد  اأن  ونتمنى 

امل�صاعدات وو�صع حلول لهذه الأزمة.
واأ����ص���ادت ب���دور وح��ر���س امل��غ��رب وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن ق���دوة ودعم 
للحتاد  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  اأن  م�صرية  الفل�صطينية  للق�صية 
اأن  اأك���د على  الأردن  ال���ذي عقد م��وؤخ��را يف  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين 
اأن  اإىل  م�����ص��رية  لفل�صطني،  الأب���دي���ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  ه��ي  ال��ق��د���س 
الإمارات تقوم بجهود كبرية لدعم الق�صية الفل�صطينية ودعم 
الأوقاف الإ�صلمية يف القد�س ودعم الأونروا ونتمنى ان تعيد 
خمرج  واإي��ج��اد  الفل�صطينية  للق�صية  الزخم  العربية  الوحدة 

يتنا�صب مع تطلعات ال�صعوب العربية.
وقالت رغم التحديات يف املنطقة والعامل فاإن �صيا�صة الإمارات 
دائما حتر�س على تعزيز الأمن وال�صتقرار، م�صتعر�صة روؤية 
الدولة ونهجها يف تبني قيم الت�صامح والتعاي�س املتجذرة وهي 
قيم يتم ماأ�ص�صتها من خلل اإن�صاء وزارات تعطي ر�صالة للعامل 

والنفتاح  والتعاي�س  الت�صامح  لأن  لها  �صدى  تلقى  اأن  ويهمنا 
وق��ب��ول الأخ���ر ه��ي اح��د ال��و���ص��ائ��ل اجل��ذري��ة مل��ح��ارب��ة التطرف 
اإىل  م�صرية  امل��ع��ت��دل،  بالفكر  حماربته  يجب  ال��ذي  والإره����اب 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات م��ث��ل م��رك��زي ���ص��واب وه��داي��ة ملكافحة 
م��وؤ���ص�����ص��ات وخ����رباء دوليني  ب��ال�����ص��راك��ة م��ع  العنيف  ال��ت��ط��رف 
وكان لها دور كبري يف معاجلة والت�صدي ملحاولت التنظيمات 
والو�صائل  الإن��رتن��ت  ع��رب  الإره��اب��ي  الفكر  ن�صر  الإره��اب��ي��ة يف 
الرقمية. وقالت من �صمن مبادرات دولة الإمارات اأعلن �صاحب 
الت�صامح  عام   2019 عام  اأن  اهلل  حفظه  الدولة  ال�صمورئي�س 
على  لي�س  معينة  قيم  جت��اه  الهمم  ل�صحذ  كبرية  دفعه  اعطى 
بزيارة  الت�صامح  عام  وا�صتهلينا  العاملي  ولكن  الوطني  امل�صتوى 
بالتزامن  الكاثوليكية  الكني�صة  لبابا  م�صبوقة  غري  تاريخية 
الإن�صانية  الأخ����وة  وثيقة  توقيع  ومت  الأزه����ر  �صيخ  زي���ارة  م��ع 
اأف�صل  الوثيقة بكل ما حتمله من معاين ومبادئ وهي  وه��ذه 
ر�صالة  وتوجيه  وامل�صيحي  الإ���ص��لم��ي  العاملني  للحمة  و�صيلة 
بعدم ا�صتخدام الأديان لأجندات ت�صب �صد �صالح ال�صعوب، ومت 
اطلق العديد من املبادرات نعتربها كربملانيني تخ�س ال�صعوب 
من  واهتمام  نظر  وحم��ط  بها  ال�صرت�صاد  يجب  م��ب��ادئ  وه��ي 
الوثيقة اىل  قبل الربملانيني والعمل على ترجمة ما ت�صمنته 
ال�صيخ زايد للتعاي�س والكثري  خطط عمل، ومت اطلق جائزة 
من املبادرات التي �صيتم العمل عليها واليوم بحاجة ما�صة اىل 
العمل �صويا لن�صر مثل هذا الفكر الذي يعك�س مبادئ الإ�صلم 

.
التي  املغربي الإجن��ازات  امل�صت�صارين  ب��دوره ثمن معايل رئي�س 
حتققها الإمارات منذ عهد املغفور له ال�صيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
وما تركه من ب�صمات وما كان له من ف�صل، وقال« اأنا �صبق ان 
زرت الإمارات عدة مرات ونحن يف املغرب نفخر بالإجنازات التي 
حتققها الإمارات ون�صعر بالكثري من الفخر يف ريادة الإمارات 
امل�صتقبلية  بالروؤية  اعجابه  عن  معربا  م�صتويات«،  ع��دة  على 
حتقق  التي  والإجن��ازات  للم�صتقبل  والتوجه  احلكمية  للقيادة 

على الأر�س على كافة امل�صتويات هي اإجنازات تاريخية.
واأك��د اأن موقف املغرب ثابت وهو جزء من واجب املغرب جتاه 
اخ��وت��ه يف الإم����ارات ون��ع��رب ع��ن ج��زي��ل �صكرنا ل��لإم��ارات على 
موقف  وه��و  املغربية  ال��رتاب��ي��ة  ال��وح��دة  جت��اه  الثابت  موقفها 

اأن  الكثري، م�صيفا  ال�صيء  لنا  يعني  وهذا  العتزاز  على  يبعث 
ايران �صاحبة امل�صدر الكثري من القلقل يف املنطقة، م�صيفا 
التجاوب وق��دم من منطلق  املغرب عرب عن اق�صى درج��ات  اأن 

حر�صه على اإيجاد حل ملختلف النزاعات.
وقال نحن �صعداء اأن ن�صهد ان تنظيم داع�س الإرهابي اإىل زوال 
ويتلقى �صربات موجعه ولكن التهديدات �صوف تبقى م�صتمرة، 
املواجه  يف  لي�س  له  وال�صتعداد  الوثيق  التعاون  اأهمية  موؤكدا 

الع�صكرية ولكن مقاربات فكرية.
وثمن معايل رئي�س امل�صت�صارين املغربي وثيقة الخوة الإن�صانية 
الرائدة  املبادرات  الأدي��ان وهي من  للتعاي�س بني  توؤ�ص�س  التي 
لدولة الإمارات وهناك تطابق تام يف الروؤية مبا يتوجب علينا 
ملواجهة التهديدات، كما ثمن الدور الذي يلعبه املجل�س الوطني 
الحتادي يف الحتاد الربملاين الدويل معربا عن اعجابه بهذا 
العربية  ال��دول  الدفاع عن م�صالح  القوي يف  الإيجابي  ال��دور 
والإ�صلمية، وقال نحن ننظر بكل التقدير والحرتام اإىل هذا 
اأ�صبح  امللك  جلللة  احلكيمة  ال�صيا�صة  بف�صل  وق��ال  ال���دور. 
للمغرب موقع جيو�صيا�صي على م�صتوى القارة الأفريقية وهو 
ال�صريك التجاري الأول على م�صتوى دول منطقة غرب اأفريقيا 
وهناك فر�س حقيقية مرتبطة بهذا اجل�صر القوي الذي تبنيه 
املغرب على م�صتوى القارة الأفريقية ويف اطار م�صاريع تعاون 
العمل  وتبادل اخل��ربات هناك فر�س حقيقية يجب  اقت�صادي 
م��وج��ودة يف  ه��ي  ا�صلب مم��ا  ���ص��راك��ة  ون��ح��ن نطمح اىل  عليها 

العديد من امللفات املتنوعة.
وقال تقع على م�صوؤولياتنا ان نكون على م�صتوى تطلعات �صعوبنا 
التفاهم  م��ذك��رة  تنفيذ  وم��ع  بالثقة  ج��دي��رون  ���ص��رك��اء  ون��ح��ن 
والتعان �صتفتح افاق جديدة، واملغرب بوابة افريقيا وتطلعاتنا 
ان تكون اخلطط التعاونية وال�صراكات ال�صرتاتيجية من هذا 

املنطلق وتدعم هذه املكانة املتميزة.
كل  �صعادة  الحت��ادي يف ع�صويته  الوطني  املجل�س  وفد  وي�صم 
الفل�صي  زاي���د  ب��ن  علي  وخ��ال��د  النعيمي  يو�صف  اأح��م��د  م��ن: 
واأحمد حممد احلمودي وجا�صم عبد اهلل النقبي و�صعيد �صالح 
الرميثي والدكتورة ن�صال الطنيجي وناعمة ال�صرهان وعائ�صة 
بن �صمنوه، وحممد احمد اليماحي ومعايل علي �صامل الكعبي 

�صفري الدولة لدى اململكة املغربية.

•• اأبوظبي-وام:

 حتتفل دولة الإمارات بعد غد » اجلمعة » ب� » يوم الطفل الإماراتي » الذي 
الطفولة  اهتمامات  على  ال�صوء  لت�صليط  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س   15 ي��واف��ق 
بقيادة  الإم����ارات  دول��ة  واأول���ت   . �صاأنهم  ورف��ع  بحمايتهم  الكفيلة  وال�صبل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
اأفرادا  ليكونوا  يوؤهلهم  امل�صتقبل مبا  اأجيال  لتن�صئة  اهتماما خا�صا  الطفل 

�صاحلني يف املجتمع ومبا يتوافق مع روؤية الإمارات 2021.
وخطط  ب��رام��ج  وو���ص��ع  للطفل  �صديقة  بيئة  حتقق  اإىل  ال��دول��ة  وت�صعى 
لتوجيه كل فئات املجتمع لأن تكون عنا�صر فاعلة وموؤثرة يف حماية الأطفال 
واخلدمات  وال�صحة  التعليم  م�صتويات  اأف�����ص��ل  على  ح�صولهم  و���ص��م��ان 
الجتماعية والرعاية النف�صية وكل ما من �صاأنه دعمهم للو�صول اإىل اأق�صى 

اإمكانياتهم.
وحقق املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة 
الأعلى للأمومة  املجل�س  رئي�س  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  بنت مبارك 
على  كبرية  اإجن��ازات  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س  والطفولة 
دولة  يف  الإم��ارات��ي  والطفل  الأم  ب�����ص��وؤون  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  تقدمي  �صعيد 

الإمارات.
واأطلق املجل�س بتوجيهات من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك وبالتعاون 
مع عدة جهات يف الدولة ا�صرتاتيجيتي الأمومة والطفولة وتعزيز حقوق 

الأطفال » اأ�صحاب الهمم » 2017 2021- .
ووفقا لهاتني ال�صرتاتيجيتني فقد ارتقى املجل�س اإىل م�صتويات متقدمة يف 
اإعداد وتنفيذ اخلطط والربامج املتقدمة اخلا�صة بالأم والطفل والتي تقوم 
الرفاهية  الأطفال واليافعني وحتقيق  بيئة تزدهر فيها قدرات  اإيجاد  على 
املن�صودة للأمهات والأطفال يف كافة املجالت وخا�صة التعليمية والثقافية 

وال�صحية والجتماعية والنف�صية والرتبوية.
ويعترب املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة املرجع الأ�صا�س ل�صانعي القرار 
يف جمال الأمومة والطفولة يف دولة الإمارات ويعمل على ت�صجيع الدرا�صات 
الإنتاج  وت�صجيع  والأم��وم��ة  للطفولة  ال�صاملة  الثقافات  ون�صر  والأب��ح��اث 
املهنية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  وتوجيه  والأم��ه��ات  ل��لأط��ف��ال  والأدب����ي  الفني 
نحو اإن�صاء م�صروعات تعلم على رعاية الأمومة والطفولة تعليميا و�صحيا 

وثقافيا واجتماعيا واقرتاح تنفيذ برامج خا�صة تقدم للأطفال والأمهات.
والندوات  امل��وؤمت��رات  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  املجل�س  كما ميثل 
ب�صوؤون  املعنية  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  وال��دول��ي��ة ويف  ال��ع��رب��ي��ة  والج��ت��م��اع��ات 
الأمومة والطفولة. وكانت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك قد اأ�صدرت يف 
�صهر �صبتمرب من العام املا�صي قرارا باإن�صاء » املجل�س ال�صت�صاري للأطفال 

باأنه » �صانع امل�صتقبل ورجل الغد » وكانت �صباقة  » وا�صفة �صموها الطفل 
يف متكني هذه ال�صريحة املهمة من املجتمع من التمتع بكافة احلقوق التي 

يكفلها القانون ودون اأي متييز.
اإ�صراك  اإىل  ي�صعى  متقدمة  خطوة   « للأطفال  ال�صت�صاري  املجل�س   « ويعدُّ 
الطفل يف كافة الأمور والق�صايا التي تهم حا�صره وم�صتقبله ويعرب بحرية 
الأعلى  املجل�س  يتخذها  التي  واخلطط  الربامج  على  ويطلع  تطلعاته  عن 

للأمومة والطفولة ل�صاحله.
فرباير  �صهر  يف  املجل�س  مبقر  تعريفي  اجتماع  اأول  املجل�س  هذا  عقد  وقد 
الأعلى للأمومة  العامة للمجل�س  الأمينة  الفل�صي  الرمي  املا�صي برئا�صة 
والطفولة مت خلله اختيار رئي�س ونائب لرئي�س املجل�س ال�صت�صاري بطريقة 
القرتاع ال�صري، كما مت ت�صكيل عدة جلان تخت�س كل جلنة بدرا�صة واإبداء 
تتعلق  وبرامج  واتفاقيات  ومو�صوعات  م�صروعات  من  يعر�س  فيما  ال��راأي 
يتم عر�صها  ب�صاأنها  تقارير  واإع��داد  ورعايتها ومنائها وحمايتها  بالطفولة 

على املجل�س يف جل�صاته العامة ملناق�صتها واإ�صدار تو�صيات ب�صاأنها .
ال�صيخة  اأع�صاء املجل�س ترحيب �صمو  اإىل الأطفال  ونقلت الرمي الفل�صي 
فاطمة بنت مبارك بهم وقالت اإن املجل�س ال�صت�صاري للطفال هو من�صة 
ليعرب كل ع�صو بحرية عن اآرائه وطموحاته التي يرى اإنها توفر له البيئة 
واأمنياته  اأه��داف��ه  له  يحقق  ما  كل  فيها  وي�صع  فيها  يعي�س  التي  املنا�صبة 

ويتمكن من بناء دولته وي�صهم يف م�صرية التنمية يف البلد.
ونفذ املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة عدة برامج ل�صالح الطفل اإميانا 
وجيل  اأك��ب��ادن��ا  وف��ل��ذات  اأطفالنا  فهم  وعناية  رع��اي��ة  ك��ل  ي�صتحق  ب��اأن��ه  منه 
امل�صتقبل الذي يجب اإعداده جيدا .. ومن هنا ل بد من تهيئة كل الظروف 
ابنها  وتن�صئة  تربية  الأم  على  ت�صهل  التي  الطيبة  البيئة  واإي��ج��اد  املنا�صبة 

بطريقة �صليمة.
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وج��ه��ت  بالطفل  اله��ت��م��ام  م��ن  اآخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
املدار�س  يف  التنمر  من  للوقاية  والطفولة  الأم��وم��ة  جائزة  باإن�صاء  مبارك 
الوقاية  برنامج  يف  امل�صاركة  واخلا�صة  احلكومية  امل��دار���س  لتكرمي  وذل��ك 
من التنمر الذي ينفذه املجل�س بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ودائرة 
امل�صاركة يف  للفئات  التكرمي  و�صيكون  اليوني�صف  واملعرفة ومنظمة  التعليم 
برنامج الوقاية من التنمر وذلك مبنحها جائزة املجل�س الأعلى للأمومة 

والطفولة بالتزامن مع الحتفال بيوم الطفل الإماراتي هذا العام .
الت�صامح  عام  ان�صجاما مع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وتاأتي جائزة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  اأعلنه �صاحب  الذي 
نفذه  ال��ذي  التنمر  برنامج  ال��ذي حققه  الكبري  النجاح  وبعد  اهلل«  »حفظه 
ن�صبة  تخفي�س  يف  اأهدافه  حقق  حيث  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س 
التنمر يف املدار�س ويعد من الربامج الناجحة التي حققت اأهدافها ب�صورة 
كبرية و�صمل الربنامج نحو 64 مدر�صة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

ودائرة التعليم واملعرفة .
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  جائزة  اإع��لن  اأي�صا  الطفل  بخ�صو�س  مت  ما  واأب���رز 
اجلهات  تكرمي  مت  حيث  مبهرا  جناحا  حققت  والتي  والطفولة  للأمومة 
العام  20 نوفمرب من  يوم  اأقيم يف  احتفال كبري  بهذه اجلائزة يف  الفائزة 
اأعطيت اجلوائر لكل من  العاملي حيث  الطفل  بيوم  اأثناء الحتفال  املا�صي 
�صاهم و�صارك يف اأبحاث ودرا�صات وقدم مبادرات ل�صالح الطفولة وحتولت 
اجلائزة اإىل جائزة عاملية ليت�صع الهتمام بالطفولة يف جميع املجالت وعلى 

امل�صتوى العاملي.
وهناك الكثري من الربامج التي نفذها املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة 
اخلا�صة بالطفل اأبرزها احللقات ال�صبابية والطفل الرقمي وكر�صي طفلي 
ال�صحي  الفطام  وور�صة  اللكرتونية  الأجهزة  على  الأطفال  اإدم��ان  ون��دوة 

وج�صدك اأمانة والكثري من الربامج الأخرى املوجهة للطفل .
اأو  الدولة  داخل  �صواء  للطفولة  متعددة  م�صاعدات  الإم��ارات  دولة  وقدمت 
ومن   .. املجتمع  من  الهامة  الفئة  بهذه  املتزايد  للهتمام  نظرا  خارجها 
لأبحاث  زاي��د  مركز   « ال��دول��ة  اأن�����ص��ات  الطفولة  جت��اه  الإن�صانية  امل��ب��ادرات 
نوعه يف  الأول من  املركز  واأ�صبح  بلندن   « الأطفال  النادرة لدى  الأمرا�س 
النادرة لدى الأطفال بف�صل منحة  الأمرا�س  اأبحاث  املتخ�ص�س يف  العامل 
�صخية قدمتها �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك وقدرها 60 مليون جنيه 

ا�صرتليني يف يوليو 2014.
ويف عام 2011 وا�صلت حملة العطاء لعلج مليون طفل وم�صن براجمها 
اإط��ار تطوعي ومظلة  ودوليا حتت  والوقائية حمليا  العلجية واجلراحية 

ان�صانية برعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك .
كما وا�صل الفريق الطبي واجلراحي حلملة العطاء اإجراء املزيد من عمليات 
القلب املفتوح يف البو�صنة وعدد من دول العامل حيث ارتفع عدد العمليات 
1070 عملية قلب مفتوح وعدد  التي اأجريت على ال�صعيد اخلارجي اإىل 
عملية   100 لإج���راء  ا�صرتاجتية  خطة  �صمن   55 اإىل  حمليا  العمليات 
مر�صى  منها  ا�صتفاد  اجلن�صيات  خمتلف  من  للمقيمني  ال��دول��ة  يف  حمليا 

القلب من الفئات املعوزة وحمدودي الدخل.
اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإط��ار تنفيذ توجيهات �صاحب  ويف 
ودعم  والتنموية  الإن�صانية  امل�صاعدات  بتقدمي  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 
الإ�صلمية  باك�صتان  بجمهورية  الوقائية  براجمه  وتعزيز  ال�صحي  القطاع 
اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  و�صمن مبادرات �صاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة فقد تكللت مهام حملة الإمارات 
مليونا   86 اإع��ط��اء  مع  بالنجاح  و2015   2014 عامي  خ��لل  للتطعيم 

و582 األفا و923 جرعة تطعيم لأطفال باك�صتان �صد �صلل الأطفال.
وقد متكنت دبي العطاء خلل 7 �صنوات من م�صاعدة اأكر من 10 مليني 
طفل من خلل 86 برناجما وم�صروعا ومببلغ ي�صل اإىل اأكر من 500 

مليون درهم .
كما تواجدت دولة الإمارات وهيئاتها اخلريية والإن�صانية منذ الأيام الأوىل 
والنزاعات  احل��روب  نتيجة  اللجئون  اليها  تدفق  التي  واملناطق  ال��دول  يف 
الفورية  الن�صانية  امل�صاعدات  لهم  وق��دم��ت  ال�صوريني  اللجئني  خا�صة 
وتبنت خططا وبرامج متقدمة لإي�صال امل�صاعدات اإليهم مبختلف اأ�صكالها 
والنزاعات  احل��روب  ب�صبب  اللجئون  عاناه  ال��ذي  احلرمان  من  للتخفيف 

خا�صة املراة والطفل .
يقوم  عاملي  اإن�صاين  برنامج  اأك��رب  للتطوع  فاطمة  ال�صيخة  برنامج  ويعد 
اآ�صيا واأفريقيا  حاليا بعلج الطفال والن�صاء واملعوزين يف العديد من دول 
ويقيم عيادات وم�صت�صفيات متنقلة يعمل فيها اأطباء وممر�صون اإماراتيون 

ومتطوعون من دول عديدة .
والدولية  القليمية  والج��ت��م��اع��ات  امل��وؤمت��رات  يف  الإم����ارات  دول��ة  و�صاركت 
 .. طفل  وك��ل  ام��راة  كل  املتحدة  المم  م��ب��ادرة  ودعمت  بالطفولة  اخلا�صة 
1994 باأن تقيم  اأن اأو�صت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  ومنذ 
جميع البلدان يوما عامليا للطفل يحتفل به بو�صفه يوما للتاآخي والتفاهم 
على النطاق العاملي بني الأطفال ت�صارك دولة الإمارات املجتمع الدويل يف 

هذا الحتفال.
كما عملت الأمم املتحدة على و�صع اآليات لتعزيز حقوق الطفل يف املجتمعات 
العامل  حول  الأطفال  حماية  باأهمية  يتعلق  فيما  بحقوقهم  الوعي  وزي��ادة 
ال�صبل  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  ب��ه يف  الإم�����ارات من��وذج��ا عامليا يحتذى  وب��ات��ت دول���ة 
الكفيلة لرعاية الن�صاء والطفال مثل التعليم واحلماية والرعاية ال�صحية 
للم�صاهمة يف م�صرية التنمية الجتماعية والقت�صادية امل�صتدامة املن�صودة 

ليكونوا قادة امل�صتقبل.
ومتلك الدولة �صجل نا�صعا يف اأخذ زمام املبادرة وتوفري كافة ال�صبل لتاأمني 
حماية ورعاية الن�صاء والأطفال واملراهقني يف املناطق املحتاجة اأو تلك التي 

تتعر�س للمخاطر يف كل مكان ودون متييز.

الإمارات حتتفل ب� »يوم الطفل« اجلمعة 
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•• لندن-وام:

�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�صمن  الول-  اأم�������س  ي����وم  ال�������ص���ارق���ة  ح���اك���م 
48 ملعر�س  ال�����دورة  ���ص��م��وه ل��ف��ع��ال��ي��ات  زي����ارة 
اأن�صطة  برنامج  عن  الإع���لن   - للكتاب  لندن 
ال�����ص��ارق��ة على  الح��ت��ف��اء بح�صول  وف��ع��ال��ي��ات 
 ،”2019 للكتاب  العاملية  “العا�صمة  لقب 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ل��ه��ا  م��ن��ح��ت��ه��ا  ال����ذي 
كاأول  “اليون�صكو”،  والثقافة  والعلم  للرتبية 
والثالثة عربيا  اللقب،  مدينة خليجية حتمل 

الإع��لن بح�صور  والتا�صعة ع�صرة عامليا. جاء 
رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بنت  ب��دور  ال�صيخة 
عاملية  عا�صمة  لل�صارقة  ال�صت�صارية  اللجنة 
اللقب  فعاليات  عن  الك�صف  مت  حيث  للكتاب، 
.. اإذ ت�صهد الإمارة احتفالت �صخمة يف جميع 
املقبل  اأبريل   23 من  ب��دءا  ومدنها  مناطقها 
وتتوا�صل على مدار عام كامل مب�صاركة جميع 

فئات املجتمع من مقيمني وزوار.
ال�����ص��ارق��ة على  ال�صمو ح��اك��م  واط��ل��ع ���ص��اح��ب 
اللقب،  فعاليات  ح���ددت  ال��ت��ي  ال�صتة  امل��ح��اور 
القراءة  ثقافة  وتعزيز  واح���د  جمتمع  وه���ي: 
والتوعية  وال�صباب  والأطفال  ال��رتاث  واإحياء 

اإذ ت�صعى الإمارة  املجتمعية و�صناعة الن�صر .. 
اإىل تعزيز ثقافة القراءة وغر�س قيم النتماء 
املطالعة فعل يوميا  للمعرفة والكتاب وجعل 
���ص��ائ��دا ل���دى ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ل �صيما 

الأطفال وال�صباب.
ال�صتة  امل��ح��اور  خ��لل  من  ال�صارقة  تعمل  كما 
الن�صر والنا�صرين مبجموعة  اإ�صافة دعم  اإىل 
من اخليارات الواعدة، والتاأكيد على الهتمام 
باإحياء الرتاث باعتباره خزانة املعرفة والروة 
احلقيقة لل�صعوب التي من خللها �صيتم نقل 
ال���رواي���ات ال��ع��رب��ي��ة والإم���ارات���ي���ة وف��ت��ح الباب 
للأجيال  واملعرفية  ال�صردية  جمالياتها  على 

تنظمها  التي  الفعاليات  خ��لل  من  اجل��دي��دة 
على مدار العام.

للكتاب  العاملية  “ العا�صمة  ال�صارقة  اأن  يذكر 
عن  للرتويج  تفاعلية  مبن�صة  �صاركت  قد   “
اإح�����دى ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ن��ة ال��ل��ق��ب وه���ي مكتبات 
ال�صارقة، كما تهدف هذه  �صاطئية يف �صواطئ 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��رتوي��ج ع���ن ال���ق���راءة ل��ك��ل فئات 
وتنظيم  مب�صاركة  الفعالية  و�صتقام  املجتمع، 
هيئة  وه��ي  بال�صارقة  وموؤ�ص�صات  ج��ه��ات  م��ن 
“�صروق”  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ارق��ة 
وبلدية مدينة ال�صارقة ونادي �صيدات ال�صارقة 

وثقافة بل حدود.

•• لندن - وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة اأم�س 
كتاب  “اأف�صل  ف��ئ��ة  اإط����لق  الول 
ات�صالت  جل��ائ��زة  عربي”  ���ص��ام��ت 
ينظمها  ال����ت����ي  ال����ط����ف����ل،  ل���ك���ت���اب 
اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
وت��رع��اه��ا ���ص��رك��ة ات�����ص��الت، وذلك 
خلل جولة �صموه يف معر�س لندن 
ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي ي��ق��ام خ���لل الفرتة 
اجلاري.  م��ار���س   14 اإىل   12 م��ن 
الفئة اجلديدة  الإع���لن عن  وج��اء 
املمثل  ال�������ص���ارق���ة  اإم�������ارة  ج���ن���اح  يف 
يف  امل�صارك  للكتاب  ال�صارقة  بهيئة 
امل��ع��ر���س ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ��ة بدور 
رئي�س  نائب  القا�صمي  �صلطان  بنت 
الحتاد الدويل للنا�صرين، الرئي�س 
لكتب  الإماراتي  للمجل�س  الفخري 

اليافعني.
ال��ع��ق��روب��ي رئي�س  م����روة  وك�����ص��ف��ت 

اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ف��ئ��ة اجل���دي���دة .. 
موؤكدًة اأنها تاأتي بديًل لفئة اأف�صل 
اإل��ك��رتوين، ال��ت��ي ك��ان��ت قد  تطبيق 
عامني،  قبل  اجل��ائ��زة  ا�صتحدثتها 
اجلائزة  قيمة  ت��وزي��ع  �صيتم  ح��ي��ث 
بواقع  دره����م  األ����ف   100 ال��ب��ال��غ��ة 
اأو  للر�صام  و60%  للنا�صر   40%
و�صاحب  الر�صام  بني  ما  بالت�صاوي 
الفكرة اأو املوؤلف. وقالت العقروبي: 
“ اإن الكتب ال�صامتة ت�صتمد قوتها 
وح�����ص��وره��ا، مب���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن لغة 
ب�صرية، تفتح حدود التعبري الفني، 
وت��ط��ل��ق ال��ع��ن��ان خل��ي��ال الأط���ف���ال، 
ر���ص��ائ��ل توعوية،  ن��ظ��راً لخ��ت��زال��ه��ا 
الإن�صانية  القيم  م��ن  الكثري  تقدم 
والر�صومات  ال�������ص���ور  خ����لل  م���ن 
التعبري عنها وفق  وتتيح للأطفال 
م��ا مت��ل��ي��ه خم��ي��لت��ه��م، مم��ا يحفز 
اجل���ان���ب الإب����داع����ي ل��دي��ه��م، ومن 
اأف�صل   “ فئة  اأ�صفنا  املنطلق  ه��ذا 
“ والتي ن�صعى  كتاب عربي �صامت 

مبدعي  ت�صجيع  اإىل  خ��لل��ه��ا  م��ن 
اهتمامهم  زي���ادة  على  الطفل  اأدب 
ويعك�س   .« الكتب  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا 

اإطلق فئة الكتب ال�صامتة العربية 
الكلمات”  م��ن  اخل��ال��ي��ة  “الكتب 
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�س  توجهات 

الكتب  اليافعني، للرتقاء ب�صناعة 
اإطلق  على  ق��ادرة  كونها  امل�صورة، 
العنان ملخيلت الأطفال واليافعني 

الق�ص�س،  ت�صرد  التي  ال�صور  عرب 
وا�صعة  �صعبيًة  حتقيقها  عن  ف�صًل 

بني القراء من جميع الأعمار.

واأك������د ����ص���ع���ادة ع��ب��د ال���ع���زي���ز ترمي 
مدير  التنفيذي  الرئي�س  م�صت�صار 
ال�صمالية  املناطق   - ات�صالت  ع��ام 
دعم  ع���ل���ى  “ات�صالت”  ح���ر����س 
امل�صتحدثة  بفئاتها  �صنوياً  اجلائزة 
اإنتاج  ا���ص��ت��م��راري��ة  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا 
للأطفال  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذات  ك��ت��ب 
التنمية  م�صرية  ويخدم  واليافعني، 
ال��ت��ي تقودها  ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 
بكل  ترحيبهم  اإىل  لفتا   .. الدولة 
املجل�س  يقدمها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات 
بهدف  ال��ي��اف��ع��ني  لكتب  الإم���ارات���ي 
اإىل  تطوير اجل��ائ��زة والرت��ق��اء بها 
م�����ص��ت��وي��ات اأرف������ع. ول��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
الفئة اجلديدة .. ي�صرتط اأن يكون 
والفنانون  وال��ر���ص��ام��ون  امل��وؤل��ف��ون 
جن�صية  من  الفئة  لهذه  املتقدمون 
م اأعمالهم بوا�صطة  عربية، واأن ُتقدَّ
دار ن�صر اأو جهة م�صجلة، واأل يكون 
ع��ل��ى اأي  ال��ك��ت��اب ق��د ح�صل ���ص��اب��ق��اً 
جائزة حملية اأو عربية اأو عاملية قبل 
امل�صاركات،  لتقدمي  النهائي  املوعد 

واأن يكون عمًل اأ�صلياً ورقياً ولي�س 
عن  ن�صر  قد  يكون  واأن  اإلكرتونياً، 
اأو موؤ�ص�صة م�صجلة  طريق دار ن�صر 
ويحق  ال��ن�����ص��ر،  ذات�����ي  ي���ك���ون  واأل 
اأي  ت��ق��دمي  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  يف  للنا�صر 
ع���دد م��ن ال��ك��ت��ب دون حت��دي��د، كما 
خم�س  تقدمي  ال���ص��رتاك  ي�صرتط 
ن�صخ من كل كتاب م�صارك، واإر�صالها 
مكتب  اإىل  م��ب��ا���ص��رًة  ال���ربي���د  ع���رب 
اليافعني.  لكتب  الإماراتي  املجل�س 
ي�صار اإىل اأن جائزة ات�صالت لكتاب 
�صركة  من  برعاية  انطلقت  الطفل 
املجل�س  وت��ن��ظ��ي��م  “ات�صالت” 
بهدف  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي 
دعم �صناعة كتاب الطفل يف العامل 
وتكرمي  ب����ه،  والرت�����ق�����اء  ال���ع���رب���ي، 
تتناول  التي  املميزة  الأط��ف��ال  كتب 
اأدب  ت�����ري  م���ع���ا����ص���رة  م���وا����ص���ي���ع 
الطفل، اإىل جانب حتفيز النا�صرين 
وال��ك��ت��اب وال��ر���ص��ام��ني ل���لإب���داع يف 
ال�صادرة  الأطفال  كتب  ن�صر  جمال 

باللغة العربية.

حاكم ال�صارقة ي�صهد اإطالق فئة » اأف�صل كتاب �صامت عربي « بجائزة ات�صالت لكتاب الطفل 

•• اأبوظبي-وام:
للرعاية  العليا  زاي���د  وم��وؤ���ص�����ص��ة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  وق��ع��ت هيئة   
للتعاون  اتفاقية  اأم�س  الهيئة  مبقر  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الإن�صانية 
والتن�صيق بني اجلانبني لتعزيز اخلدمات املوجهة لأ�صحاب الهمم يف الدولة 
ودعم جمالت ال�صراكة والعمل �صويا لتنفيذ الأهداف والغايات التي ي�صعى 
تبني  جانب  اإىل  “ذوي الحتياجات اخلا�صة”  اجلانبان لتحقيقها ل�صالح 
التعليم  الهمم يف جم��ال  اأ���ص��ح��اب  ق���درات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل�صرتكة  امل���ب���ادرات 
والتدريب والتاأهيل والدمج يف املجتمع. وقع التفاقية �صعادة الدكتور حممد 
عبد  اهلل  عبد  و�صعادة  الحمر  الهلل  لهيئة  العام  الأم��ني  الفلحي  عتيق 
العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية وذوي 

الحتياجات اخلا�صة بح�صور عدد من امل�صوؤولني يف اجلانبني. وحددت بنود 
العمل مبا يخدم خطط وا�صرتاتيجيات  واآليات  التعاون  التفاقية جمالت 
اجلانبني ويقوي الروابط بينهما ويعزز م�صرية العمل الإن�صاين يف الإمارات 
من خلل تبادل اخلربات واملعلومات التي تتعلق بعمل كل الطرفني ودعم 
الهمم  باأ�صحاب  اخلا�صة  والأن�صطة  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  امل�صرتكة  اجلهود 
وتنفيذ دورات تدريبية يف ال�صحة وال�صلمة وكيفية التعامل مع هذه الفئة 
الهامة يف املجتمع ودعم الأ�صر املتعففة من اأ�صحاب الهمم املنت�صبني ملوؤ�ص�صة 
اخلا�صة  امل�صاعدات  قوائم  �صمن  وادراجهم  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زايد 
بالهلل الأحمر. كما ركزت التفاقية على التعاون يف جمال اإجراء الدرا�صات 
والبحوث لرفع كفاءة اخلدمات الإن�صانية املقدمة لأ�صحاب الهمم والعمل 
على توفري فر�س عمل لهم تتوافق مع قدراتهم. واأكد الدكتور حممد عتيق 

نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ حمدان بن  �صمو  روؤي��ة  التفاقية جت�صد  اأن  الفلحي 
ن�صج  الإم��ارات��ي يف  الأحمر  الهلل  الظفرة رئي�س  ممثل احلاكم يف منطقة 
اخلريية  واجلمعيات  الإن�صانية  املنظمات  مع  والبناءة  الهادفة  ال�صراكات 
الإن�صانية  الق�صايا  جت��اه  مواقفها  وتوحيد  براجمها  لتن�صيق  الإم��ارات��ي��ة 
مذكرة  اإن  وق��ال  ومعاجلتها.  معها  للتعامل  احللول  اأف�صل  وتبني  املحلية 
تعزيز  على  وحر�صهما  �صويا  العمل  يف  الطرفني  رغبة  من  نبعت  التفاهم 
للتعاون  اأرح��ب  اآفاقا  تفتح  اأنها  م�صريا  الهمم  لأ�صحاب  املقدمة  اخلدمات 
وتعزيز ال�صراكة بني الهيئة واملوؤ�ص�صة يف هذا ال�صدد. واأعرب الفلحي عن 
ترحيب الهيئة ب�صراكتها مع موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية مثمنا 
التي  الإن�صانية  واملبادرات  القيم  تعزيز  املوؤ�ص�صة يف  به  الذي ت�صطلع  الدور 
تعمل على توفري رعاية اأكرب لأ�صحاب الهمم وحتقيق تطلعاتهم يف املجالت 

لتوحيد  الرامية  امل�صاعي  �صمن  ت��اأت��ي  اجلانبني  �صراكة  اأن  ..منوها  كافة 
اجلهود الإن�صانية يف الدولة وتعزيز جمالت التعاون والتن�صيق بني املنظمات 
الوطنية من اأجل املزيد من التميز والريادة يف العمل التطوعي والإن�صاين 
واإظهار اأكرب قدر من الت�صامن مع ال�صرائح والفئات اخلا�صة. ومن ناحيته 
رحب �صعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�ص�صة زايد العليا 
بالتوقيع على التفاقية مع هيئة الهلل الأحمر الإماراتي مبيناً انها تاأتي 
يف اإطار ال�صراكات املجتمعة الناجحة التي تربمها املوؤ�ّص�صة ل�صالح منت�صبيها 
اأ�صحاب الهمم. واأ�صاد باجلهود التي تبذلها الهيئة لي�س على امل�صتوى املحلي 
اأ�صهم يف احتلل دولة الأمارات  فقط بل على امل�صتوى الدويل المر الذي 
املركز الأول على م�صتوى العامل يف تقدمي امل�صاعدات الإن�صانية وجندة كل 

دول العامل فيما يلم بها من كوارث اأو غريها.

)الهالل الأحمر( و)زايد للرعاية الإن�صانية( يعززان قدرات اأ�صحاب الهمم

�صلطان القا�صمي ي�صهد اإعالن برنامج فعاليات ال�صارقة عا�صمة عاملية للكتاب 2019 

•• لندن-وام:

بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأك���د 
حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
و�صرب  مثابرة  يتطلب  الثقايف  العمل  اأن  ال�صارقة 
اإملام تام ب�صروب الثقافة كافة،  واجتهاد اإىل جانب 
ويجب اأن يكون هذا العمل مبني على ركائز اأ�صا�صية 

متينة حتى يتحقق له ال�صتمرار والدميومة.
بروؤ�صاء  ل��ق��ائ��ه  �صمن  ل�صموه  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
حت���ري���ر ع�����دد م����ن ال�����ص��ح��ف ومم���ث���ل���ي ع�����دد من 
املوؤ�ص�صات الإعلمية املحلية والدولية، خلل زيارة 
قام بها �صموه يوم اأم�س الول جلناح اإمارة ال�صارقة 
ممثلة بهيئة ال�صارقة للكتاب امل�صارك يف الدورة 48 
من “ معر�س لندن للكتاب” املقام يف اأر�س املعار�س 
�صوقا  يعد  وال���ذي  ل��ن��دن،  الربيطانية  بالعا�صمة 
بيع  جانب  اإىل  الن�صر  حقوق  على  للتفاو�س  عامليا 
وتوزيع املحتوى عرب ال�صحف املطبوعة والإذاعات 

ال�صوتية والقنوات التلفزيونية واملواقع الرقمية.

ال�����ص��ارق��ة - خلل  ال�صمو ح��اك��م  وت��ط��رق ���ص��اح��ب 
العديدة يف  ال�صارقة  حديثه - م�صتذكرا حم��اولت 
التقدمي للح�صول على لقب عا�صمة عاملية للكتاب، 
مو�صحا باأن ذلك مل يكن بالأمر ال�صهل وقد تطلب 
منهم التقدمي لهذا الأمر لأكر من 8 مرات حتى 
مت منح ال�صارقة هذا اللقب بعد املرة التا�صعة، مما 
وعزمية  اإ���ص��رارا  يتطلب  الثقايف  العمل  ب��اأن  يثبت 

ويجب اأن ل حتده حدود.
وقال �صموه “ اإن هذا اللقب لي�س ت�صريفا بل تكليفا 
مل  حيث  واأو����ص���ع،  اأك���رب  ب�صكل  العمل  منا  يتطلب 
يعد العمل فقط على امل�صتوى املحلي، واأن ل يكون 

فرديا، بل عامليا جماعيا ».
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  حديث  ت��ن��اول  كما 
واملثقفني  الثقافة  خدمة  يف  ال�صارقة  اإم��ارة  جهود 
وال���ت���ي ام���ت���دت لأك�����ر م���ن 40 ع���ام���ا ع���رب عدة 
واأقامت  الثقافة  اأ�صكال  مبختلف  اعتنت  موؤ�ص�صات 
ل��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ات ون��ظ��م��ت ل��ه��ا امل��ه��رج��ان��ات داخليا 
جناحني  على  يقوم  �صارقي  منهج  �صمن  وخارجيا، 

هما العروبة والإ�صلم.
الثقايف  منجزها  يف  ال�صارقة  اأن  اإىل  �صموه  واأ���ص��ار 
اأخ��ذت على  اأو تفرد بل  اإىل حتقيق �صبق  ل تتطلع 
عاتقها اأن حتقق لكل قطر عربي مثلما حتقق لها، 
لإميانها باأنها جزء من هذا العامل العربي الكبري، 
واح�����دة، ل ميكن  الأق���ط���ار  ت��ل��ك  ال��ث��ق��اف��ة يف  واأن 
للثقافة  ال�صامية  الر�صالة  تتحقق  وحتى  جتزئتها، 
ي��وح��د اجلهود،  ال���ذي  ب��د م��ن العمل اجل��م��اع��ي  ل 

هدفه يف املقام الأول الإن�صانية ول �صيء �صواها.
دعا   .. ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ال��ث��ق��ايف يف  امل�صهد  وح���ول 
�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اإىل �صرورة العتناء 
ب�صكل اأكرب بوزارات الثقافة بدء من اختيار الوزير 
من  وال��ق��ري��ب  الثقافة  لحتياجات  امل���درك  املثقف 
الدعم  اإىل  حتتاج  الثقافة  ب��اأن  اأو�صح  كما  واقعها، 
ويجب اأن حتدد لها امليزانيات املنا�صبة. وقال �صموه 
نبداأ  اأن  يجب  مفكر،  مثقف  جمتمع  اأردنا  ما  “اإذا 
من القاعدة، وعلينا اأن نبداأ من الأطفال والنا�صئة 
املرتبطة  ال�صليمة  ال�صحيحة  ال��رتب��ي��ة  ونربيهم 

جمتمعا  نبني  بذلك  ال�صوائب،  من  خالية  بثقافة 
مثقفا مفكرا ».

امل�صهد  بواقع  ال�صارقة  ال�صمو حاكم  واأ�صاد �صاحب 
ي�صري  باأنه  �صموه  و�صفه  ال��ذي  الإم��ارات��ي  الثقايف 
بخطوات ثابتة نحو الجتاه ال�صليم، وذلك ملا توفر 
وم��راف��ق عمرانية  م��ق��ت��درة  ب�صرية  ك����وادر  م��ن  ل��ه 
متطورة �صاهمت يف نهو�س احلراك الثقايف وتنوعه 

وحققت له ال�صتمرارية والتميز.
املوا�صيع  من  عدد  عر�س  �صموه  حديث  تناول  كما 
اجل��غ��راف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن �صميم 
اخ��ت�����ص��ا���س ���ص��م��وه، م�����ص��ريا اإىل اأه��م��ي��ة ك���ل من 
وثقافات  ع������ادات  ف��ه��م  يف  وال���ت���اري���خ  اجل���غ���راف���ي���ا 
معتقداتها  يف  تتباين  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��وب  وخ�صائ�س 
ال�صمو  �صاحب  واختتم  عي�صها.  واأمن��اط  واأفكارها 
حاكم ال�صارقة داعيا الكتاب ب�صكل عام وال�صحفيني 
والأعمدة  امل��ق��الت  ك��ت��اب   - اخل�صو�س  وج��ه  على 
بانتقاء  ال��ع��ن��اي��ة  ���ص��رورة  اإىل   - منهم  ال�صحفية 
اأن تكون  ل��ه��ا، وع��ل��ى  ي��ت��ط��رق��ون  ال��ت��ي  امل��وا���ص��ي��ع 

كتاباتهم مبنية على حقائق علمية موثقة، ول مانع 
من اإبداء الراأي اأو وجهة النظر ولكن اأن ل تفر�س 

على القارئ كاأنها احلقيقة املطلقة.
وك����ان ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ق���د تفقد 
للكتاب  ال�صارقة  بهيئة  املمثل  ال�صارقة  اإم��ارة  جناح 
نائب  القا�صمي  �صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  ترافقه 
ل�صرح  م�صتمعا  للنا�صرين  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س 
اأه���م امل�صاركات  م��ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى اجل��ن��اح ح���ول 
واأب����رز ال��ع��ن��اوي��ن امل��ع��رو���س وح��ج��م الإق���ب���ال الذي 
�صهده اجلناح يف اليوم الأول للمعر�س، ومما جتدر 
الإ�صارة اإليه اأن اإمارة ال�صارقة بداأت اأوىل م�صاركاتها 

يف فعاليات معر�س لندن للكتاب يف العام 2006.
النا�صرين الإماراتيني  كما زار �صموه جناح جمعية 
والتقى فيه بعدد من اأع�صاء جمل�س اإدارة اجلمعية، 
الذين بدورهم ا�صتعر�صوا اأمام �صموه اأهم اإجنازات 

اجلمعية وخططها امل�صتقبلية.
ال�صارقة على عدد من  ال�صمو حاكم  وعرج �صاحب 
على  فيها  ليقف  والأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الن�صر  دور 

الن�صر  ال���دور يف ع��امل  اإل��ي��ه تلك  اأب���رز م��ا تو�صلت 
والرتجمة.

زيارته  خلل  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  راف��ق 
�صعادة  م��ن  ك��ل  فيه  وجولته  للكتاب  لندن  ملعر�س 
لدى  الدولة  �صفري  املزروعي  �صامل  حامد  �صليمان 
اململكة املتحدة ، و�صعادة عبداهلل بن حممد العوي�س 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة، و���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن ركا�س 
و�صعادة  للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري 
عبدالعزيز حمد ترمي م�صت�صار الرئي�س التنفيذي 
و�صعادة  ال�صمالية،  املناطق  يف  ات�صالت  ع��ام  مدير 
حممد ح�صن خلف مدير عام هيئة ال�صارقة للإذاعة 
والتلفزيون، و�صعادة طارق �صعيد علي مدير املكتب 
الإعلمي حلكومة ال�صارقة، و�صعادة حممد جلل 
الإمارات،  اأنباء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الرئي�صي 
لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  رئي�س  العقروبي  وم��روة 
اليافعني وعدد من روؤ�صاء حترير ال�صحف وممثلي 
من  وجمع  والدولية  املحلية  العلمية  املوؤ�ص�صات 

اأ�صحاب دور الن�صر العرب والأجانب.

•• اأبوظبي –الفجر: 

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي م���ن خلل 
“عا�صمتي”  مركز بلدية مدينة زايد، فعالية 
امل��ائ��ي��ة يف م��دي��ن��ة خليفة  يف ح��دي��ق��ة خ��ل��ي��ف��ة 
ال�صرتاتيجيني،  ال�������ص���رك���اء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
املجتمعية يف  امل�����ص��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  وذل����ك 
واحل�صاري  اجل���م���ايل  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
امل�صوهات  م��ن  احل��د  يف  وامل�صاهمة  للمدينة، 
التوعية  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت����ه����دف  ال���ع���ام���ة. 

ب��اأه��م��ي��ة الرت���ق���اء مب��ظ��ه��ر امل��دي��ن��ة واحلفاظ 
ع��ل��ى ا���ص��ت��دام��ت��ه م��ن خ���لل تن�صئة ج��ي��ل يعي 
املدن،  يف  احل�صاري  والتطور  املنجزات  اأهمية 
وك��ذل��ك ح��ث اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م��واج��ه��ة املظاهر 
البلدية  مع  والعمل  اأ�صكالها،  بجميع  ال�صلبية 
اأخرى،  اأي جت��اوزات  للحد منها والإب���لغ عن 
ال�صرتاجتيني  ال�صركاء  م��ع  اجل��ه��ود  وتعزيز 
خالية  �صحية  بيئة  لتوفري  املجتمع  واأف����راد 
م���ن امل��ل��وث��ات وامل�����ص��وه��ات ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 
“عا�صمتي”  فعالية  وت�صمنت  ال�صكان.  جميع 

التي  املتنوعة،  العديد من الربامج والأن�صطة 
�صارك فيها طلب مدر�صة الحت��اد، وت�صمنت  
ور�صاً توعوية مب�صاركة الطلب ، كما ا�صتملت 
الفعالية على  حما�صرة حول م�صوهات مظهر 
برنامج  ب�صاأن  ال��ط��لب  توعية  ومت��ت  املدينة، 
را�صد واأهدافه واآليات عمله، و كذللك خدمات 
من  يتوا�صل  وال���ذي  احلكومي  الت�صال  رق��م 
خ��لل��ه امل��ج��ت��م��ع م��ع اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة فيما 
العام  املظهر  م�صوهات  ور�صد  باخمات  يتعلق 
احل�صور  توعية  على  البلدية  حر�صت  كما   .

ال���ع���ام، موؤكدة  ب��امل��ظ��ه��ر  ب��ال��ق��وان��ني اخل��ا���ص��ة 
حر�صها امل�صتمر على رفع م�صتوى الوعي العام 
وعلى  الأماكن،  جمالية  على  احلفاظ  باأهمية 
امل�صوهات  اأ���ص��ك��ال  م��ن  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  جميع 
ال��ت��وع��ي��ة امل�صتمرة.  ك��اف��ة م��ن خ���لل ح��م��لت 
ال�صركاء  ب���دور  ثقتها  ع��ن  ال��ب��ل��دي��ة  واأع���رب���ت 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  ال�صرتاتيجيني 
لدعم جهود البلدية يف زيادة الوعي املجتمعي، 
التثقيفية  احل��م��لت  جن���اح  ع��ل��ى  ي�صاعد  مم��ا 
املتوا�صلة التي تهدف اإىل حماية املظهر العام 

حاكم ال�صارقة يزور جناح الإمارة امل�صارك يف معر�س لندن للكتاب

ا�صتهدفت التوعية ب�صاأن م�صوهات مظهر املدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية “عا�صمتي” يف حديقة خليفة املائية  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

وقع مركز دبي للتوحد مذكرة تفاهم 
جلمهورية  الأوىل  ال�صيدة  مكتب  مع 
وتعزيز  دع��م  جم��ال  يف  الدومينيكان 
توحيد  وب����ه����دف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ت���ع���اون 
امل�صابني  الأف�����راد  ج��ه��وده��م خل��دم��ة 
ب��ال��ت��وح��د واأ���ص��ره��م وال��ق��ائ��م��ني على 
رع���اي���ت���ه���م يف جم��������الت اخل����دم����ات 
ال�صت�صارية وتدريب الكوادر والتوعية 

التي يقدمها مركز دبي للتوحد. 
جاء ذلك خلل زيارة ال�صيدة الأوىل 
كانديدا  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان  جل��م��ه��وري��ة 
دب���ي  مل����رك����ز  م���ون���ت���ي���ل دي م���ي���دي���ن���ا 
ا�صتقبالها  يف  ك����ان  ح��ي��ث  ل��ل��ت��وح��د، 
ال���ع���م���ادي م��دي��ر ع����ام املركز  حم��م��د 
وع�����ص��و جم��ل�����س اإدارت��������ه وع�����دد من 
اأع�صاء الكادر الإداري والفني باملركز.  
وق���د اط��ل��ع��ت ح���رم رئ��ي�����س جمهورية 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان خ����لل ال����زي����ارة على 
�صري عمل املركز، وجتولت يف مرافقه 
واأج��ن��ح��ت��ه وال��ت��ق��ت ب���ك���ادر ال��ع��م��ل يف 
خمتلف الأق�صام، حيث اأبدت اعجابها 
موؤكدة  املقدمة،  اخل��دم��ات  مب�صتوى 
مع  امل�صرتك  التن�صيق  على  حر�صها 
م���رك���ز دب����ي ل��ل��ت��وح��د وامل�������ص���ارك���ة يف 
املهني  ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج 
الفنية  ل��ل��ك��وادر  امل��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 
وعلج  اخلا�صة  الرتبية  جم��الت  يف 
واحلركي  الوظيفي  وال��ع��لج  النطق 
الت�صخي�س  وك�����ذل�����ك  وال���ن���ف�������ص���ي 
واأع���رب  امل��ب��ك��ر.   وال��ت��دخ��ل  والتقييم 
العمادي، عن �صكره وتقديره لل�صيدة 

الدومينيكان  جل���م���ه���وري���ة  الأوىل 
باجلهود  م�صيداً  ال���زي���ارة،  ه��ذه  على 
احلثيثة التي تبذلها يف �صبيل �صمان 
وحمايتها  ال��ه��م��م  اأ����ص���ح���اب  ح���ق���وق 
وت���ق���دمي ال��ف��ر���س امل��ت��ك��اف��ئ��ة ل��ه��م يف 
لتمكينهم  احل���ي���اة،  جم����الت  ج��م��ي��ع 
ب�����ص��ك��ل فاعل  امل��ج��ت��م��ع  ودجم���ه���م يف 
منه.   ي���ت���ج���زاأ  ل  ج�����زء  ب���اع���ت���ب���اره���م 
دبي  م���رك���ز  يف  “نحر�س  واأ�����ص����اف: 
للتوحد اإىل اأن نكون املحطة املرجعية 
والعامل  املنطقة  الأوىل على م�صتوى 
وتاأهيل  ب���رع���اي���ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  يف 
وحماية  بالتوحد  امل�صابني  الأف����راد 
وتقديرنا  �صكرنا  موجهني  حقوقهم، 
اإىل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة مل��ا اأول��ت��ه من 
اهتمام ودعم لهذه الفئة كان له بالغ 
اإىل م�صاف  ب��لدن��ا  الأث���ر يف و���ص��ول 
ال���دول املتقدمة يف ه��ذا امل��ج��ال.  ويف 
ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة ق����دم ال���ع���م���ادي درع 

جلمهورية  الأوىل  لل�صيدة  ت��ذك��اري 
بتوقيع  قيامها  ق��ب��ل  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، 
ر���ص��ال��ة ���ص��ك��ر وت��ق��دي��ر يف ك��ت��اب كبار 
ب��امل��رك��ز، ثمنت فيها  ال����زوار اخل��ا���س 
اعجابها  العاملني فيه، مبدية  جهود 
ملا يوفره من خدمات متميزة، متمنية 
للمركز دوام التوفيق.  يذكر اأن مركز 
اإىل   2017 ع��ام  انتقل  للتوحد  دب��ي 
مقره اجلديد املقام على م�صاحة تقدر 
ليزيد  91،000 قدم مربع  بحوايل 
 54 م��ن  ال�صتيعابية  طاقته  ب��ذل��ك 
طفل اإىل 238 طفل يتم ا�صتقبالهم 
يف مرافق مت تهيئتها وجتهيزها ب�صكل 
اإذ  احتياجاتهم،  م��ع  لتتنا�صب  كامل 
34 ف�صل درا�صي وعلى  يحتوي على 
و18  احل���رك���ي  ل��ل��ع��لج  ع���ي���ادة   22
والتخاطب  ال���ن���ط���ق  ل���ع���لج  ع����ي����ادة 
بالعلج  متخ�ص�صة  غ����رف  وث����لث 
احل�صي، وعدد من املعامل واملختربات 

وامل������راف������ق وال�����ع�����ي�����ادات ال���ط���ب���ي���ة مت 
ت�صميمها جميعاً وفق اأحدث املعايري 
البيئة  ل��ت��وف��ري  املتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة 
التعليمية املنا�صبة للأطفال امل�صابني 
اأكر  اأح��د  التوحد  يعترب  بالتوحد.  
ال�صطرابات النمائية �صيوعاً ويظهر 
حتديداً خلل الثلث �صنوات الأوىل 
من العمر وي�صاحب امل�صاب به طوال 
م���راح���ل ح��ي��ات��ه، ي���وؤث���ر ع��ل��ى ق���درات 
ومما  والجتماعية  التوا�صلية  الفرد 
اإن  يوؤدي اإىل عزله عن املحيطني به، 
النمو ال�صريع لهذا ال�صطراب ملفت 
ن�صبة  تقدر  الدرا�صات  للنظر فجميع 
اإح�صائيات  على  اعتماداً  به  امل�صابني 
مركز التحكم بالأمرا�س يف الوليات 
اإ�صابة  ب�����وج��ود  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
كما يلحظ  ح��ال��ة،   59 لكل  واح���دة 
معظم  يف  متقاربة  النت�صار  ن�صبة  اأن 

دول العامل.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  بتطبيق  الإم���ارات  دول��ة  م��ب��ادرة   ج�صدت 
“اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
2019” نهجها يف رعاية اأ�صحاب الهمم وتوفري الدعم وامل�صاندة لهم 
عمدت  كما  املجتمعات.  وتطور  بناء  يف  بدورهم  الإمي��ان  من  انطلقا 
اأن تكون جميع املعلومات  دولة الإم��ارات من خلل هذه التقنيات اإىل 
املتعلقة بهذه الفعالية ال�صخمة الذي ت�صهد م�صاركة 7500 ريا�صي 
الذكي  الهاتف  من خمتلف اأنحاء العامل .. متاحة ب�”كب�صة زر” على 
عرب تطبيق مت توفريه على اأنظمة الأندرويد وIOS. واأكد منظمون 
2019” يف  “اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  يف  وزوار 

ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن دولة الإمارات تقدم 
من خلل هذا احلدث العاملي جتربة اإن�صانية فريدة يف رعاية اأ�صحاب 
الهمم وتوفري الدعم لهم كما تعمل يف الوقت ذاته على توفري جتربة 
لعبني  من  العاملي  احلدث  هذا  يف  الفاعلة  العنا�صر  لكافة  ا�صتثنائية 
البتكار  مدير  املدفعي  ره��ا  وق��ال��ت  ومتطوعني.  وجماهري  وع��ائ��لت 
“اأبوظبي  العاملية  الألعاب  اخلا�س  الأوملبياد  يف  ال�صطناعي  والذكاء 
2019” اإن تطبيق تقنيات الذكاء ال�صطناعي تري احلدث العاملي 
مت  ال��ذي  العاملية  للألعاب  الر�صمي  التطبيق  اإىل  م�صريا  كبري  ب�صكل 
توفريه على الهواتف الذكية يوفر كافة املعلومات عن احلدث العاملي 
مثل امل�صابقات والنتائج واأماكن الأحداث واملرافق الريا�صية. واأكدت اأن 
هذا التطبيق الذكي يعد اأي�صا من�صة من اأجل تعزيز قطاع ال�صياحة يف 

دولة الإم��ارات والتعرف على املعامل ال�صياحية التي تزخر بها الإمارة 
وكيفية الو�صول اإليها بطريقة �صهلة ومب�صطة. من جانبها قالت ندى 
الألعاب  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  يف  البيانات  تكامل   - اأول  مدير  الها�صمي 
الريا�صيني  على  ذكية  �صاعات  توزيع  مت  اإن   2019 اأبوظبي  العاملية 
يف  ت�صهم  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  م�صرية  املختلفة  املناف�صات  يف  امل�صاركني 
تعزيز الرعاية ال�صحية لهم ومراقبة اأدائهم واحلفاظ على م�صتواهم 
�صيتمكن  التقنية  ه���ذه  خ���لل  م��ن  اأن����ه  واأك�����دت  ال��ب��دن��ي��ة.  ول��ي��اق��ت��ه��م 
الريا�صيون من حتقيق اأق�صى ا�صتفادة خلل التدريبات وكذلك كافة 
املناف�صات م�صرية اإىل اأن هذه ال�صاعات متثل اأف�صل طريقة ل�صتخدام 
التقنيات احلديثة واملبتكرة خلل فرتة اإقامة الألعاب العاملية للهتمام 
ب�صحة و�صلمة كل �صخ�س من الريا�صيني خلل احلدث. وقال حممد 

عبداهلل اإنه ح�صر اإىل الدولة من اأجل موؤازرة الوفد امل�صري امل�صارك يف 
الأوملبياد اخلا�س العاملي وحر�س على جتربة التطبيق الذكي اخلا�س 
معاي�صة  للجميع  اأت��اح  التطبيق  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا  العاملية  بالألعاب 
الذكي. وقال  الهاتف  بلحظة من خلل  العاملي حلظة  اأج��واء احل��دث 
الوفد  م��وؤازرة  اأج��ل  للدولة من  بزيارته  �صعيد  اإن��ه  جونيور فلدميري 
التقنيات احلديثة  اأن  اإىل  العاملية م�صريا  الألعاب  امل�صارك يف  الرو�صي 
العاملي عززت من  ا�صتحدثتها دولة الإم��ارات خلل هذه احلدث  التي 
جتربة كافة امل�صاركني والزوار. واأعرب عن ثقته باأن الن�صخة احلالية 
2019” �صتكون  “اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  م��ن 
فريدة من نوعها يف ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من خربات كبرية 

على �صعيد ا�صت�صافة اأرقى الأحداث الريا�صية العاملية.

الذكاء ال�صطناعي يف خدمة اأ�صحاب الهمم

•• الفجرية-وام:

 اأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  ال�صرقي 
على حر�س الدولة على تنفيذ م�صاريع تنموية يف 

�صتى املجالت داعياً �صموه اإىل توفري كل ما �صاأنه 
والرتقاء  احلياتية  امل��واط��ن��ني  متطلبات  تلبية 
اجلولة  خ���لل  ذل���ك  ج���اء  معي�صتهم.  مب�صتوى 
�صموه يف منطقة حبحب  بها  قام  التي  التفقدية 
بالفجرية يرافقه ال�صيخ مكتوم بن حمد ال�صرقي 

ال��ث��ق��ايف وذلك  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ف��ج��رية  ن���ادي  رئي�س 
للطلع على اأحوال املواطنني وتفقد اأحوالهم.

حبحب  يف  جولته  خ��لل  ال�صمو  �صاحب  والتقى 
واقرتاحاتهم  مطالبهم  اإىل  وا���ص��ت��م��ع  الأه����ايل 
واأمر بتلبية كل احتياجاتهم اخلدمية مبا يوؤمن 

لهم �صبل العي�س الكرمي.
ول���ب���ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح���اك���م ال��ف��ج��رية خلل 
زيارته دعوة املواطن حممد علي را�صد احلمودي 
�صموه  �صرف  على  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  اإىل 

بح�صور عدد من اأهايل املنطقة.

ب���دوره���م ث��م��ن اأه�����ايل ح��ب��ح��ب ح�����ص��ور �صاحب 
ال�صمو بينهم وتفقد اأحوالهم مقدرين توجيهات 
التحتية  البنى  لتطوير  امل�صتمر  ودع��م��ه  �صموه 

وا�صتجابته الكرمية الدائمة ملتطلباتهم.
ح�����ص��ر ج��ول��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م الفجرية 

ال�صيخ عبداهلل بن حمد بن �صيف ال�صرقي رئي�س 
الحتاد الإماراتي لبناء الأج�صام والقوة البدنية 
وال�صيخ اأحمد بن حمد بن �صيف ال�صرقي و�صعادة 
حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان الأمريي 

يف الفجرية وعدد من كبار امل�صوؤولني.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

احلديدي  خ��م��ي�����س  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����ص��ور 
واملدراء  بالإنابة،  اخليمة  راأ���س  �صرطة  ع��ام  قائد 
واجلهات  ال�صرطة،  �صباط  م��ن  وع��دد  ال��ع��ام��ون، 
اإدارة  نظمت  وامل��وؤ���ص�����ص��ات،  وال���دوائ���ر  املجتمعية 
احتفالية  اخل��ي��م��ة،  ب���راأ����س  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة 

ال�صرطية  والكفاءاآت  اخل��ربات  لتكرمي نخبة من 
راأ�س  ل�صرطة  العامة  بالقيادة  املتميزة  الن�صائية 
يف  طويلة  عمل  �صنوات  اأم�صوا  وال��ذي��ن  اخليمة، 
الت�صامح  عام  مع  تزامناً  ال�صرطي،  العمل  خدمة 
باليوم  الح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات  و���ص��م��ن  2019م، 
تطبيق  لتوجهات  وتنفيذا  امل���راأة،  حلقوق  العاملي 
مبداأ التوازن يني اجلن�صني ، وذلك بقاعة اأما�صي 

للحتفالت.
اأهمية دور  واأكد العميد عبد اهلل احلديدي، على 
املراأة الإيجابي يف بناء الوطن وامل�صاهمة يف نه�صة 
باهتمام  م�صيداً  ورقيه،  والأمني  ال�صرطي  العمل 
اإمياناً  ب��امل��راأة،  النظري  املنقطع  الر�صيدة  القيادة 
ب��دوره��ا الوطني ال��رائ��د، الأم��ر ال��ذي حقق ن�صر 
العنا�صر  ب��اأن  املجتمع، م�صيفاً  الأم��ن يف  وتعزيز 

قدرات  يحملن  اخليمة  راأ����س  ب�صرطة  الن�صائية 
ك��ب��رية وط���اق���ات م��ب��دع��ة، اإمي���ان���اً م��ن��ه��ّن بالعمل 
الوطني الذي يقمّن به، موؤكداً باأن وزارة الداخلية 
تبدي اهتماماً كبرياً بال�صرطة الن�صائية، وتوليها 
ال��ق��در الأك����رب م��ن اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة يف كافة 

املجالت الأمنية.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ك�����ّرم ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة راأ�����س 

والكفاءات  اخل��ربات  من  نخبة  ب��الإن��اب��ة،  اخليمة 
الن�صائية  ال�صرطية  العنا�صر  م��ن  التخ�ص�صية 
املتميزة يف كل من املجالت “الطبية، والإعلمية، 
وغريها   ”... والهند�صية  والإداري������ة،  وال��ف��ن��ي��ة، 
���ص��م��ن امل��ج��ال ال�����ص��رط��ي، ت��زام��ن��اً م��ع الحتفال 
رداً جلميل �صنعهن  امل��راأة،  العاملي حلقوق  باليوم 
وت�صحية يف  ووف��اء  وولء  وم��ا قدمنه من عطاء 

حب الوطن.
امل���راأة  ب���دور  واأ����ص���اد العميد ع��ب��د اهلل احل���دي���دي، 
املحوري يف م�صرية العمل ال�صرطي، وبناء الوطن 
بكل  والعمل  الأجيال  وتربية  العطاء  وتفانيها يف 
مت��ي��ز وجن���اح يف ك��اف��ة جم���الت ال��ع��م��ل الأم��ن��ي و 
ال�صرطي  املجال  يف  امل��راأة  اأ�صبحت  حتى  الوطني 

منوذجاً رائداً للفخر والعتزاز.

حاكم الفجرية يتفقد منطقة )حبحب(

مبنا�صبة عام الت�صامح

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم كادرها الن�صائي 

•• اأبوظبي-وام:

ك�صفت درا�صة متخ�ص�صة عن بيئة العمل اخلا�صة 
باأ�صحاب الهمم يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
اأن دول��ة الإم���ارات رائ��دة يف دع��م اأ�صحاب الهمم 
يتفهم  اأك��ر تقبل لهم فيما  بيئة عمل  توفر  اإذ 
اأ�صحاب الهمم نوعية املبادرات احلكومية املقدمة 
القاب�صة  نيل�صن  �صركة  بها  الدرا�صة قامت  لهم. 
للأوملبياد  املنظمة  املحلية  اللجنة  م��ن  بتكليف 
 ،2019 اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��امل��ي��ة  اخل���ا����س الأل����ع����اب 
وبال�صراكة مع مكتب الأوملبياد اخلا�س يف ال�صرق 
الدرا�صة  وج��دت  وق��د  اأفريقيا.  و�صمال  الأو���ص��ط 
وتطلعات  اإقليمية  “مفاهيم  ب��ع��ن��وان  –وهي 
ث��م��ان دول من  ال�����ص��رك��ة يف  ب��ه��ا  عازمة” ق��ام��ت 
بينها الإمارات اأن هناك وعيا مرتفعا فيما يتعلق 
باملبادرات احلكومية لأ�صحاب الهمم، حيث اتفق 
اأكر من %76 من اجمايل امل�صاركني من دولة 
الإمارات يف ال�صتبيان – على فهمهم للمبادرات 
اإىل  الدرا�صة  وتهدف  ال�صاأن.  ه��ذا  يف  احلكومية 
الإعاقة  بحالت  يتعلق  فيما  العام  الفهم  تعميق 
للنظرة  روؤي������ة  وت���ق���دمي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ذه��ن��ي��ة 
الذهنية  الإع��اق��ات  لأ�صحاب  العامة  الإقليمية 
وفهماً حلياتهم وطموحاتهم وحتدياتهم ومتثل 
اأ�صواتهم وق�ص�صهم ومقدمي الرعاية لهم. كما 
يف  امل�صتطلعني  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  بينت 
الإمارات قالوا اإن احلكومة تهتم كثريا بالق�صايا 
ال�صركة   – نيل�صن  وق��ام��ت  ب��الإع��اق��ات.  املتعلقة 
العاملية املتخ�ص�صة يف القيا�صات وحتليل البيانات 
– بعمل هذه الدرا�صة يف الربع الأول والثاين من 
اأو  �صخ�س  مليار  ب��ان  نيل�صن  واأف���ادت   .2018
15 باملئة من �صكان العامل لديهم نوع من اأنواع 
اأو  اثنني  بني  ما  ال��ع��امل،  م�صتوى  الإعاقة”على 
ثلثة باملئة من �صكان العامل لديهم اإعاقة ذهنية، 
وهذا يرتجم اىل 200 مليون �صخ�س ..والبيانات 
من منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا كانت 
حمدودة.. هناك دللت ان معدل الإ�صابة اأعلى 
بكثري” لأ�صباب مثل زواج الأقارب وعدم �صهولة 

الو�صول للخدمات ال�صحية ذات اجلودة العالية 
ال�صرق  منطقة  يف  وامل��ن��اط��ق  ال��ب��ل��دان  بع�س  يف 
البنك  لتقرير  وف��ق��اً  اأفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط 
الدويل حول الإعاقات يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
و�صددت   .2005 يف  ال�����ص��ادر  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال 
ال��درا���ص��ة ع��ل��ى ����ص���رورة وج����ود ���ص��ي��ا���ص��ات لدمج 
نواحي احلياة  كل  الذهنية يف  الإعاقات  اأ�صحاب 
واملجتمع. . “�صيعود هذا بالنفع لي�س فقط على 
نتائج  املجتمع.” وخل�صت  على  اأي�صاُ  الفرد لكن 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  جت��اه  امل�صاعر  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة 
املجتمع،  تعاطف  يف  متمثلة  ايجابية  معظمها 
ولكن مل ترتجم هذه امل�صاعر اإىل اأفعال. واأو�صت 
متخ�ص�صي  “تثقيف  ب  ال�صدد  هذا  يف  الدرا�صة 
لأن�صطة  و”الرتويج  ال�صحية”  ال����رع����اي����ة 
اجلمهور  عامة  و”تثقيف  �صمولية”  اجتماعية 
عن الإعاقة الذهنية.” وترى الدرا�صة اأنه كانت 
هناك حاجة لتو�صيع اآفاق املجتمع حول الفر�س 
عن  بعيداً  الذهنية  الإعاقات  لأ�صحاب  املحتملة 
هذا  يف  واقرتحت  اخلا�صة.”  التعليم  “اأنظمة 
�صموًل  اأك��ر  وعمل  تعليم  بيئات  ات��اح��ة  ال�صدد 
الرعاية  ومقدمي  ل��لآب��اء  داعمة  اأو���ص��اط  وخلق 
لأ���ص��ح��اب الإع���اق���ات ال��ذه��ن��ي��ة وت��وف��ري م�صادر 
الرعاية.  ملقدمي  /م�صمونة  موثوقة  معلومات 
وترى الدرا�صة اأن هناك فر�صة لتمكني اأ�صحاب 
الإعاقات الذهنية من حت�صني مهارات العلقات 
ال�صخ�صية اخلا�صة بهم وقدرتهم على الت�صرف 
يف املواقف ال�صعبة، واأو�صت بتوفري برامج تطوير 
التعليم  اأن  وت��رى  الذهنية.  الإع��اق��ات  لأ�صحاب 
التعاون لدول اخلليج  اأقوى يف جمل�س  الر�صمي 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ب��ت��ج��دي��د  واأو����ص���ت  ال��ع��رب��ي��ة، 
ليلئم الطلبة على اختلف قدراتهم. وتدريب 
ال��ت��ع��ل��ي��م، واحلاجة  امل�����ص��ت��غ��ل��ني مب��ه��ن��ة  ج��م��ي��ع 
الدعم  يف  والنظر  املتخ�ص�صة  املدار�س  لتح�صني 
اأن  الدرا�صة  نتائج  اأح��د  اأ�صارت  و  للتعليم.  امل��ادي 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية متهد 
الطريق لبيئة عمل اأكر تقبًل لأ�صحاب الهمم 
واأو�صت بتقدمي برامج حتفيزية ل�صاحب العمل 

الهمم  اأ���ص��ح��اب  ب���اأن  ال��رع��اي��ة  مقدمي  وتثقيف 
لثقتهم  ح��دود  و�صع  يجب  ول  العمل  باإمكانهم 

بذاتهم.
متثل  ل  ال�صحية  املن�صاآت   ، ف��اإن  للدرا�صة  ووفقاً 
جمال  “هناك  اأن  ت����رى  ل��ك��ن��ه��ا  ك���ب���رياً،  ع��ائ��ق��اً 
التعاون.”  جمل�س  دول  خ���ارج  خا�صة  للتح�صن 
الرعاية  متخ�ص�صي  يف  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار  واأو����ص���ت 
اأنظمة  وتوفري  املتخ�ص�صة  الربامج  او  ال�صحية 
الإعاقات  لأ�صحاب  ال�صمولية  ال�صحية  الرعاية 
ال�صحي-امل�صاندة  التاأمني  يف  والنظر  الذهنية 
املالية. وفيما يتعلق بالريا�صة ترى اأن ال�صمولية 
اأر�س  “على  لكن  نظرياً  مدعومة  الريا�صة  يف 
اأ�صحاب  ملجتمع  املعتاد حم��دودة  ال��واق��ع، هي يف 
ال��ع��ق��ل��ي��ات يف قوة  ب��ت��غ��ي��ري  “ واأو�����ص����ت  ال��ه��م��م 
للأوملبياد  املوحدة  الريا�صات  وتو�صيع  الريا�صة، 
اخلا�س واإدخال برنامج بطولة املدر�صة املوحدة.

ال��ري��ا���ص��ة مرتبطة  ان  ال��ن��ت��ائ��ج  اإح����دى  وك��ان��ت 
اأي�صاً  لكن  املجتمعية  بال�صمولية  فقط  لي�صت 
بالنف�س.  ال��ث��ق��ة  وت���ع���زي���ز  ال��ب��دن��ي��ة  ب��ال�����ص��ح��ة 
واأو�صت بت�صجيع ال�صمولية يف الريا�صة منذ �صن 
�صغري، وان�صاء قاعدة بيانات بالفر�س املتاحة يف 
مدربني  بوجود  والتدريب  واملجتمعات  امل��دار���س 

والتطوير.
عدة  لتح�صني  فر�صة  هناك  ان  ال��درا���ص��ة  وت��رى 
م��راف��ق يف امل��ج��ت��م��ع وه���و م��ا م��ن ���ص��اأن��ه ت�صجيع 
�صمولية اأكرب لأ�صحاب الهمم . واأو�صت بتو�صيع 
يف  الهمم  لأ�صحاب  متخ�ص�صة  ونوافذ  من�صات 
البنى  ول��وائ��ح يف  نظم  وتقدمي  املختلفة  امل��راف��ق 

التحتية لهم .
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل  اأن  واع����ت����ربت 
والتعليم بالألعاب من�صات للتوا�صل والنخراط 
و�صائل  ا�صتك�صاف  اإىل  داعية  الهمم  اأ�صحاب  مع 
التوا�صل الجتماعي كمن�صة لل�صمولية وحتديد 
والتمكني.” وقد  لل�صمولية  “اللعب  يف  الفر�س 
ال��درا���ص��ة يف الإم�����ارات العربية  ال�����ص��رك��ة  اأج����رت 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة والكويت 

وعمان والبحرين والأردن واملغرب وم�صر .

ال�صيدة الأوىل جلمهورية الدومينيكان تزور مركز درا�صة: الإمارات رائدة يف دعم اأ�صحاب الهمم يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا
دبي للتوحد وتوقع مذكرة تفاهم للتطوير املهني
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•• ح�رضموت-وام:

 قدمت دولة الإم��ارات ممثلة بهيئة “ الهلل الأحمر الإماراتي “ اأم�س 
م�صاعدات غذائية لأهايل عدد من املناطق النائية مبديرية ترمي بوادي 
املعي�صية  املتوا�صلة لتح�صني الظروف  ح�صرموت وذلك يف اطار جهودها 
عام  مع  تزامنا  الر�صيدة  القيادة  من  بتوجيهات  ال�صقيق  اليمني  لل�صعب 

الت�صامح«.
فقد وزعت فرق الهيئة 350 �صلة غذائية �صملت 28 طنا و 245 كيلو 
جراما م�صتهدفة 1750 فردا من الأ�صر غري القادرة و الفقرية مبناطق 

القرية والقوز وقاهر وباعطري مبديرية ترمي بح�صرموت.
الإماراتي  ال��ع��ون  امل�����ص��اع��دات ه��ذا  امل�صتفيدون م��ن  ال��ق��رى  اأه���ايل  وث��م��ن 
احلياة  مقومات  م��ن  الكثري  ف��ق��دوا  اأن  بعد  معاناتهم  م��ن  يخفف  ال��ذي 
نتيجة تهالك الو�صع القت�صادي وتعطل م�صادر الدخل التي توؤمن لهم 
احل�صول على لقمة العي�س..و اأثنوا على جهود دولة الإم��ارات و وقوفها 
الدائم اإىل جانبهم وما تقوم به من اأعمال خريية واإن�صانية لرفع املعاناة 
عام  بداية  توزيعها منذ  التي مت  الغذائية  ال�صلل  اأن عدد  يذكر   . عنهم 
الت�صامح 2019 بلغ 5102 �صلة غذائية ا�صتهدفت 28602 فردا من 
و  طنا   411 مبعدل  ح�صرموت  حمافظة  يف  واملت�صررة  املحتاجة  الأ�صر 

جرام. كيلو   731.4

•• دبي-وام:

لل�صعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  اأط��ل��ق   
وج����ودة احل��ي��اة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
الدعم  جمموعات  والتعليم،  الرتبية 
الإمارات،  دول��ة  مدار�س  يف  الطلبي 
املوجهة  “لنتحدث”  م��ب��ادرة  �صمن 
والثالثة،  الثانية  احللقتني  لطلب 
وذلك بهدف متكني الطلب من دعم 
بع�صهم البع�س من خلل جمموعات 
على  ال��ط��لب  حت��ف��ز  م�صرتكة  ع��م��ل 
م�صاركة جتاربهم ومناق�صة التحديات 
ال�صبل  واأف�����ص��ل  اليومية  حياتهم  يف 

ملواجهتها.
الطلبي  الدعم  جمموعات  وتهدف 
بالدعم  ال��ط��لب  ���ص��ع��ور  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وتر�صيخ  واأق���ران���ه���م  حم��ي��ط��ه��م  م���ن 
الإيجابية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
و�صقل  وت���وع���ي���ت���ه���م  ن���ف���و����ص���ه���م،  يف 
تنمية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �صخ�صياتهم، 
وبناء القدرات واإع��داد اأف��راد يتحلون 
التفكري،  وم���ه���ارات  احل�����وار  ب��ث��ق��اف��ة 
جودة  ومم��ار���ص��ات  مفاهيم  ويتبنون 
م�صاندة  ق��ي��م  وي�صت�صعرون  احل��ي��اة، 
الفريق  وع���م���ل  ال���ب���ع�������س  ب��ع�����ص��ه��م 

والتفكري اجلماعي.
“لنتحدث”  م��ب��ادرة  جل�صات  وين�صق 
مر�صد تربوي رئي�صي ومر�صد تربوي 
م�صاعد، فيما يوفر الربنامج الوطني 
التدريب  احل���ي���اة  وج�����ودة  ل��ل�����ص��ع��ادة 
ملن�صقي اجلل�صات، مبا ي�صمن  اللزم 
ت��وظ��ي��ف م���ه���ارات���ه���م وخ���ربات���ه���م يف 
وت�صجيع  واإث�������راء  ال��ن��ق��ا���ص��ات  اإدارة 
كما  ال��ط��لب،  ب��ني  الفعال  التوا�صل 
ي�صارك خرباء يف علم النف�س مل�صاندة 
وجمموعات  ال��رتب��وي��ني  امل��ر���ص��دي��ن 

الدعم الطلبي.
الطلبي  الدعم  جمموعات  وتتناول 
“لنتحدث”  م�����ب�����ادرة  خ������لل  م�����ن 
موا�صيع مت�س حياة الطلب، وت�صعى 
لتاأهيلهم من خلل حماور عدة تركز 
على ال�صحة النف�صية والتخفيف من 
على  تنعك�س  التي  احل��ي��اة  �صغوطات 
وبناء  ال��ط��ال��ب،  ح��ي��اة  وج����ودة  �صحة 
املتكاملة  الجتماعية  احلياة  مهارات 
الوعي  واإث������راء  الأخ���لق���ي���ة  وال��ق��ي��م 

الذاتي.
ال��دع��م الطلبي  وت��اأت��ي جم��م��وع��ات 
اإطار  يف  “لنتحدث”  م��ب��ادرة  �صمن 
اأه���داف  اأرب��ع��ة م��ن  اجل��ه��ود لتحقيق 
احلياة،  جل����ودة  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة 
النف�صية  ال�������ص���ح���ة  ت���ع���زي���ز  ه������ي: 
الإيجابي  ال��ت��ف��ك��ري  وت��ب��ن��ي  اجل���ي���دة، 
اأ�صا�صية، وبناء مهارات احلياة  كقيمة 
اجليدة، وت�صجيع تبني والرتكيز على 

جودة احلياة يف بيئات التعلم.
ب��ن��ت خلفان  واأك�������دت م���ع���ايل ع���ه���ود 
لل�صعادة وجودة  دول��ة  وزي��رة  الرومي 
رئا�صة  م��ك��ت��ب  ع�����ام  م���دي���ر  احل����ي����اة 
الطالب  ���ص��ع��ور  اأن  ال�����وزراء  جم��ل�����س 

هو  حميطه،  يف  وال��دع��م  بالإيجابية 
املحرك لإبداعه وتنمية مهاراته، لذا 
يقدم  مدر�صي  من��وذج  لتعزيز  ن�صعى 
جتربة حياة متكاملة للطلبة، ويعزز 
ج����ودة احلياة،  م��ف��اه��ي��م ومم��ار���ص��ات 
وميكن الطلب من م�صاعدة بع�صهم 
البع�س ملواجهة التحديات، ما ميكنهم 
من بناء مهارات احلياة اجليدة ويعزز 

لديهم القيم الإيجابية.
تعزيز  اإن  ال����روم����ي  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
م��ف��اه��ي��م ومم���ار����ص���ات ج����ودة احلياة 
ال���ت���ح���دي���ات ���ص��م��ن بيئة  وم���واج���ه���ة 
املدر�صة وباأفكار الطلبة اأنف�صهم هدف 
ن�صعى له من خلل مبادراتنا املختلفة 
على اأر�س الواقع، لذا نت�صارك اليوم 
�صمن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
الطلبي  ال��دع��م  جمموعات  م��ب��ادرة 
جهود  لدعم  هادفا  جهدا  ميثل  التي 
الإم�������ارات يف تطوير  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
التي تقدم  الإماراتية  املدر�صة  منوذج 
لطلبها،  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح���ي���اة  جت���رب���ة 
بال�صمات  ي��ت��م��ت��ع��ون  اأف������رادا  وت��خ��رج 
الجتماعية  وامل����ه����ارات  الإي���ج���اب���ي���ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة ال���داع���م���ة مل�����ص��ريت��ه��م يف 
جمموعات  اأن  اإىل  م�صرية  امل�صتقبل، 
الدعم الطلبي متثل من�صة طلبية 
الطلبة  وحت��دي��ات  واق��ع  ل�صتعرا�س 
وتقدمي الدعم لتوفري بيئة م�صجعة 

لتعزيز �صلوكياتهم.
�صاحب  وتوجهات  روؤى  اأن  واأ�صافت 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
تركز على بناء الإن�صان وال�صتثمار يف 
ق���درات���ه وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه، واإع�����داده 
ملواجهة حتديات احلياة والتاأقلم مع 
حكومة  اأن  اإىل  م�صرية  متغرياتها، 
الإم��������ارات ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق هذه 
مفاهيم  ت��ع��زز  ع��رب منهجية  ال��روؤي��ة 
ال�صعادة وجودة احلياة وتغر�صها كقيم 
نفو�س  واأ���ص��ل��وب حياة يف  ومم��ار���ص��ات 

طلب املدار�س.
اأكدت معايل جميلة بنت  من جهتها، 
���ص��امل م�����ص��ب��ح امل���ه���ريي وزي�����رة دولة 

ل�صوؤون التعليم العام اأن وزارة الرتبية 
على  احل��ر���س  ك��ل  والتعليم حت��ر���س 
وبيئة  للطلبة  حتفيزي  مناخ  توفري 
الإيجابية،  ل��ل�����ص��ل��وك��ي��ات  م�����ص��ج��ع��ة 
ا�صتجابة  “لنتحدث”  مبادرة  وتاأتي 
ال��وط��ن��ي��ة جل����ودة احلياة،  ل��لأج��ن��دة 
غ��اي��ات، م�صرية  يتفرع عنها من  وم��ا 
دميومتها  م���ن  ���ص��ي��ع��زز  م���ا  اأن  اإىل 
الهادفة،  الرتبوية  ر�صالتها  واإي�صال 
طلبة  وحتديات  تطلعات  حتاكي  اأنها 
املدار�س وجتاربهم احلياتية، وهو ما 
احلواجز  وي��ذي��ب  ال��روت��ني  �صيك�صر 
ب���ي���ن���ه���م م�����ن ج���ه���ة وب������ني ال�����ك�����وادر 
والرتبويني  وامل�صوؤولني  التدري�صية 

من جهة ثانية.
“ ن��ت�����ص��ارك كلنا   : امل���ه���ريي  وق���ال���ت 
وتهيئة  ال��ط��لب  لتمكني  امل�صوؤولية 
واحللول  التجارب  مل�صاركتهم  البيئة 

واليوم  حللها،  الإيجابية  واملمار�صات 
الطالب  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ل�����ص��ق��ل  ن��ت��ع��اون 
الإم����ارات����ي ل���ي���ح���اور، وي��ت��ن��اق�����س مع 
الذاتي يف مناخ  اأقرانه، ونري وعيه 

حتفيزي وتعليمي«.
الرائدة  امل���ب���ادرة  “ ه���ذه   : واأ���ص��اف��ت 
�صيكون ل��ه��ا ���ص��دى وت��اأث��ري ك��ب��ري يف 
املجتمع املدر�صي، ونهدف من خللها 
لأن تكون املدر�صة بيئة حمفزة للطلبة 
وم�صجعة على تبني اأف�صل الأ�صاليب 
ال��ت��ي ت��ك��ر���س جل����ودة احل���ي���اة لديهم 
مهاراتهم  ���ص��ق��ل  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ع��ه��م 
وتعزيز  �صخ�صيتهم  وبناء  احلياتية، 
يعد مطلبا  وذلك  النف�صية،  �صحتهم 
بناء  عملية  متليها  و����ص���رورة  ملحا 
ونف�صيا  عاطفيا  الإم��ارات��ي  الطالب 
وذه���ن���ي���ا، ب��ح��ي��ث ن���غ���ر����س ف���ي���ه منذ 
ت�صهم  اأ�صا�صية  و�صمات  قيما  ال�صغر 

وهو  ال�صليم،  ال�صخ�صي  تكوينه  يف 
الدرا�صي  حت�صيله  على  ينعك�س  م��ا 
وت���ف���وق���ه وق����درت����ه ع��ل��ى ت��خ��ط��ي اأي 

عرات م�صتقبل.
ت�صعى  الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
التعليم  عمليتي  تعزيز  اإىل  ج��اه��دة 
ول  الإم��ارات��ي��ة،  امل��در���ص��ة  يف  والتعلم 
من  التعليمية  الأط����ر  ب��ب��ن��اء  تكتفي 
تعليمية،  وم�صارات  ومقررات  مناهج 
بل تتعدى ذلك اإىل بناء نظام تعليمي 
�صخ�صية  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ���ص��ام��ل 
الطالب املهارية الواثقة من قدراتها 
ب��اع��ت��ب��ار ذل����ك م���دخ���ل ل��ب��ن��اء جيل 
واع م���درك مل�����ص��وؤول��ي��ات��ه، وق����ادر على 
التعبري عن اآرائه واأفكاره وما يجول 
يتطلب  التعليم  اأن  وذك��رت  بخاطره. 
وقدرته  ذات��ه،  يف  الطالب  ثقة  تعزيز 
اإىل  و�صول  ال�صحيح،  الختيار  على 

اأن  ت�صتطيع  البناء  مكتملة  �صخ�صية 
اأن هذه  اإىل  اأفكارها، لفتة  تعرب عن 
املبادرة نافذة للطالب للنغما�س مع 
زم��لئ��ه م��ن خ���لل ال��ت��ح��اور البناء، 
والطلع على جتارب الآخرين، وهو 
من�صوب  خف�س  يف  ي�صهم  ما  بالتايل 
القلق لديه اإن وجد جتاه احلديث عن 
ق�صايا معينة ت�صغل تفكريه، وهو ما 
اك�صابه مهارة القدرة على  اإىل  ي��وؤدي 
الدولة  وزي��رة  وقالت  امل�صكلت.  حل 
للتعليم العام اإن املبادرة ت�صفي اأجواء 
م��ف��ع��م��ة ب��ال��ط��م��وح واحل���م���ا����ص���ة من 
خلل عقد جل�صات نقا�صية وتفاعلية 
يناق�صون فيها موا�صيع  الطلبة،  بني 
ت���ه���م���ه���م، وت���دف���ع���ه���م اإىل  خم��ت��ل��ف��ة 
التي  والتحديات  البحث يف جتاربهم 
تواجههم دون تردد، وبالتايل ا�صتثارة 
قريحتهم للو�صول اإىل حلول منا�صبة 

لها مع املخت�صني املعنيني.
اأبناءنا الطلبة هم مفاتيح  اأن  واأكدت 
والتنمية  البناء  و���ص��واع��د  امل�صتقبل، 
وال��ط��م��وح ال���ذي ن���راه م��ن خللهم، 
فاحتا  ال�����رتب�����وي  ن��ه��ج��ن��ا  و����ص���ي���ظ���ل 
�صاغية  اآذان  وك��ل��ن��ا  ل���ه���م،  ذراع����ي����ه 
تطلعاتهم  ويلبي  ياأملونه  وم��ا  لهم 
امل�صتقبلية، ولن ندخر جهدا يف تعزيز 
هذه امل�صاعي من خلل زي��ادة جرعة 
بالدعم  و���ص��ع��وره��م  باأنف�صهم  الثقة 

والولء والنتماء.
للط�لب  “فر�صة  “لنتح�دث  وتق�دم 
ت�صكل  موا�صي�ع  حول  اآرائهم  مل�صاركة 
التي  التحديات  وط��رح  اهتماماتهم، 
اليومية،  ح��ي��ات��ه��م  يف  ي��واج��ه��ون��ه��ا 
التجارب  م��ن��اق�����ص��ة  ع��ل��ى  وت�صجعهم 
مهارات  لديهم  ي��ط��ور  م�ا  واحل��ل��ول، 
الآخرين  اآراء  واح������رتام  ال��ت��وا���ص��ل 

والنفتاح والت�صامح.
ت�صليط  ميكن  التي  امل��ج��الت  وتتنوع 
ال�صوء عليها يف جل�صات “لنتحدث” 
ال�صحة  م��ث��ل  م��و���ص��وع��ات  ل��ت�����ص��م��ل 
وال�صعور  والقلق،  واخلوف،  النف�صية، 
ب�����ال�����وح�����دة، وال����ت����ن����م����ر وال�������ص���ل���وك 
العدواين، وحل اخللفات، والن�صاط 
والتاأقلم،  التكيف  وم��ه��ارات  امل��ف��رط، 
الجتماعية،  وامل���ه���ارات  وال�����ص��داق��ة، 
وال������ق������درات الأك����ادمي����ي����ة وم����ه����ارات 
اجل�صدية  والعافية  وال�صحة  التعلم، 
وال�صلوكيات  ال�����ص��ل��ي��م��ة،  وال��ت��غ��ذي��ة 
للم�صتقبل،  والتخطيط  الإي��ج��اب��ي��ة، 
ال��ق��ي��م الأخ��لق��ي��ة مثل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الح�����رتام وال��ت�����ص��ام��ح، وغ���ريه���ا من 
م���ع���ايل عهود  و����ص���ه���دت  امل�����ج�����الت. 
املهريي  ج��م��ي��ل��ة  وم���ع���ايل  ال����روم����ي 
اإط������لق م����ب����ادرة “ ل��ن��ت��ح��دث “ مع 
جمموعة من طالبات مدر�صة �صيخة 
للبنات  ال��ث��ان��وي  للتعليم  �صعيد  بنت 
وطلب مدر�صة حميد بن عبد العزيز 
عجمان،  ب���اإم���ارة  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
مع  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  ع��ق��د  مت  ح��ي��ث 
خماوفك”  “واجه  بعنوان  الطالبات 
النف�صية  ال�صحة  تاأثري  تناولت  التي 
وال�������ص���غ���وط���ات ع���ل���ى ال���ط���ال���ب���ات يف 

امل���در����ص���ة وك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ت��ه��ا، اأم���ا 
الطلب  مع  فعقدت  الثانية  اجلل�صة 
بعنوان “ال�صاحب �صاحب”، وتناولت 
ت��اأث��ري ال��ع��لق��ات ب��ني الأق�����ران على 

�صلوكيات الطلب وم�صتقبلهم.
�صاحب”  “ال�صاحب  جل�صة  ورك���زت 
للإن�صان،  الجتماعية  الطبيعة  على 
لبناء  ح����اج����ة  م�����ن  ت���ف���ر����ص���ه  وم�������ا 
اآث��اره��ا على  ال��ت��ي تنعك�س  ال��ع��لق��ات 
ب�����ص��ور خم��ت��ل��ف��ة، وتطرقت  الأف������راد 
اإىل تعريف ال�صداقة، واأهمية تكوين 
ال�صداقات والعلقات الجتماعية مع 
املدر�صة،  وخ���ارج  املدر�صة  يف  الأق���ران 
الأ����ص���دق���اء، وتاأثري  اخ��ت��ي��ار  واأ���ص�����س 
�صخ�صية  ت�����ص��ك��ي��ل  ع��ل��ى  ال�����ص��داق��ات 
ال�صغط  واأث�����ر  و���ص��ل��وك��ي��ات��ه،  ال���ف���رد 
ال�صلبي للأ�صدقاء. وتناولت اجلل�صة 
ال�صلبية  ال�صغوط  على  التغلب  �صبل 
الأ�صدقاء  ان��ت��ق��اء  م��ث��ل  ل����لأق����ران، 
ال�صغط  ع���ل���ى  وال���ت���غ���ل���ب  ب���ح���ر����س، 
منه  للحد  الهادفة  بالأ�صئلة  ال�صلبي 
اإيجابي،  منحى  اإىل  م�صاره  وحتويل 
بعدم  الإيجابي  الرف�س  اإىل  اإ�صافة 
ت��ق��ب��ل ال�����ص��غ��وط وم��واج��ه��ت��ه��ا بكل 
���ص��راح��ة وح�����ص��م، وع�����دم ال�����رتدد يف 
�صغط،  اأي  مواجهة  يف  املوقف  تكرار 
والتفكري بنتائج اأي �صلوك، والبتعاد 
قدر الإمكان عن ال�صديق اأو جمموعة 
وبناء  ال�صلبي،  الأث��ر  ذات  الأ���ص��دق��اء 
علقات قوية مع اأ�صدقاء حقيقيني، 
وال�صتعانة باأ�صخا�س اأكرب �صنا وطلب 
م�صاعدتهم يف التخل�س من ال�صغط 

ال�صلبي للأ�صدقاء.
اأما جل�صة “واجه خماوفك” فركزت 
التي  املخاوف  على  التغلب  �صبل  على 
قد تواجهها الطالبة نتيجة التجارب 
املدر�صة  بها يف  التي متر  والتحديات 
اإىل ع���دد من  وخ���ارج���ه���ا، وت��ط��رق��ت 
الذهاب  من  اخل��وف  مثل  التحديات 
ال��ق��ل��ق من  اأو  م��در���ص��ة ج���دي���دة،  اإىل 

المتحانات، وغريها من املخاوف.
ال�صلبية  الآث������ار  اجل��ل�����ص��ة  وت���ن���اول���ت 
النف�صية  ال�������ص���ح���ة  ع���ل���ى  ل���ل���خ���وف 
اأداء  م�����ص��ت��وي��ات  وع���ل���ى  واجل�����ص��دي��ة 
وخارجها،  امل���در����ص���ة  يف  ال���ط���ال���ب���ات 
وحتدثت الطالبات يف اجلل�صة عن اأبر 
تواجههن  التي  والتحديات  املخاوف 
معاجلتهن  وط���������رق  واأ�����ص����ب����اب����ه����ا، 
ملخاوفهن، والأ�صخا�س الذين يلجاأن 
ل��ل��م�����ص��اع��دة. وتطرقت  اإل��ي��ه��م ط��ل��ب��ا 
الطالبات اإىل �صبل مواجهة املخاوف، 
من �صمنها اكت�صاب اخلربات واملهارات 
من خلل املدر�صة التي يتجاوز دورها 
مو�صوع التعليم الأكادميي اإىل تعليم 
مو�صوع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل��ي��اة،  معنى 
الهتمام بال�صحة من كافة اجلوانب، 
والتعريف بال�صحة النف�صية واأهميتها 
وتطرقت  احل��ي��اة،  ج���ودة  حت�صني  يف 
يف  بالنف�س  الثقة  تعزيز  اأهمية  اإىل 

مواجهة التوتر والقلق، وغريها.

•• عدن-وام:

 قدمت دولة الإم��ارات عرب ذراعها الإن�صاين الهلل 
الأح���م���ر م�����ص��اع��دات غ��ذائ��ي��ة ل�����ص��ك��ان ج��زي��رة ميون 
جهودها  اإط�����ار  يف  اأ����ص���رة   140 وع���دده���م  ال��ي��م��ن��ي��ة 
املتوا�صلة لتح�صني الظروف املعي�صية لل�صعب اليمني 
ال�صقيق. وو�صلت اإىل اجلزيرة اأم�س طائرة م�صاعدات 
الإماراتية  اجل���ه���ود  ���ص��م��ن  غ��ذائ��ي��ة  ���ص��لل  حت��م��ل 
لكافة  والإن�صاين  الإغاثي  العون  تقدمي  يف  احلثيثة 
امل���ح���ررة ومب��خ��ت��ل��ف املجالت  امل��ن��اط��ق  ال��ي��م��ن��ي��ني يف 

م�صوؤولون  واأع��رب  والإن�صانية.  والإغاثية  التنموية 
يف اجلزيرة عن �صكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات ملا 
تقدمه للجزيرة من دعم �صخي يف خمتلف املجالت، 
م�صريين اإىل حمطة حتلية املياه التي عملت الإمارات 
على اإعادة ترميمها اإ�صافة اإىل تاأثيث مدر�صة وترميم 
بالأدوية  ورف��ده  اجلزيرة  م�صت�صفى  و�صيانة  م�صجد 
الإماراتي  الأحمر  الهلل  اأن  يذكر  اإ�صعاف.  و�صيارة 
ي���ويل ج���زي���رة م��ي��ون ك���ل اله��ت��م��ام وي���ق���وم بتقدمي 
العون الإغاثي والإن�صاين لأبناء اجلزيرة منذ اأواخر 

اليوم. وحتى   2015

الإمارات تغيث �صكان جزيرة ميون اليمنية

اإطالق جمموعات الدعم الطالبي يف مدار�س الدولة �صمن مبادرة )لنتحدث(

• عهود الرومي : �صعور الطالب باالإيجابية والدعم يف حميطه هو املحرك الإبداعه وتنمية مهاراته  
يقدم جتربة حياة متكاملة للطلب�ة. اإيجابي  لتعزيز منوذج مدر�صي  • ن�صعى 
• تعزيز مفاهيم وممار�صات جودة احلياة ومواجهة التحديات �صمن بيئة املدر�صة وباأفكار الطلبة اأنف�صهم.
• » لنتحدث « من�صة طالبية ال�صتعرا�س واقع وحتديات الطلبة وتقدمي الدعم لتوفري بيئة م�صجعة لتعزيز �صلوكياتهم.

• جميلة املهريي :نت�صارك امل�صوؤولية لتمكني الطالب وتهيئة البيئة مل�صاركتهم التجارب واحللول واملمار�صات االإيجابية حللها.
• نتعاون ل�صقل �صخ�صية الطالب االإماراتي ليحاور ويتناق�س مع اأقرانه ونرثي وعيه الذاتي يف مناخ تعليمي حتفيزي.
• جمموعات الدعم الطالبي يتم تنظيمها يف مدار�س الدولة بالتعاون مع املر�صدين الرتبويني يف املدار�س .
وبناء قدراتهم  وتنمية  �صخ�صياتهم  و�صقل  الطالب  لتوعية  • تهدف 
• ت�صاهم يف متكني الطالب من دعم بع�صهم البع�س من خالل جمموعات عمل م�صرتكة.
• تتناول موا�صيع مت�س حياة الطالب وجتاربهم ويتم اختيارها مب�صاركة الطالب وذويهم واملعلمني.
• يعتمد اختيار مو�ص�وعاتها على جتربة املدر�ص�ة وطالبها وتراعي البيئات املدر�صية.

الإمارات توا�صل تقدمي م�صاعداتها 
الإن�صانية لالجئي الروهنجيا يف ماليزيا

•• كواالملبور- وام:

ت��وا���ص��ل دول����ة الإم������ارات ج��ه��وده��ا امل��ك��ث��ف��ة م��ن خلل 
الإن�صانية  نهيان للأعمال  اآل  زايد  موؤ�ص�صة خليفة بن 
ل��ت��ق��دمي امل�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة للجئني 
قطاع  يف  احتياجاتهم  ل��دع��م  ماليزيا  يف  الروهنجيا 

التعليم.
ال��دول��ة لدى  ���ص��ع��ادة خ��ال��د غ��امن الغيث �صفري  وق���ال 
ماليزيا - يف موؤمتر �صحفي عقب امل�صاركة يف برنامج 
الروهنجيا  للجئني  والتنموية  الإن�صانية  امل�صاعدات 
يف ماليزيا » دعم قطاع التعليم« يف العا�صمة املاليزية 
كوالملبور - اإن امل�صاعدات هي جزء من الدعم الإن�صاين 
بقيمة   2015 منذ  املوؤ�ص�صة  تقدمه  ال��ذي  والتنموي 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�صريا  اأمريكي..  دولر  مليون 
ت�صتهدف قطاع التعليم كونه املجال الرئي�س لتخفيف 
الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  الروهنجيا  جمتمع  معاناة 

لأطفالهم لتح�صني م�صتقبلهم.
واأو�صح اأنه مت توزيع امل�صاعدات على اأربع مراحل، واليوم 
مت تقدمي امل�صاعدات التي تقدر قيمتها ب� /300،000 
رجنيت ماليزي - اإىل 708 طلب من خم�س مدار�س 

والزي  املدر�صية  ت�صمل احلقائب  الروهنجيا  للجئني 
الأخرى،  وامل�صتلزمات  و  والأق���لم  والدفاتر  املدر�صي 
بامل�صتلزمات  وت��زوي��ده��ا  امل��دار���س  �صيانة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

املدر�صية.
كما ح�صر تد�صني الربنامج، �صحر علي الزعابي ممثلة 
الإن�صانية  نهيان للأعمال  اآل  زايد  موؤ�ص�صة خليفة بن 
املتحدة  ل��لأمم  ال�صامي  املفو�س  األربي�صت  وتوما�س   ،
اإدارة  اإ�صماعيل مدير عام  ل�صوؤون اللجئني وذوالكفل 
الرعاية الجتماعية املاليزي. وكان وفد موؤ�ص�صة خليفة 
بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�صانية قد و�صل الأ�صبوع 
املا�صي اإىل ولية بهاجن يف زيارة ر�صمية بالتن�صيق مع 
بجولة  ال��وف��د  ق��ام  ماليزيا حيث  ل��دى  ال��دول��ة  �صفارة 
املعلمون  ف��ي��ه��ا  ي��در���س  10مدار�س  �صملت  م��ي��دان��ي��ة 
الوفد  التقى  فيما   .. املوؤ�ص�صة  م��ن  املبتعثون  ال��ع��رب 
خلل الزيارة مع �صيد اإبراهيم وزير الرتبية والإر�صاد 
ومدير الإدارة ومدراء املدار�س واطلع على �صري العمل 
امل�صوؤولني يف  اأ�صاد كبار  املدار�س. من جانبهم،  يف تلك 
خليفة  موؤ�ص�صة  به  تقوم  ال��ذي  الفعال  بالدور  الولية 
اللغة  خلدمة  الإن�صانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

العربية من خلل ابتعاث املعلمني العرب.

الإمارات تقدم م�صاعدات غذائية جديدة 
لأهايل مديرية ترمي بوادي ح�صرموت
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

 ق���ال م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ص��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئي�س 
ال�صرطة والأمن العام يف دبي اأن دبي باتت منوذجا يحتذى 

يف الأمن ال�صامل بكافة اأنواعه واأنظمته وتقنياته.
جاء ذلك خلل املحا�صرة التي األقاها حتت عنوان “الأمن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  الوطن  حماية  يف  واأث���ره  ال�صامل 
اأعمال  الثاين من  اليوم  املتحدة منوذجا” خلل فعاليات 
التي  ال�صريف  احل��دي��ث  ل��ن��دوة  التا�صعة  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة 
حتت  بدبي  والعربية  الإ�صلمية  الدرا�صات  كلية  تنظمها 
عنوان “حماية الوطن يف ال�صنة النبوية – مق�صد �صرعي 

و�صرورة جمتمعية” والتي تنعقد فعالياتها يف فندق جود 
بال�س بدبي.

رئي�س  املاجد  جمعة  معايل  الثاين  اليوم  فعاليات  وح�صر 
وال��ع��رب��ي��ة و  الإ���ص��لم��ي��ة  ال��درا���ص��ات  اأم���ن���اء كلية  جمل�س 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن م��دي��ر ال��ك��ل��ي��ة وع���دد من 
اإىل جانب ح�صور  دبي  ب�صرطة  والقيادات  الأق�صام  ممثلي 

الباحثني وطلبة الكلية.
واأ�صار معاليه اإىل اأهمية هذه الندوة التي توؤكد دور ومكانة 
التعليم يف تر�صيخ قيمة الأمن الوطني اإىل جانب املوؤ�ص�صات 
املعنية واأن املوؤ�ص�صات التعليمية جزء ل يتجزاأ من منظومة 

الأمن ال�صامل التي تعمل عليها اإمارة دبي.

ال�صامل  بداية حما�صرته تعريفا للأمن  وقدم معاليه يف 
والطماأنينة  ب���الأم���ان  ال�����ص��ع��ور  ل��لإن�����ص��ان  ي��ح��ق��ق  ال����ذي 
دبي  اإم���ارة  روؤي���ة  معاليه  عر�س  كما  وال��ع��ام��ة  ال�صخ�صية 
اأمنا يف  للأمن ال�صامل يف جعل الإم��ارات الدولة الأف�صل 
حتديدها  مت  اأب��ع��اد  ع�صرة  خ��لل  من  تتحق  والتي  العامل 
الوطني  “البعد  وه���ي  ل��ل��ب��لد  ال�����ص��ام��ل  الأم����ن  لتحقيق 
والتعليمي  والثقايف  والجتماعي  والقت�صادي  والأم��ن��ي 
والإن�صاين  وال���رتب���وي  والأ�����ص����ري  وال��ب��ي��ئ��ي  وال�����ص��ي��ا���ص��ي 

وال�صياحي«.
والتي  الحت����اد  الإم�����ارات يف  اإىل جت��رب��ة  معاليه  وت��ط��رق 

عك�صت البعد الأمني ال�صامل.

•• ال�شارقة-وام:

الهاملي  اأك��د معايل نا�صر بن ثاين   
“اإن  الب�صرية والتوطني  املوارد  وزير 
منتدى الطلبة “توطني 360” يعد 
امل�صار  مبثابة خارطة الطريق لر�صم 
الوطن  ل�����ص��ب��اب  وال��وظ��ي��ف��ي  امل��ه��ن��ي 
يف  املطلوبة  الوظائف  على  والتعرف 
القطاعات القت�صادية املختلفة على 
والبعيد  وامل��ت��و���ص��ط  الق�صري  امل���دى 
بناء  ال���ذي ميكنهم م��ن  الأم����ر  وه���و 
وفقا  وال��وظ��ي��ف��ي  املهني  م�صتقبلهم 
يف  �صيما  ل  العمل  �صوق  لحتياجات 
املنتدى م��ن برامج  ي��وف��ره  ���ص��وء م��ا 
التدريب والإر�صاد ومهارات التوظيف 
القرن  مهارات  عن  ف�صل  والرقمية 
التفاعل  اأن  اإىل  واأ�صار معاليه   .»21

ال����ذي اأب�����داه ال��ط��ل��ب��ة وال�����ص��ب��اب مع 
دورات����ه  مبختلف  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات 
باأهمية  واإدراك�����ه�����م  وع��ي��ه��م  ي���وؤك���د 
املهني  ل���ل���م�������ص���ت���ق���ب���ل  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
لللتحاق  وا�صتعدادهم  والوظيفي 
بالفر�س املتوافرة يف القطاع اخلا�س 
خ�صو�صا يف �صوء التاأهيل الأكادميي 
التعليم  موؤ�ص�صات  يف  امل�صتوى  ع��ايل 
امل���وارد  يف ال��دول��ة وم��ا ت��وف��ره وزارة 
برامج  م����ن  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����ص��ري��ة 
بالتعاون  املهني  والإر���ص��اد  للتدريب 
مع �صركائها. واأكد اأن تدريب واإر�صاد 
م�صاراتهم  وتوجيه  املواطن  ال�صباب 
القطاع  املهنية ومتكينهم يف وظائف 
اخلا�س من اهم اأولويات عمل وزارة 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة وال��ت��وط��ني وذلك 
القطاعني  يف  �صركائها  مع  بالتعاون 

يلبي  ومب������ا  واخل�����ا������س  احل����ك����وم����ي 
توجيهات القيادة الر�صيدة وي�صهم يف 
حتقيق م�صتهدفات الجندة الوطنية 
ل��روؤي��ة الم���ارات 2021. ج��اء ذلك 
الطلبة  “منتدى  زي����ارت����ه  خ�����لل 
اأم�س  اختتم  “ ال���ذي   360 ت��وط��ني 
يف اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة مب�����ص��ارك��ة ثلثة 
من  ومواطنة  مواطن  و200  اآلف 
اجلامعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رح��ل��ت��ي  ط��ل��ب��ة 
اأيامه  م���دار  ال��ع��ام��ة على  وال��ث��ان��وي��ة 
الثلث وذلك برعاية جمل�س التعليم 
وب��ت��ن��ظ��ي��م وزارة  ال��ب�����ص��ري��ة  وامل������وارد 
بالتعاون  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد 
والتقى  والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع 
الهاملي  ث�����اين  ب����ن  ن���ا����ص���ر  م���ع���ايل 
الطلبة امل�صاركني يف اليوم الثالث من 
املنتدى و�صارك يف عدد من الفعاليات 

العوي�س  �صلطان  اهلل  عبد  بح�صور 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأحمد  ال�����ص��ارق��ة وحم��م��د  و���ص��ن��اع��ة 
اأمني مدير عام الغرفة و�صيف جا�صم 
ال�صارقة  اك�����ص��ب��و  ع���ام  م��دي��ر  امل��دف��ع 
املوارد  وزارة  امل�صوؤولني يف  وع��دد من 
الطلبة  وع��رب  وال��ت��وط��ني.  الب�صرية 
املنتدى  يف  بامل�صاركة  �صعادتهم  ع��ن 
“الربنامج  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي  ال������ذي 
املهني”  والر���ص��اد  للتوجيه  الوطني 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  اأطلقته  ال��ذي 
الطلبة  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف  وال���ت���وط���ني 
العمل  باأهمية  امل��واط��ن��ني  وال�����ص��ب��اب 
يف القطاع اخلا�س واإبراز املزايا التي 
مهنيا  اإر���ص��اده��م  جانب  اإىل  يوفرها 
توظيفيهم  اإىل  و���ص��ول  ومتكينهم 
الهام.  ال�صرتاتيجي  القطاع  هذا  يف 

م����ن خمتلف  ا���ص��ت��ف��ادت��ه��م  واأك���������دوا 
فعالية   136 ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  ف��ع��ال��ي��ت��ه 
و84  مهني  اإر�صاد  ور�صة   30 �صمت 
توعية  جل�صة  و20  تدريبية  ور���ص��ة 
كوادر  جناح  ق�ص�س  تناولت  وحتفيز 
ال��ق��ط��اع اخلا�س،  ع��ام��ل��ة يف  وط��ن��ي��ة 
23 متحدثا و45 مر�صدا  مب�صاركة 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  وت�صمنت  وم���درب���ا. 
ال���ث���ال���ث والأخ��������ري م����ن امل���ن���ت���دى 6 
توجيه  ا���ص��ت��ه��دف��ت  رئي�صة  حم��ط��ات 
وتدريب ومتكني املواطنني من العمل 
�صاركوا  ح��ي��ث  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  يف 
يف  ال��ق��درات  اكت�صاف  حمطة  �صمن 
املهني  والتقييم  للتوجيه  ور�س   10
ومهارات  ب������اأدوات  امل�����ص��ارك��ني  زودت 
كتابة  وكيفية  الوظيفية  امل��ق��اب��لت 
حتديد  عن  ف�صل  الذاتية،  ال�صرية 

الأه��داف الوظيفية. و�صارك الطلبة 
 30 ال����ت����دري����ب يف  ����ص���م���ن حم���ط���ة 
�صلوكيات  ت��ن��اول��ت  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ص���ة 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���م���ل  ����ص���وق 
مهارات  ع���ن  ف�����ص��ل  واح���ت���ي���اج���ات���ه، 
الت�صال والتعاون والبتكار والتفكري 

حمطة  وت�������ص���م���ن���ت  ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي. 
قدم  جل�صات   6 والتحفيز  التوعية 
املواطنني  ال�صباب  م��ن  ع��دد  خللها 
واملواطنات جتارب عملهم يف القطاع 
اخل����ا�����س، وم�������ص���ت���ج���دات ال���ع���م���ل يف 
القطاعات القت�صادية ال�صرتاتيجية 

م�صتعر�صني المتيازات التي يوفرها 
موؤ�ص�صاته  يف  للعاملي  القطاع  ه��ذا 

و�صركاته.
املقبلة  املحطة  تكون  ان  املقرر  وم��ن 
من منتدى الطلبة “توطني 360” 

يف اإمارة دبي.

�صاحي خلفان: دبي منوذج يف الأمن ال�صامل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
والإن�صانية  اخلريية  للأعمال  نهيان 
عن م�صاركتها يف معر�س وموؤمتر دبي 
للإغاثة والتطوير “ديهاد” 2019 
الذي يقام حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
وذل���ك خ��لل ال��ف��رتة ب��ني 12و 14 
مار�س اجلاري، يف مركز دبي الدويل 

للموؤمترات واملعار�س.
وتهدف املوؤ�ص�صة من خلل م�صاركتها 
ال��ت��ع��اون مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ع��ر���س  يف 
املعنية  والأط�����راف  اجل��ه��ات  خمتلف 
الإن�صاين،  والدعم  الإغاثة  مبجالت 
جهودها  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  ع��رب 
امل�صاعدات  ت���ق���دمي  اإىل  ال����رام����ي����ة 
اخلريية والإن�صانية وتلبية املحتاجني 
من خمتلف اأنحاء العامل دون التمييز 
لون.  اأو  دي���ن  اأو  ع���رق  اأو  جن�س  ب��ني 
جناحها  يف  املوؤ�ص�صة  ت�صتعر�س  كما 
وفيديوهات  ���ص��وراً  امل��ع��ر���س،  �صمن 
تت�صمن معلومات حول اأهم الربامج 

وامل�صاريع التي نفذتها.
�صامل  �صعادة حمد  قال  ال�صدد  وبهذا 
ب��ن ك���ردو����س ال��ع��ام��ري امل��دي��ر العام 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ملوؤ�ص�صة 

“اإن  والإن�صانية:  اخلريية  للأعمال 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  املعر�س،  يف  م�صاركتنا 
الفعاليات  يف  التواجد  على  حر�صنا 
كونها  الإغ���اث���ة،  مب��ج��الت  املخت�صة 
اأح���د اأه����داف امل��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��ت��ة، التي 
جنحنا  اإذ  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س 
اإغاثة  م�صاريع  من  العديد  تنفيذ  يف 
امل���ن���اط���ق امل���ن���ك���وب���ة، و����ص���اه���م���ن���ا من 
خللها يف احلد من الأ�صرار والآفات 
والقت�صادية  وال�صحية  الجتماعية 
واملجاعات  ال����ك����وارث  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 

والزلزل والفي�صانات«.
“توا�صل  ك�����ردو������س:  ب����ن  واأ������ص�����اف 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م�����ص��ريت��ه��ا الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
الإغ���اث���ة، يف ظ��ل توجيهات  جم���الت 
ومبتابعة  للدولة،  الر�صيدة  القيادة 

اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  م��ن 
املوؤ�ص�صة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�صيخ  �صمو  واأخيه 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س، حيث 
نعمل على تكثيف جهودنا الدوؤوبة ملد 
يد العون ملختلف الفئات املنكوبة على 
م�صتوى العامل، وذلك مبا ين�صجم مع 
النهج الإن�صاين للوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ث���راه«. وت��اب��ع ب��ن ك��ردو���س: “جنحت 
اجلهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  امل���وؤ����ص�������ص���ة 
الإن�������ص���ان���ي���ة واخل����ريي����ة يف ال���دول���ة 
للعديد  املختلفة  امل�صاعدات  بتقدمي 
الكوارث  امل��ت�����ص��ررة م��ن  ال����دول  م��ن 
امل�صاريع  اإىل جانب تنفيذ  واحل��روب، 
املدار�س  بناء  ت�صمل  وال��ت��ي  املختلفة 
وال��ع��ي��ادات وت��ق��دمي ال��غ��ذاء وامل��ي��اه يف 
العديد من الدول«. واأكد بن كردو�س 
اأهمية معر�س وموؤمتر دبي للإغاثة 
وتعزيز  دع��م  يف  “ديهاد”  والتطوير 
ب��ني اجل��ه��ات املخت�صة يف  ال�����ص��راك��ات 
جمالت الأعمال الإن�صانية واخلريية 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  من�صة  ي�صكل  ف��ه��و 
بالعمل  املتعّلقة  وامل��م��ار���ص��ات  والقيم 
الإن�������ص���اين، خ��ا���ص��ة واأن����ه ي��رب��ط بني 
وكالت الإغاثة التابعة للأمم املتحدة 
والقطاع  احلكومية  غ��ري  واملنظمات 
م�صتقبل  لبناء  واحل��ك��وم��ات  اخل��ا���س 

اأف�صل للم�صاعدات الإن�صانية. 

الهاملي: »توطني 360« خارطة طريق للم�صتقبل املهني والوظيفي ل�صباب الوطن 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

بعنوان  حما�صرة  الجتماعية  للتنمية  الم���ارات  جمعية  اأق��ام��ت 
“ قدمتها الأ�صتاذة عائ�صة الزعابي  “املراأة بني القيادة وال�صعادة 

بح�صور اأكر من 25 �صيدة. 
املوافق  العاملي  امل��راأة  يوم  مع  تزامناً  املحا�صرة  هذه  تنظيم  ياأتي 
فيه باإجنازات املراأة يف �صتى  يحتفل  حيث  عام،  كل  من  مار�س   8
واأثبتت  ال��ع��امل  م�صتوى  على  مكانتها  ر�صخت  ف��امل��راأة  امل��ج��الت 
ح�����ص��وره��ا وق���درات���ه���ا وج���دارت���ه���ا يف خم��ت��ل��ف جم����الت احلياة، 
واأ�صبحت �صريكاً للرجل يف البناء والقيادة والريادة و�صنع القرار 

على م�صتوى العامل.
اأ�صارت الزعابي اإىل اأن املراأة الإماراتية تتبواأ اأرقى واأ�صمى املنا�صب 
اأ�صا�صيا - لي�س يف احلياة فقط - بل يف  �صريكا  القيادية، لت�صبح 

املجتمع وعلى م�صتوى �صنع القرار وخمتلف امليادين.
املراأة  متكني  على  �صجعت  ل��ل��دول��ة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك����دت 
املراأة  ب��دور  منها  اإمي��ان��ا  العملية  امليادين  خمتلف  يف  وت��واج��ده��ا 
الإماراتية املحوري يف احلياة وقدرتها اللحمدودة على التاأثري 
الفعال والإيجابي يف م�صرية الوطن ونه�صته وم�صريته التنموية 
اأر�صى  التي  ومكت�صباته،  مقدراته  على  واحلفاظ  والقت�صادية، 
“طيب اهلل  اآل نهيان  زايد بن �صلطان  ال�صيخ  املغفور له  دعائمها 

ثراه«.
بالإ�صافة اىل اأنها ركزت على مكانة املراأة الماراتية حيث و�صلت 
للمراأة،  ال��داع��م��ة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بف�صل  ال�صيا�صي  للتمكني 
اأول دول��ة تخ�ص�س وزي��رة لل�صباب �صما �صهيل  الإم���ارات هي  واأن 

املزروعي واعتبارها منوذج قيادي �صبابي من العن�صر الن�صائي. 
املراأة  لقيادة  معايري   7 الزعابي  ا�صتعر�صت  املحا�صرة  ختام  ويف 
ق�صاء  التذمر من  عدم  بالنف�س،  الثقة  بالهدف،  التم�صك  وهي: 
وقت الفراغ بانفراد، عدم التاأثر بالدعايات عرب و�صائل العلم، 
وال�صعي  النف�س  حما�صبة  �صخ�صي،  مبحمل  الأم���ور  الخ��ذ  ع��دم 

لتح�صني العامل.

»املراأة بني القيادة وال�صعادة« بجمعية الإمارات للتنمية الجتماعية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

العميد جمال اأحمد الطري مدير 
امل�صاندة  واخل���دم���ات  امل����وارد  ع���ام 
بح�صور  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ب�صرطة 
نا�صر  ال���دك���ت���ور  ال��ع��ق��ي��د  ���ص��ع��ادة 
حممد البكر  مدير معهد تدريب 
�صرطة راأ����س اخل��ي��م��ة، وع���دد من 
تدريب  معهد  وم��وظ��ف��ي  �صباط 
املحقق اجلنائي  ال�صرطة، دورة ) 
 )  14  ( مب�����ص��ارك��ة   ) امل���ح���رتف 
الن�صائي،  العن�صر  م��ن  منت�صبة 
م���ن م��ن��ه��ج��ي��ة حتديد  ان���ط���لق���اً 
التي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
تهدف اإىل تدريب وتطوير املوارد 
الب�صرية، مما ي�صمن وجود كوادر 
ب�صرية موؤهلة ومدربة قادرة على 
القيام مبهامها وم�صوؤولياتها على 

اأف�صل وجه. واأ�صاد العميد جمال 
الذي  الن�صائي،  بالعن�صر  الطري، 
اأ�صبح اأحد اأهم العنا�صر الرئي�صية 
ومن املرتكزات املهمة يف املنظومة 
امل������راأة  اأن  اإىل  لف����ت����اً  الأم����ن����ي����ة، 

الإجن���ازات يف  العديد من  حققت 
ميدان عملها اليومي، ف�صًل عن 
م�صاهمتها ودورها البناء يف حفظ 
الأم��ن والأم���ان، ثم ق��ّدم �صعادته 
واجبات  ح���ول  اأم��ن��ي��ة  حم��ا���ص��رة 
خللها  متناوًل  اجلنائي،  املحقق 
اجلنائي  التحقيق  اأ�صاليب  �صرح 
وال�����ص����ت����ج����واب وج����م����ع الأدل��������ة، 
والأحكام ذات ال�صلة يف القوانني،  
ال����لزم  ال�����ص��ف��ات  اإىل  م��ت��ط��رق��اً 
اجلنائي،  امل���ح���ق���ق  يف  ت���واف���ره���ا 
موؤكداً اأهمية ال�صعي نحو تطوير 
ع�صر  ومواكبة  وال��ق��درات  ال���ذات 

التطور والتغيريات امل�صتمرة التي 
اليوم، خا�صًة على  ي�صهدها عاملنا 
العميد  واأو�صح  الأمني.  امل�صتوى 
جمال الطري، اأن الدورة �صت�صتمر 
لفرتة ثلثة ) 3 ( اأ�صهر متتالية، 
ي����ت����م خ����لل����ه����ا ������ص�����رح وت����ق����دمي 
والقوانني  العلوم  م��ن  جمموعة 
تزّود  التي  والتطبيقية  النظرية 
مبتطلبات  ال��ن�����ص��ائ��ي  ال��ع��ن�����ص��ر 
ال��ع��م��ل الأم��ن��ي خ��ا���ص��ة يف جمال 
التحقيق والبحث اجلنائي وجمع 
الأدل������ة وامل���ع���ل���وم���ات، وذل�����ك من 
خ��لل درا���ص��ة وف��ه��م ع��دة حماور 

العقوبات،  ق���ان���ون  م��ث��ل  اأم���ن���ي���ة 
وق������ان������ون الإج�������������������راءات، وع���ل���م 
واحل�س  النف�س،  وع��ل��م  الإج����رام، 
الأم���ن���ي، ول��غ��ة اجل�����ص��د، وغريها 
ال�صرطية  وال��ق��وان��ني  العلوم  م��ن 
�صقل  اإىل  تهدف  التي  والأمنية، 
الن�صائي يف جمال  العن�صر  خربة 
اطار  �صمن  اجل��ن��ائ��ي،  التحقيق 
موؤكداً  الإج��رائ��ي��ة،  املتهم  حقوق 
ال�����دورة �صرورة  م��ن��ت�����ص��ب��ات  ع��ل��ى 
الدورة ميدانياً  تطبيق مكت�صبات 
لتحقيق  ع���م���ل���ه���م،  م�����واق�����ع  يف 

ال�صتفادة املُثلى منها.

تدريب �صرطة راأ�س اخليمة يطلق دورة )املحقق اجلنائي املحرتف( للن�صاء 

»زايد اخلريية والإن�صانية« ت�صتعر�س 
م�صاريعها ومبادراتها يف »ديهاد«

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/396  جتاري كلي
حمل  جمهول  كون�صارى  نيكو  مو�صا  م��و   -2 جاوثيري  1-ان���دري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /تامر ماجد الري�س وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�صمي  برهان 
مببلغ وقدره )1368096( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق:2019/4/10 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/214  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-نا�صيونال جلف للن�صاءات �س.ذ.م.م 2- ماهر علي ي�صلم ح�صن 3- نا�صر 
علي ي�صلم ح�صن 4- حممد علي ي�صلم ح�صن 5- نا�صيونال جلف لل�صتثمار �س.ذ.م.م جمهول 
)امل�صرف(  اخلارجية  والتجارة  لل�صتثمار  العربي  /امل�صرف  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  جابر  �صليمان  حمد  وميثله:نا�صر 
والر�صوم  دره��م   )10457127.48( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من:2018/12/5 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2019/4/8 ال�صاعة:09:30 
�س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/895  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- موؤن�س مواهب كيايل 2- ذا كرينيل دي دبليو �صي �س.ذ.م.م واملعروفة اي�صا 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �صي  دبليو  دي  ال��ن��واة  �صركة  با�صم 
تيكنولوجي  ل�صالح/�صمارت  اعله  املذكورة  الدعوى  2018/10/29  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
املتقابلة وطلب الدخال �صكل - ثانيا:ويف  الدعوى  �صريفي�صز دي دبليو �صي �س.م.م اول:بقبول 
مو�صوع الدعوى املتقابلة بالزام املدعي عليهما تقابل واخل�صم املدخل بالت�صامن والت�صامم فيما 
والفائدة  درهم   )2.709.182.33( مبلغ  ا�صليا(  عليها  )املدعي  تقابل  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بينهم 
القانونية بواقع 9% من تاريخ النذار املر�صل من قبل وكيل املدعية تقابل احلا�صل يف:2017/5/1 
وحتى ال�صداد التام والزامكم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية بال�صارة اىل التعليمات ال�صادرة من م�صرف 
المارات العربية املتحدة املركزي على جميع 
امل��رك��زي بك�صوفات  امل�����ص��رف  ت��زوي��د  ال��ب��ن��وك 
امل�صرفية  وال�����ص��ي��ك��ات  اخل��ام��ل��ة  ل��ل��ح�����ص��اب��ات 
واحلوالت امل�صرفية او اوامر الدفع النقدي 
غري املطالب بها لأكر من �صنة. توجد قائمة 
بهذه احل�صابات لدينا لذى يرجى زيارة مقر 

البنك يف اأبوظبي.

اإ�ص�ع�ار
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ذكرت وكالة اأنباء النا�صول ان قوات الأمن الرتكية اعتقلت الربعاء 
دمناركية تنتمي اىل تنظيم داع�س الإرهابي.

بها  التعريف  مت  التي  املفرت�صة  املتطرفة  على  القب�س  األقي  وق��د 
اإيه.اإيه.اإم خلل عملية لل�صرطة يف مدينة بور�صا �صمال  بالأحرف 

غرب تركيا.
وا�صافت وكالة اأنباء الأنا�صول ان النرتبول قد اأ�صدر مذكرة �صد 
هذه الدمناركية اللبنانية الأ�صل، والتي ان�صمت اىل تنظيم داع�س 

خلل اإقامة يف �صوريا.
ودخلت بطريقة غري قانونية اىل تركيا وعر يف حوزتها على جواز 

�صفر مزور، كما اأو�صحت الوكالة.
اذار/مار�س  ب��داأ يف  ال��ذي  �صوريا  النزاع يف  الوىل من  ال�صنوات  ويف 
�صوريا، للأجانب  الأ�صا�صية اىل  العبور  2011، كانت تركيا نقطة 
بالتنظيمات  اللتحاق  يف  يرغبون  الذين  منهم  الغربيون  ول�صيما 

اجلهادية.
وقد اأغلقت انقرة، التي اتهمها حلفاوؤها فرتة طويلة بالتغا�صي عن 
عمليات املرور هذه، حدودها مع �صوريا بعد هجمات على ارا�صيها، 
وابعادهم  امل��ف��رت���ص��ني  الج���ان���ب  اجل��ه��ادي��ني  اع��ت��ق��ال  م���ن  وزادت 

وان�صمت اىل التحالف الدويل �صد تنظيم داع�س .
 

لكنها  الإع����دام  عقوبة  لإل��غ��اء  �صابقة  خطة  ع��ن  ماليزيا  ت��راج��ع��ت 
قالت اإن احلكومة �صتلغي عقوبة الإعدام الإلزامية و�صترتك الأمر 
للمحاكم لتخاذ قرار ب�صاأن ما اأن كان ال�صخ�س املدان ارتكب جرمية 
خطرية ت�صتوجب �صنقه. واأطلع نائب الوزير برئا�صة جمل�س الوزراء 

حممد حنيفة مايدين الربملان على التغيري يف اخلطة الأربعاء.
اأك��ت��وب��ر ت�صرين الأول  وك���ان وزي���ر ال��ع��دل ليو ف��وي ك��ي��وجن ق��ال يف 

املا�صي اإن احلكومة قررت اإلغاء عقوبة الإعدام.
وقد يوؤثر قرار ماليزيا بعدم اإلغاء عقوبة الإعدام كلية على م�صتقبل 
اأ�صرتاليا قبل  اإىل  رجل ال�صرطة الهارب �صر الأزه��ر عمر الذي فر 
لقتله   2006 ع��ام  يف  ب��اإع��دام��ه  حكما  ماليزية  حمكمة  ت�صدر  اأن 
العار�صة املنغولية األتانتويا �صاريبو. وكان �صر الأزهر واأفراد �صرطة 
اآخرون اأدينوا يف نف�س الق�صية من احلر�س ال�صخ�صي لنجيب عبد 

الرزاق الذي كان نائبا لرئي�س الوزراء يف وقت ارتكاب اجلرمية.
ومل يتبني اإن كان قتل العار�صة مت بتوجيه من �صخ�س ما. واأ�صبح 
قبل  اأع����وام  لت�صعة  ال��ب��لد  وح��ك��م  ذل��ك  بعد  ل��ل��وزراء  رئي�صا  جنيب 

هزميته املدوية يف النتخابات العام املا�صي.
ومنذ ذلك احلني اأعادت ال�صرطة املاليزية فتح الق�صية وقال رئي�س 
اإن حكومته قد تلغي حكم الإع��دام ال�صادر  ال��وزراء مهاتري حممد 
الأزه��ر حمتجز يف مركز  و�صر  الأزه��ر متهيدا لرتحيله.  �صر  بحق 
بعد  ترحيله  يتم  وق��د   2015 ع��ام  منذ  اأ�صرتاليا  يف  للمهاجرين 

رف�س طلبه للح�صول على اللجوء يف اأ�صرتاليا.

60 قتيل  اأك��ر م��ن  اأم��ط��ار غ��زي��رة غمرت موزمبيق ع��ن  اأ���ص��ف��رت 
اأعلنت  التي  املحلية  لل�صلطات  اأف��ادت ح�صيلة  كما  امل�صردين،  واآلف 

ال�صتنفار حت�صبا لو�صول الإع�صار اإيداي.
اآنا كوموانا يف ختام جل�صة ملجل�س  واعلنت املتحدثة با�صم احلكومة 
الوزراء ان الفي�صانات اأدوت بحياة 66 �صخ�صا على القل يف الو�صط 
وال�صمال واأن الفا اآخرين قد ت�صردوا. وحتدثت ح�صيلة �صابقة عن 
6000 م�صكن  الأق��ل. وا�صافت كوموانا ان حواىل  10 قتلى على 
ال��ف �صخ�س ت�صرروا، واأك��ر من مئة الف   140 ُدم��ر، واأك��ر من 
ان  اأي�صا  املتحدثة  وقالت  امل��ي��اه.  غمرتها  قد  املحا�صيل  من  هكتار 
“احلكومة قد و�صعت البلد يف حالة تاأهب ب�صبب ا�صتمرار ت�صاقط 
اىل  ي�صل  ان  املتوقع  ال�صتوائي  اي��داي  الإع�صار  واق��رتاب  الأمطار 
البلد اخلمي�س او اجلمعة«. واأمرت ال�صلطات اي�صا باإجلء املناطق 
كوموانا  واعلنت  الع�صار.  بو�صول  تتاأثر  ان  ميكن  التي  ال�صاحلية 
زامبيزي وتيتي ل�صتقبال  16 مركزا يف مقاطعي  “فتح  اي�صا عن 
امل�صردين على وجه ال�صرعة«. ودائما ما جتتاح موزمبيق اإحدى اأفقر 

البلدان يف العامل، اأعا�صري ت�صبب في�صانات عارمة.

عوا�شم

انقرة

كواالملبور

مابوتو

الروهينجا ينددون بالعنف يف خميمات الالجئني 
 •• ياجنون-رويرتز:

المتناع  على  اأم�س  اأتباعهم  ميامنار  يف  الروهينجا  من  مت�صددون  حث 
ارتكاب جرائم يف خميمات اللجئني يف بنجلد�س بعد تقارير ب�صاأن  عن 
عمليات قتل وخطف من�صوبة جلماعة )جي�س اإنقاذ الروهينجا يف اأراكان(.

وت�صعى اجلماعة اإىل احل�صول على حقوق اأقلية الروهينجا امل�صلمة التي ل 
يحمل معظم اأفرادها جن�صية ويعانون من ال�صطهاد يف ميامنار. ونفذت 
هذه اجلماعة هجمات على مواقع حدودية يف ولية راخني يف ميامنار يف 
وت�صفهم احلكومة بالإرهابيني وتقول اإن احلملة الع�صكرية  عام 2016. 
الوا�صعة يف ولية راخني الواقعة يف غرب البلد والتي اأدت ملوجة نزوح اإىل 

بنجلد�س مربرة.
اإعلم يف بنجلد�س اجلماعة  ويف الأ�صابيع القليلة املا�صية اتهمت و�صائل 
عمليات  م��ن  �صل�صلة  ت�صمل  اللجئني  خميمات  يف  عنف  اأع��م��ال  بارتكاب 

القتل. واأقرت اجلماعة بوجود عنف لكنها نفت اأن تكون قيادتها اأجازته.
وقالت اجلماعة يف بيان م�صور بالفيديو ن�صرته على تويرت “هوؤلء النا�س 
اإنقاذ  جي�س  يجعلون  اأي�صا  واإمن���ا  فح�صب  بنجلد�س  حكومة  ي��ع��ادون  ل 
�صمعة  ت�صوهت  اأن�صطتهم  وب�صبب  جرائمهم...  عن  م�صوؤول  الروهينجا 

الأقلية باأ�صرها يف اأنحاء العامل«.
على  اللجئني  وحثت  بنجلد�س  امتنانها حلكومة  اجلماعة عن  وع��ربت 
“المتناع عن ارتكاب اأي خمالفة” �صد ال�صلطات هناك حيث يعي�س نحو 

مليون من الروهينجا.
م�صتمرة �صد  امل�صروعة  اأج��ل حقوقنا  “اأن�صطتنا من  بيان اجلماعة  وق��ال 
حكومة بورما الإرهابية وجي�صها الذي ميار�س الإبادة اجلماعية”. واأ�صاف 
جي�س  ويرف�س  الأ�صا�صية.  احلقوق  ا�صتعادة  حلني  �صت�صتمر  الهجمات  اأن 

ميامنار جميع التهامات املوجهة له بانتهاك حقوق الإن�صان.
 

اجلي�س الهندي م�صتعد لعبور االأرا�صي الباك�صتانية املجاورة 

هل بداأت باك�صتان حقًا ت�صييق اخلناق على املتطرفني؟

طالب ومدر�صني يتظاهرون و�صط اجلزائر 

مقتل 33 من بوكو حرام يف بحرية ت�صاد 

يف  احلال  عليه  كان  كما  الباك�صتاين عمران”،  اجلي�س 
عهد نواز �صريف، رئي�س الوزراء ال�صابق امل�صجون حالياً 

بعد اإدانته بتهم ف�صاد«.
�صلم  م��ب��ادرات  دع��م اجلي�س  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�صري 
ع��ر���ص��ه��ا خ����ان خ����لل الأ����ص���ه���ر الأخ�������رية. ك��م��ا يلفت 
يف  م��ل��ح��وظ  حت���ول  حل���دوث  وحم��ل��ل��ون  ديبلوما�صيون 
اإىل  يلمحون  النافذين  بع�س  اأن  وحتى  املا�صي،  العام 
اأن دعم باك�صتان ملجموعات م�صلحة �صبب �صرراً ل نفعاً 

للبلد.
وح�صب ح�صن اأكرب، وهو مدير برامج لدى معهد جناح 
للأبحاث يف اإ�صلم اأباد: “مل يقت�صر الأمر على تنقل 
هم  ب��ل  التنظيمات،  خمتلف  ب��ني  املتطرفني  م��ن  ع��دد 
تغريت  وق��د  ر�صمية.  من�صاآت  �صد  هجمات  يف  ت��ورط��وا 
ي�صكل  وذل��ك  التنظيمات،  بتلك  باك�صتان  علقة  اأي�صاً 

•• وا�شنطن-وكاالت:

يبدو اأن �صغطاً دولياً وركوداً اقت�صادياً ا�صطرا باك�صتان 
للتعامل بجدية مع مت�صددين معادين للهند. وكمثال 
اأ���ص��د ه��ا���ص��م، ك��ات��ب راأي يف  اأ���ص��ار  على م��ا �صحة راأي����ه، 
الباك�صتانية  ال�صلطات  لتنفيذ  اأتلنتيك”،  “ذا  موقع 
اأرا�صيها،  على  يقيمون  متطرفني  بحق  عمليات  ع��دة 
قريب،  وق��ت  حتى  ك���ان،  ال���ذي  القبة  م�صجد  ك��اإغ��لق 

ي�صج باحلركة.
وي��ق��ع م�صجد ال��ق��ب��ة، جم��م��ع ك��ب��ري، يف ح��ي ه����ادئ يف 
العا�صمة الباك�صتانية، ويعترب مركزاً للتلقني العقائدي 
ال�صلح �صد قوات هندية  والديني ملن يرغبون بحمل 
يف ك�صمري، ولكنه اأغلق. ويلفت ها�صم لتمركز �صابطي 
الوقت،  مي�صيان  حيث  ب��واب��ت��ه،  عند  هنديني  �صرطة 
ال�صحف، فيما  ق��راءة  �صوداء، يف  �صاحنة �صغرية  داخ��ل 
بعدما كان يعج بح�صود من  املكان حولهما خالياً  يبدو 

الطلب.
ملكاتب  مقر  القبة  م�صجد  اأن  اإىل  امل��ق��ال  كاتب  ويلفت 
الإغاثة  تقدم  منظمة  ظاهرياً  وه��ي  ال��دع��وة،  جماعة 
الإن�صانية والطبية الأ�صا�صية يف جميع اأنحاء باك�صتان، 
لتنظيم  كواجهة  �صنفها  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ولكن 
امل�صجد  اإغ���لق  ويعترب  امل��ت��ط��رف.  الطيبة”  “ع�صكر 
ب�صرب  وع���دت  لطاملا  ال��ت��ي  لباك�صتان  اخ��ت��ب��ار  مبثابة 
تنظيمات اإرهابية ت�صتخدم اأرا�صيها ل�صن هجمات �صد 

الهند، وما اإذا كانت �صتفي اأخرياً بتعهداتها.
ال�صلطة  تقا�صم  بكيفية  الأم��ر  يتعلق  الكاتب،  وح�صب 
زعيم مدين منتخب �صبط جي�س  وق��درة  باك�صتان،  يف 
عن  للتخلي  ح��ق��اً  باك�صتان  وا���ص��ت��ع��داد  ال��ق��وي،  ال��ب��لد 
طوال  كبدائل  ا�صتخدمتها  م�صلحة  ملجموعات  دعمها 
باك�صتان  ه��ل جت��ري  اإل��ي��ه،  وي�����ص��اف  ال�صنني.  ع�����ص��رات 
الأمنية  ومواقفها  اخلارجية  �صيا�صتها  يف  حت��وًل  حقاً 
لطاملا  �صيا�صة  وهي  امل��ج��اورة،  الهند  على  الرتكيز  دون 
اأحبطت اإدارات اأمريكية متعاقبة، ومنها اإدارة ترامب؟.

 181 القبة مع  اإغ��لق م�صجد  اإن  املقال  ويقول كاتب 
من�صاأة اأخرى جاء كاأحدث خطوة منذ ت�صاعد توترات 
انتحاري طال  تفجري  تنفيذ  اإث��ر  وباك�صتان  الهند  بني 
جندياً.   40 ملقتل  اأدى  ما  هندية،  اأمنية  لقوات  قافلة 
وقد ظهر املهاجم، يف �صريط م�صجل ن�صر بعد التفجري، 
وه����و يف ال��ع�����ص��ري��ن م���ن ���ص��ك��ان ال��ق�����ص��م ال���ه���ن���دي من 
 ،)JeM( حممد  جلي�س  ال���ولء  يق�صم  وه��و  ك�صمري، 
ع�صرات  نفذ  باك�صتان  يف  متمركز  م�صلح  تنظيم  وه��و 
ك�صمري  يف  هندية  اأم���ن  ق���وات  �صد  الكبرية  الهجمات 
ال�صتخبارات  ال��ه��ن��د  ات��ه��م��ت  وق���د  اأخ�����رى.  وم��ن��اط��ق 
الهجوم،  نفذ  الذي  بالنتحاري  بالعلقة  الباك�صتانية 
تبادل  ذل��ك،  ورغ��م  ب�صدة.  باك�صتان  نفتها  تهمة  وه��ي 
مقاتلتني  باك�صتانية  قوات  واأ�صقطت  الق�صف،  البلدان 

هنديتني. 
الأخ���رية،  اأب���اد  اإ���ص��لم  �صاعدت حملة  ال��ك��ات��ب،  وح�صب 
ع����لوة ع��ل��ى اإع������ادة ق��ائ��د ال���ط���ائ���رة، يف ت��خ��ف��ي��ف تلك 
اأباد  اإ���ص��لم  اتهمت  لطاملا  نيودلهي  ول��ك��ن  ال��ت��وت��رات. 
كبار  اعتقلت  حيث  املتطرفة،  اجلمعات  مع  بالرتاخي 
اأط��ل��ق��ت ���ص��راح��ه��م، واأع����ادت فتح حلقاتهم  ق��ادت��ه��م ث��م 
اإذا  عما  الكاتب  ويت�صاءل  اأ�صهر.  ب�صعة  بعد  الدرا�صية، 
ك��ان الأم����ر، ه��ذه امل���رة، خمتلفاً حت��ت ق��ي��ادة احلكومة 

اجلديدة ورئي�س وزرائها، عمران خان. 
اأباد”  اإ�صلم  اأمني مقيم يف  يقول �صيمبال خان، حملل 
مت جتاوز �صلم الت�صعيد الع�صكري. ومل ت�صر الأمور كما 
فقد  الوراء”.  اإىل  الآن  ع��ودة  ل  ولكن  الطرفان،  ظن 
اأن اجلي�س  اأظهرت ال�صربات اجلوية الهندية الأخرية 
رغم  املجاورة،  باك�صتان  اأرا�صي  لعبور  م�صتعد  الهندي 

امتلك البلدين اأ�صلحة نووية. 
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، ي��ب��دو اأن ال���ع لق���ات ب��ني احلكومة 
قرابة  البلد  حكم  الذي  الباك�صتاين،  واجلي�س  املدنية 
ن�صف تاريخها، 71 عاماً، ويقرر اإىل حد كبري �صيا�صتها 
الأمنية واخلارجية، قد ا�صتقرت بعد تويل عمران خان 
ال�صلطة، يف العام املا�صي. وقال �صيمبال: “ل ي�صتعدي 

املتظاهرون  اجل��زائ��ر. وحمل  اي��ام يف  اأرب��ع��ة  منذ  متقطع 
لتمديد  “ل  عليها  ك��ت��ب  وال��ف��رن�����ص��ي��ة  بالعربية  لف��ت��ات 
لأولدنا«.  اأف�صل  م�صتقبل  اأج��ل  و”من  الرابعة”  العهدة 
كما كتب على لفتة اأخرى “تغريت الأيام، نحن ال�صلطة، 
التحرك  يف  التعبئة  ترتاجع  ومل  اإرح��ل��وا«.  الياأ�س،  اأنتم 
ال�صعبي الحتجاجي �صد بوتفليقة على الرغم من اإعلنه 
اأعلن  لكن  خام�صة.  لولية  الرت�صح  عن  عدوله  الثنني 
اأي�صا اإرجاء النتخابات الرئا�صية التي كانت مقررة يف 18 
ني�صان/اأبريل، على اأن ت�صكل “ندوة وطنية” ت�صع د�صتورا 
جديدا وتنفذ اإ�صلحات، حت�صل النتخابات بعدها. وقال 
بوتفلقية اإن الندوة “�صتحر�س على اأن تفرغ من مهمتها” 
للنتخابات.  م��وع��دا  ي��ح��دد  مل  لكنه   ،2019 نهاية  يف 
وت��ت��وا���ص��ل الح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ 22 ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر �صد 
اأ�صيب  تداعيات جلطة دماغية  الذي يعاين من  الرئي�س 

بها يف 2013، وهو يحكم منذ ع�صرين عاما.

••اجلزائر-اأ ف ب:

اأم�س يف و�صط  األ��ف �صخ�س بني مدر�صني وط��لب  جتمع 
اجلزائر العا�صمة �صد ما يعتربونه متديدا بحكم الأمر 
الواقع لولية الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة الرابعة بعد 
اإعلن الأخري عدوله عن الرت�صح لولية خام�صة واإرجاء 
واأفاد  نف�صه.  الوقت  يف  حم��دد  غري  اأج��ل  اىل  النتخابات 
�صحايف يف وكالة فران�س بر�س اأن املدر�صني بداأوا التجمع 
اإليهم  ين�صم  اأن  ق��ب��ل  ال��ع��ا���ص��م��ة  و���ص��ط  يف  ال��ظ��ه��ر  ق��ب��ل 
اأ�صتاذ  ق��ال  م��ا  ال��ط��لب، بح�صب  م��ن  ع��دد كبري  تدريجيا 

لوكالة فران�س بر�س.
اىل  بالن�صبة  امل��ه��م  “من  ك��ب��رية  بابت�صامة  ادري�����س  وق���ال 
يتعّلق  “الأمر  م�صيفا  التعبئة”،  يف  ن�صارك  اأن  الأ�صاتذة 
مب�صتقبل اأطفالنا«. وبني الطلب عدد كبري من تلمذة 
املدار�س الثانوية، واآخرون اأ�صغر �صنا. وتفتح املدار�س ب�صكل 

ر�صا�صات  وع�صر  ملم،   120 ه��اون  ومدفع  ودراج��ت��ني 
ر�صا�صة  و3736  ملم   60 وقذيفتي   ،47 اإي��ه-ك��اي 

من كل الأعرية، قد ا�صُتعيدت من “الإرهابيني«.
وجاء يف البيان ان هذا الهجوم بداأ “منذ ال�صبت يف 9 
لبوكو  غ��داة هجوم عنيف  اي   ،”2019 اذار/م��ار���س 
ح����رام ق��ت��ل خ��لل��ه ���ص��ب��ع��ة م���ن ع��ن��ا���ص��ر ال�����درك قرب 
حرام  ب��وك��و  ملعقل  امل��ج��اورة  النيجرية،  دي��ف��ا  منطقة 

�صمال �صرق نيجرييا.
نيجرييني  جنود  �صبعة  قتل  �صباط/فرباير،   16 ويف 
خلل هجوم لبوكو حرام على مواقعهم يف قرية �صتيما 

وانغو القريبة جدا من احلدود النيجرية.
بريا  هجوما  النيجر  جي�س  �صن   ،2018 اواخ���ر  ويف 
وجويا وا�صعا، ت�صبب مبقتل “اكر من 200 ارهابي” 
ت�����ص��اد ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن النيجر  ب���ح���رية  يف ح���و����س 

ونيجرييا وت�صاد، وفقا لوزارة الدفاع.

 •• نيامى-اأ ف ب:

يف  ع��ن��ا���ص��ر  ه��م  ارهابيا”   33“ ال��ن��ي��ج��ر  جي�س  ق��ت��ل 
جماعة بوكو حرام املتطرفة النيجرية خلل “عملية 
يف منطقة بحرية ت�صاد جنوب �صرق  مت�صيط وا�صعة” 
�صبكة  ب��ي��ان على  ال��دف��اع يف  وزارة  ذك���رت  كما  ال��ب��لد، 

التلفزيون.
واو����ص���ح ال��ب��ي��ان ال����ذي ُت��ل��ي يف ت��ل��ف��زي��ون ال���دول���ة ان 
“التحركات الهجومية التي جرت هذا الثلثاء يف 12 
فادحة  اإحلاق خ�صائر  اأتاحت  قد   ،2019 اذار/مار�س 
ب��ال��ع��دو. واحل�صيلة ه��ي الآت��ي��ة: ل��دى ال���ص��دق��اء مل 
املعدات،  يف  ول  الب�صرية  الأرواح  يف  ل  خ�صائر  ُت�صجل 

ولدى العدو ُقتل 33 ارهابيا«.
للمتمردين  مدرعة”  “اآلية  ان  ال���ب���ي���ان  وا�����ص����اف 
اآليتني  ان  م��و���ص��ح��ا  “ُدمرت”،  ق���د  ال��ن��ي��ج��ريي��ني 

مالية،  �صائقة  من  باك�صتان  تعاين  كما  مهمة«.  نقطة 
ت�صاعد  ظل  يف  خارجية  ل�صغوط  عر�صة  اأك��ر  وتبدو 
الأجنبية.  الحتياطات  وت�صاوؤل  احل�صابات،  يف  العجز 
وي��ج��ري ك��ل ذل��ك يف وق��ت ت��ع��اين حكومتها م��ن تردي 

علقتها مع الوليات املتحدة. 
القبة  م�صجد  اإغ��لق  اأن  بالتاأكيد  راأي��ه  الكاتب  ويختم 
ي��ع��ت��رب و���ص��ي��ل��ة لتجنب ع��ق��وب��ات دول���ي���ة. لكن  و����ص���واه 
ال�صيا�صة،  ه���ذه  يف  ق��دم��اً  ب��امل�����ص��ي  م��ط��ال��ب��ة  ب��اك�����ص��ت��ان 
وقابل  تنفيذ حترك جاد  خ��ان، عرب  �صيمبال  راأي  وفق 

للإثبات �صد قادة جمموعات متطرفة.
اأ�صماء  حتديد  يجب  البداية  “يف  �صيمبال:  واأ���ص��اف��ت 
و�صجن  بع�صهم،  واإدان����ة  ت�صنيفهم،  ث��م  وم��ن  ه����وؤلء، 
اأ�صلوب العتقال والتفكيك ل  اآخرين. وبخلف تنفيذ 

توجد و�صيلة اأخرى ناجعة«.

اإثيوبيا”،  خ��ارج  اإىل  )ال�صندوقني(  “�صرن�صل  بقوله  ح��زم��اً 
الوطني  واملجل�س  المريكيون  املحققون  �صيحدده  مكان  اإىل 

الأمريكي ل�صلمة النقل امل�صارك يف التحقيق.
التي  الوجهة  املتحدة هي  الوليات  اإذا كانت  �صوؤاله ما  ولدى 
على  اإن���ه  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال  ال�صندوقني،  اإليها  �صري�صل 
اإثيوبيا(  )اإىل  اأق���رب  “بلد  اإىل  اإر�صالهما  �صيجري  الرج���ح 
يف اأوروب�����ا، م��ن اأج���ل ال��ق��رب وال�����ص��رع��ة«. وع��ر الث��ن��ني على 
للرحلة  التقنية  البيانات  على  يحتوي  الأول  ال�صندوقني، 
ومعرفة حمتواهما  ال��ق��ي��ادة.  ق��م��رة  على حم��ادث��ات  وال��ث��اين 
ت�صمح بالإجابة عن الت�صاوؤلت العديدة املطروحة حول العامل 
ا�صرتتها  ال��ت��ي   8 ماك�س   737 بوينغ  حت��ّط��م  اأ���ص��ب��اب  ب�����ص��اأن 

••  ادي�س ابابا-اأ ف ب:

اأكد متحّدث با�صم �صركة اخلطوط الإثيوبية لوكالة فران�س 
لطائرة  الأ���ص��ودي��ن  ال�صندوقني  �صرت�صل  اإث��ي��وب��ي��ا  اأن  ب��ر���س 
بوينع 737 ماك�س 8 التي حتّطمت الأحد يف اأدي�س ابابا اإىل 
بيغا�صاو  اأ�صرت  املتحدث  وق��ال  بياناتهما.  ليتم حتليل  اأوروب��ا 

“�صرن�صلهما اإىل اأوروبا لكن مل يتم بعد حتديد البلد«.
اإث��ي��وب��ي��ا ل متلك  اأن  �صابق  وق��ت  ال��ط��ريان يف  �صركة  واأك����دت 
مقابلة  ويف  ال�صندوقني.  حمتوى  لتحليل  املنا�صبة  امل��ع��دات 
اإن اإن” الأمريكية م�صاء الثلثاء، بدا املدير  “�صي  مع �صبكة 
اأكر  غيربميرمي  تيوولدي  الثيوبية  للخطوط  التنفيذي 

بعد  على  حقل  يف  �صقطت  والتي  حديثاً،  الإثيوبية  اخلطوط 
الدول  العديد من  اأبابا. وحظرت  اأدي�س  �صرق  كيلومرتاً   60
ماأ�صاة  اأعقاب  اجل��وي يف  8 من جمالها  ماك�س   737 طائرة 
ال��ن��وع من  ه��ذا  م��ن  ث��اين حتّطم لطائرة  ت�صّكل  التي  الأح���د 
ت�صنيع �صركة بوينغ الأمريكية خلل ب�صعة اأ�صهر. ويف ظروف 
“ليون  ل�صركة  التابعة   8 ماك�س   737 حتّطمت  م�صابهة، 
اير” الإندوني�صية بعد دقائق من حتليقها ما اأدى اإىل مقتل 
كانوا على متنها. واأكد تيوولدي الذي حتّدث  189 �صخ�صاً 
عن “اأوجه �صبه مهمة” بني الكارثتني، اأن الطيارين التابعني 
للخطوط الإثيوبية تلقيا دورات تدريب خا�صة بطائرة 737 

ماك�س 8، بعد حادثة “ليون اير«.

اإثيوبيا تر�صل �صندوقي الطائرة املنكوبة اإىل اأوروبا 

معركة طبية لعالج �صحايا داع�س نف�صيًا
••دهوك-اأ ف ب:

لكن  نهايتها،  اقرتبت من  داع�س  تنظيم  الع�صكرية �صد  املعركة  تكون  قد 
م�صتمرة،  ت��زال  ل  ح�صن،  نغم  الن�صائية  الطبيبة  تخو�صها  التي  املعركة 
املتطرف على  التنظيم  التي تركتها وح�صية عنا�صر  النف�صية  لأن اجلراح 

�صحاياها حفرت عميقا يف حياتهم ونفو�صهم.
من  الناجيات”  بني  هنا  ي��زال  ل  “احلزن  عاما(  نغم ح�صن )41  وتقول 
طائفتها الأيزيدية التي تعر�س اأفرادها للتهجري والقتل والعنف وال�صبي 

والغت�صاب.
اأبداً” ما تعر�صن  اأن ين�صني  “اأينما يذهنب يعانني، ول ميكنهن  وت�صيف 
له. واأرغمت ح�صن على الهرب مع عائلتها من بلدة بع�صيقة القريبة من 
املو�صل، اإىل حمافظة دهوك يف اإقليم كرد�صتان العراق ال�صمايل بعد اجتياح 
�صنجار حيث  اإقليم  بينها  و�صوريا،  العراق  وا�صعة يف  ملناطق  داع�س  تنظيم 

تقيم اأغلبية اأيزيدية.

نتانياهو يرد على اإردوغان وي�صفه ب�»الدكتاتور« 
•• القد�س-اأ ف ب:

رد رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني 
بالعن�صرية  التهامات  نتانياهو على 
التي وجهتها له تركيا وا�صفا رئي�صها 

رجب طيب اإردوغان ب�”الدكتاتور«.
با�صم  املتحدث  كالني،  ابراهيم  وكان 
الثلثاء  دان  ال����رتك����ي،  ال���رئ���ي�������س 
ال�صارخة  “العن�صرية  اأ���ص��م��اه  م���ا 
ت�صريح  ع���ل���ى  ردا  والتمييز”، 
دولة  لي�صت  ا�صرائيل  ب���اأن  نتانياهو 
“فقط  ب���ل  مواطنيها”  “جلميع 
بذلك  م�صتثنيا  اليهودي”  لل�صعب 
نتانياهو  مكتب  ورّد  ا�صرائيل.  ع��رب 

على جدل  “ان�صتغرام”  ح�صابه على 
والعار�صة  املمثلة  ت�صريحات  اأثارته 
�صيل  روت��ي��م  ال�صهرية  الإ�صرائيلية 
عن  فيها  دافعت  ر�صالة  وجهت  التي 
ال��ت��ي متثل  العربية  الأق��ل��ي��ة  ح��ق��وق 
اإ����ص���رائ���ي���ل،  ����ص���ك���ان  م����ن   17،5%
هي  ا�صرائيل  “دولة  اأن  على  م�صددة 

جلميع مواطنيها«.
جميع  اإن  ب���ال���ق���ول  ن��ت��ان��ي��اه��و  ف�����رّد 
امل�����واط�����ن�����ني وم�������ن ب���ي���ن���ه���م ال����ع����رب 
اأن  م�صيفا  م��ت�����ص��اوي��ة،  ح��ق��وق  ل��ه��م 
جلميع  دول������ة  ل��ي�����ص��ت  “اإ�صرائيل 
اجلن�صية  لقانون  وطبقا  مواطنيها 
الأ�صا�صي الذي اأقريناه، فاإن اإ�صرائيل 

الدكتاتور  “اإردوغان  اإن  ب��ال��ق��ول 
الدميوقراطية  ي�صتهدف  ال��رتك��ي 
�صجونه  متتلىء  بينما  الإ�صرائيلية، 
ما  الأت���راك.  والق�صاة  بال�صحافيني 
هذه املزحة!«. واأثار هذا الرّد موقفاً 
جديداً من كالني جتاه رئي�س الوزراء 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي. وك��ت��ب امل��ت��ح��دث با�صم 
الرئا�صة الرتكية على تويرت: “دولة 
يقودها  ال���ت���ي  ال��ع��ن�����ص��ري  ال��ف�����ص��ل 
فل�صطينية،  اأرا���ٍس  )نتانياهو( حتتّل 
وتعتقل  واأط�������ف�������اًل  ن���������ص����اًء  ت���ق���ت���ل 
الفل�صطينيني على اأر�صهم. الأكاذيب 
جرائمكم«.  تخفي  ل  وال�صغوطات 
على  الأح��������د  رّد  ن���ت���ان���ي���اه���و  وك�������ان 

ه����ي دول�������ة ل���ل���ي���ه���ود ف����ق����ط«. وك����ان 
ل��ل��ج��دل مت  م��ث��ري  ق��ان��ون  اإىل  ي�صري 
اإق�����راره ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ح���ول يهودية 
اإ����ص���رائ���ي���ل. وت��ع��ر���ص��ت �صيل  دول�����ة 
لهجمات لذعة على مواقع التوا�صل 
املمثلة  معها  وت�صامنت  الجتماعي. 
فيلم  بطلة  غ��ادوت،  غال  الإ�صرائلية 

“ووندر وومان«.
يوجد  “ل  ل���ي���ل  ن���ت���ان���ي���اه���و  وق������ال 
اإ�صرائيل.  يف  ث��ان��ي��ة  درج����ة  م��واط��ن 
اإ���ص��رائ��ي��ل دمي��وق��راط��ي��ة ي��ن��ع��م فيها 
الإ�صرائيليني، مبن فيهم حوايل  كل 
احلقوق  يف  بامل�صاواة  عربي،  مليوين 

الفردية«.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل ن�صيب لل�صجاد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1029961 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هدى حممد علي فرحان احل�صرمي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد حممد توفيق حمود الكبي�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ق�صر ال�صام للهواتف 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1172959 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة وليد رحمت حممد احمد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد حبيب عبداهلل بنام احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
العزمي  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للهدايا  رخ�صة رقم:1069685 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صريف نادر ابراهيم العظم %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي خليفه مرزوق عبداهلل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
�صتايل  ال�ص�����ادة/يونيك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1917111 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فا�صل حمد حميد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف يو�صف عبداهلل احمد علي املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
الحتاد  ال�ص�����ادة/نور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1175806 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف �صريف عبدالرحيم اخل�صر الحمد %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ماجد فرج علي �صامل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة كندين المارات و�صرتن 

للهند�صة املحدودة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1212430 

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبدالعظيم الليثي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
ABDEL AZIM ELLAYTHY GENERAL TRADING LLC من 49% اىل %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اأرزاق تريدينغ
Arzak Trading FZ LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احمد خلف العتيبة
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
وال�صياحة  لل�صفريات  ال�ص�����ادة/تونيكل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:2239910 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عادل احمد نظري احمد %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نوره ال�صيخ علي ح�صني %51

تعديل مدير/ا�صافة بال كري�صنا خادكا
تعديل ن�صب ال�صركاء/ بال كري�صنا خادكا من 49% اىل %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/بال كري�صنا خادكا من مدير اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ بال كري�صنا خادكا من 0% اىل %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نوره ال�صيخ علي ح�صني

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فري�صت تريد لل�صفر 

وال�صياحة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2638632 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عامر عبيد علي %24

تعديل ن�صب ال�صركاء
احمد م�صطفى عبداحلميد من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

بيندي للنقليات العامه
رخ�صة رقم:CN 1081093 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فورتنايت لألعاب الفيديو
رخ�صة رقم:CN 2641008 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

�صوبر �صيزر
رخ�صة رقم:CN 1811674 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرادار لل�صيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1014069 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/مبارك زايد �صاوي باروت احلرا�صي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ مبارك زايد �صاوي باروت احلرا�صي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد معروف حاجي عبدالقدو�س

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 50000
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ الرادار لل�صيانة العامة ذ.م.م

AL RADAR GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/الرادار لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

AL RADAR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفا خلدمات الطباعة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1145327 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/نا�صر �صامل �صيف �صامل البدواوي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ نا�صر �صامل �صيف �صامل البدواوي من 38% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد فاروق الغبارى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمدان مربوك هادي عبداهلل ال�صيعري
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ الفا خلدمات الطباعة ذ.م.م

ALFA TYPING SERVICES LLC
اىل/الفا خلدمات الطباعة  - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ALFA TYPING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمابز وا�صواق جولدن فامي�س ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1317604 
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ خمابز وا�صواق جولدن فامي�س ذ.م.م
GOLDEN FAMOUS BAKER & MARKETS LLC

اىل/فطائر بيت ال�صمبو�صه ذ.م.م
BAIT AL SAMOOSA PASTRY LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح ال�صناعية م 10 - ق 54 بناية حممد �صامل العامري اىل 
ابوظبي امل�صفح م 38 260944 260944 ال�صيد خمي�س �صامل خلفان واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تو�صيل الطلبات )8299010(
تعديل ن�صاط/حذف بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - بالتجزئة )4721032(

تعديل ن�صاط/حذف خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�صاط/حذف بيع احللويات - بالتجزئة )4721015(

تعديل ن�صاط/حذف بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة )4722001(
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون في�صتا للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2594608 

تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 13.50*0.65 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ �صالون في�صتا للرجال

VISTA GENTS SALON

اىل/�صالون و�صبا في�صتا للرجال

VISTA GENTS SALON & SPA

تعديل ن�صاط/ا�صافة مركز تدليك وا�صرتخاء للرجال )9609009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صاريع عا�صف للتجهيزات المنية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1095091 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صرينه في�صل احمد �صالح ال ر�صيد %14.5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد في�صل احمد �صالح ال ر�صيد %29.16
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صلمه في�صل احمد �صالح ال ر�صيد %14.5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عاليه في�صل احمد �صالح ال ر�صيد %14.5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رو�صه في�صل احمد �صالح ال ر�صيد %14.5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اعتدال يو�صف عا�صور %12.84
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف في�صل احمد �صالح احمد ال ر�صيد

تعديل را�س املال/من null اىل 480000
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ م�صاريع عا�صف للتجهيزات المنية

ASIF SECURITY SUPPLIES ENTERPRISES
اىل/م�صاريع عا�صف للتجهيزات المنية ذ.م.م

ASIF SECURITY SUPPLIES ENTERPRISES LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي اخلالدية ق 33 غ M2 - 8 مكتب 2 املالك/ال�صيخ �صلطان بن حمدان بن حممد ال نهيان اىل 

ابوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 4-1 ق C208 مكتب 103 �صركة الن�صاءات الدولية للمقاولت ذ.م.م
تعديل ن�صاط/حذف جتارة معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - باجلملة )4659901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر 
هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�س كي ام للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1087534 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حم�صن عمر �صالح الربيكي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حم�صن عمر �صالح الربيكي من 50% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زايد حم�صن عمر �صالح الربيكي

تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 50*20 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ ا�س كي ام للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م
S.K.M CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT LLC

اىل/ا�س كي ام لل�صيانة العامة وادارة العقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 S K M GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE MANAGEMENT

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اك�صباند للتكنولوجيا- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�صادر بتاريخ 2019/03/03 بحل وت�صفية �صركة
اك�صباند للتكنولوجيا - ذ م م 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1992719  
اإىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س  التقدم 
بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
�صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ 

هذا العلن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اأبوظبي التجاري لال�صت�صارات العقارية-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن   1855000318 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2018/10/25

امل�صفى / كرو ماك- فرع ابوظبي عن ت�صفية �صركة
)اأبوظبي التجاري لال�صت�صارات العقارية--ذ م م(

 CN-1142558 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم
املذكورة  ال�صركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�صفى،  املوؤيدة لذلك  امل�صتندات  التقدم مبطالبته مع  اعله عليه 
وذلك خلل الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن، 
وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن ي�صقط حقه باملطالبة.  
تليفون امل�صفى: 6781130 / 02 ، فاك�س: 6781170 /02، ابوظبى- جزيرة 

الرمي-  برج )C1( الطابق ) 37 ( مكتب رقم )3701(.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

�صركة هريف للخدمات الغذائية- ذ م م -هريف
يعلن/مكتب املقطري لتدقيق احل�صابات انه مبوجب قرار اجتماع 
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى الكاتب العدل بالرقم  

1905000629 ال�صادر بتاريخ 2019/01/08 بحل وت�صفية �صركة
�صركة هريف للخدمات الغذائية- ذ م م –هريف

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1062114  
فاك�س   026268636 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب  اإىل  التقدم 
–بناية  حمدان  �صارع  ابوظبي-   5034 �س.ب   026269110
واإح�صار   )402( رقم  مكتب   )4( الطابق  للتاأمني  الأهلية  العني 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ 

هذا العلن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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عربي ودويل

اجلمهوريون  مت���اًم���ا:  خم��ت��ل��ف��ة 
قلقون ب�صاأن الإرهاب والقت�صاد 
بينما  ال���ت���ق���اع���دي���ة،  وامل���ع���ا����ص���ات 
ال�صحة  الدميقراطيون يف  يفكر 

والتعليم والبيئة.
على   2012 ع��ام  انتخابه  اأع��ي��د 
ن��ف�����س ر���ص��ال��ة الأم�����ل وال���وح���دة، 
اأوب����ام����ا، يف اخر  ب������اراك  ت���اأ����ص���ف 
خ���ط���اب ل����ه ع����ن ح���ال���ة الحت�����اد 
عن  ع���ج���زه  ع����ن   ،2016 ع�����ام 
ج���������ص����ر ف�����ج�����وة الن����ق���������ص����ام����ات 
انفكت  م���ا  وم���ن���ذئ���ذ  احل���زب���ي���ة. 
تلك النق�صامات تزداد: الرئي�س 
نف�صه هو مو�صوع رف�س  ترامب 
�صخم من املعار�صة الدميقراطية 
)8 ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط ي��واف��ق��ون على 
ت�����ص��رف��ات��ه ���ص��د 88 ب��امل��ائ��ة من 
اجلمهوريني(، ن�صبة ل نظري لها 

منذ دوايت اأيزنهاور.

�صخ�صية مقاتلة
 لطماأنة اأمريكا

والغا�صبة،  ال��ق��ل��ق��ة  اأم���ري���ك���ا  يف 
التي  امل��ح��ارب ه��ي  ف��اإن �صخ�صية 
جت�صدها  والتي  ت�صود،  اأن  ميكن 
�صيناتور  احل���ا����ص���ر  ال����وق����ت  يف 
ما�صات�صو�صت�س، اإليزابيث وارين. 
وتظهر اللقطات الأوىل حلملتها 
�صورة  الف��ت��ت��اح��ي  واج��ت��م��اع��ه��ا 
تخ�صى  ل  ال���ت���ي  ت���ل���ك،  امل��ق��ات��ل��ة 
وال�صركات  املليارديرات  مهاجمة 
يتولون  ال���ذي���ن  و”ال�صيا�صيني 
ب���دوره���ا  م���ذك���رة  ت�صمينهم”، 
حلماية  الم���ري���ك���ي  امل���ك���ت���ب  يف 
وقادته  ا�ص�صته  التي  امل�صتهلكني 

خلل اإدارة اأوباما.
وك����م����ا ي�������ص���ري ال�������ص���ح���ف���ي ب���ول 
وال�����دم�����ان، ب��ي��ن��م��ا ت����داف����ع اآم����ي 
اليد  ف���ع���ال���ي���ة  ع����ن  ك���ل���وب���و����ص���ار 
امل����������م����������دودة وال�����رباغ�����م�����ات�����ي�����ة 
العقلنية، تعد وارن ب� “الكفاح” 
هيكلية  “تغيريات  اأج������ل  م����ن 

وا�صعة النطاق”. 
بالتاأكيد  �صاندرز  ب��ريين  ويلعب 
ع��ل��ى نف�س ال��ب�����ص��اع��ة، م��دي��ن��ا يف 
حملته النتخابية، دونالد ترامب، 
يف  الأخطر  الأمريكي  “الرئي�س 
ال��ت��اري��خ الأم��ري��ك��ي احل��دي��ث “، 
وا�صًفا اإياه باأنه “كاذب ، وحمتال، 
جن�صيا،  وم��ت��ح��ي��ز  وع���ن�������ص���ري، 
اياه  ومتهما  للأجانب”،  وك���اره 
بال�صلطوية. دخل بريين �صاندرز 

احلملة كما ندخل احلرب.
مل يعّرف العديد من املرت�صحني 
هذا  مبثل  اأنف�صهم  واملرت�صحات 
وتعاين  الآن.  ح���ت���ى  ال���و����ص���وح 
�صيناتورة  ج��ي��ل��ربان��د،  ك��ري���ص��ن 
ع��ن ولي���ة ن��ي��وي��ورك، م��ن غياب 
و�صتكابد  واأ����ص���ال���ة،  خ�صو�صية 
�صناتور  اختيار خط. وحت��اول  يف 
هاري�س  ك����ام����ال  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا 
احل������ف������اظ ع����ل����ى ن���ف�������ص���ه���ا من 
الو�صط،  ا�����ص����وات  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
بتقدمي نف�صها كرباغماتية، على 

�صبيل املثال..
ال�صرطة  مب�صائل  يتعلق  فيما   
وال���ع���دال���ة، ول��ك��ن جت��رب��ت��ه��ا مع 
جتعلها  ال�����ع�����ام  امل�����دع�����ي  خ���ط���ة 
مقاتلة ب�صكل طبيعي، وتدريجيا 

�صيتحتم عليهم الختيار.
اأحد  ي��ت�����ص��اءل  ل��ن   ،2020 ع���ام 
اإن جتاوزاته  عن دونالد ترامب. 
معروفة،  ب���ات���ت  الأ�����ص����ط����وري����ة 
ومواقفه ل توفر له اأي احتياطي 
املر�صح  وح�����ده  ال������ص�����وات،  م���ن 
�صيواجهه  ال����ذي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ر�صم  بفر�صة  �صيحظى  ال��ذي  هو 
حمارب،  �صورة  �صورته.  ملمح 
مرتوك  الأم��ر  معالج:  �صورة  اأو 
واتخاذ  للح�صم  للدميقراطيني 

القرار.
باحثة زائرة يف معهد 

وا�صنطن بروكينغز وباحثة 
م�صاركة يف مركز ثو�صيديد 

بجامعة باري�س 2

  وي���دع���م امل��ر���ص��ح��ون الآخ�����رون 
ولكنها  ����ص���ري���ة  اأك�������ر  ح����رك����ات 
تول�صي  ه��اواي  ممثل  متحم�صة: 
كا�صرتو  والعمد جوليان  غابارد، 
)�صان اأنطونيو(، وبيتي بوتيجيغ 

)�صاوث بيند(.
بعد  يعلنوا  مل  اآخ����رون  ك��ث��ريون 
عن تر�صحهم، رجال بي�س ب�صكل 
ال�صخ�صية  ب��اي��دن،  ج��و  خ��ا���س: 
ال�صيوخ  جم��ل�����س  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الرئي�س  ون�����ائ�����ب  الأم�����ري�����ك�����ي 
اأوهايو  اأوب���ام���ا، و���ص��ن��ات��ور  ب���اراك 
بيتو  ا  اأي�صً ولكن  ب��راون،  �صريود 
املهزوم يف ولية  املر�صح  اأورورك، 
تك�صا�س امام تيد كروز، اأو رئي�س 
مايكل  ال�صابق  ن��ي��وي��ورك  بلدية 

بلومربغ. والقائمة تطول.

من يج�صد امل�صاد لرتامب؟
ام��������ام جم����م����وع����ة وا�����ص����ع����ة من 
بع�س  بالفعل  ت��ربز  املرت�صحني، 

الأ�صئلة التب�صيطية:
كلينتون  ه���ي���لري  ف�����ص��ل  ب��ع��د   
اأم����ري����ك����ا  ه������ل   ،2016 ع��������ام 
الدميقراطية م�صتعدة للمراهنة 

مرة اأخرى على امراأة؟ 
باختيار  اأوب��ام��ا  ب���اراك  �صمح  ه��ل 

مر�صح غري اأبي�س؟ 
تكون  اأن  الأف�����������ص�����ل  م�����ن  ه�����ل 
ال�صرقية  ال�����ص��واح��ل  م��ن  ق��ادم��ا 
املتحدة،  ل���ل���ولي���ات  وال���غ���رب���ي���ة 
ح���ي���ث ت���وج���د اح���ت���ي���اط���ي���ات من 
من  اأو  الدميقراطيني،  اأ���ص��وات 
ل�صتعادتها  الداخلية،  الأرا���ص��ي 

من اجلمهوريني؟
ل��ل��ذه��اب ب��ع��ي��دا، ت��ق��دم ال����دورات 
حول  درو�ًصا  ال�صابقة  النتخابية 
تق�ّصم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وات 
الدميقراطيني خلل النتخابات 

التمهيدية.
التجديد  ان���ت���خ���اب���ات  ����ص���ه���دت 
الن�صفي التي اأجريت يف نوفمرب 
2018، انت�صاًرا للدميقراطيني 
جمهورية  دوائ���ر  يف  الو�صطيني 
�صعرت بال�صمئزاز من الرتامبية 
�صبانربغر،  اأب��ي��غ��ي��ل  غ����رار  ع��ل��ى 
امل��ن��ت��خ��ب ح��دي��ًث��ا يف ف��رج��ي��ن��ي��ا - 
كم  بو�صول  ا  اأي�صً �صمحت  لكنها 
هائل اإىل الكونغر�س من النخب 
التقدمية ال�صابة، تغازل ال�صعبوية 
الك�صندريا  م���ث���ل  ال���ي�������ص���اري���ة، 
عمر،  اإلهان  اأو  كورتيز،  اأوكا�صيو 
وهما ترجان اخلطوط التقليدية 
القت�صادية  ال�صيا�صة  يف  للحزب 

واخلارجية. 
النتخابات  ح��م��ل��ة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
التمهيدية لعام 2016 انق�صاما 
اآخر، متثل يف الختيار بني ر�صالة 
ل�صالح  اق��ت�����ص��ادي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
ج�صدها  ال�����ص��ع��ب��ي��ة،  ال���ط���ب���ق���ات 
هوية  ر�صالة  اأو  ���ص��ان��درز،  ب��ريين 
املدنية  ح��ول احلقوق واحل��ري��ات 
واجلندرية،  العرقية  للأقليات 
اأك����������ر م������ن م���ث���ل���ه���ا ه����ي����لري 

كلينتون.

خطاب قوي
 الأمريكا مرتبكة

 2020 وم��ع ذل��ك، يختلف ع��ام 
ك���ان  ح���ي���ث   ،2016 ع������ام  ع����ن 
اأوباما  بعد  ملا  ال�صيا�صي  العر�س 
مفتوًحا، وعن عام 2018، حيث 

كان الرهان ال�صيا�صي ت�صريعيا.
 ه������������ذه امل�����������������رة، ي������ج������ب ع���ل���ى 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ع��رق��ل��ة اإع�����ادة 
ل  تقليدي،  غ��ري  رئي�س  انتخاب 
الأغلبية،  م���ع  ب�صعبية  ي��ح��ظ��ى 
اأقلية  دع����م  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ول��ك��ن��ه 
قلبت  وال����������ذي  ق���������وي،  ب�������ص���ك���ل 
بعمق،  وق���وم���ي���ت���ه  ����ص���ع���ب���وي���ت���ه 
واملوؤ�ص�صية  ال�صيا�صية  التوازنات 

الأمريكية. 
لدونالد  ال��رئ��ا���ص��ي  الأ���ص��ل��وب  ان 
والقليمي،  ال���ع���دواين،  ت��رام��ب، 
تكييف  اإىل  اأدى  وامل���������ص����ّل����ل، 

التي  ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة  احل�����م�����لت 
ميكن  ل  ب�صكل  ف��ي��ه��ا  ���ص��ي�����ص��ارك 
ال�صعب  و���ص��ي��ن��ت��ظ��ر  اإ����ص���لح���ه. 
قويا  خطابا  املرتبك،  الأمريكي، 
وخطاب  يتعار�س  مناف�صه،  م��ن 

الرئي�س.
وه��ك��ذا، ف���اإن خ��ط ال�����ص��دع الذي 
املرت�صحني  ب��ت��م��ي��ي��ز  ���ص��ي�����ص��م��ح 
و�صعهم  يكون  لن   ،2020 لعام 
مقابل  )الو�صطي  الأيديولوجي 
 ،2018 ع��ام  كما يف  ال��ت��ق��دم��ي( 
املوا�صيعي  متوقعهم  حتديد  اأو 
مقابل  الق��ت�����ص��ادي��ة  )ال��ر���ص��ال��ة 
ر����ص���ال���ة ال����ه����وي����ة( ك���م���ا يف ع���ام 
النتخابات  ه����ذه  ان   .2016

ان  ل����ل����دمي����ق����راط����ي����ني مي�����ك�����ن 
لقد  ال��واق��ع.  م��ب��داأ  على  تتك�صر 
والبغ�صاء  الن��ق�����ص��ام��ات  ازدادت 
درجة  اىل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
اإمكانية  ���ص��ك يف  ي�����ص��ود  ب���ات  اأن���ه 
ال����ص���لح. وح�����ص��ب ال��ع��دي��د من 
الدرا�صات التي اأجراها مركز بيو 
فاإن   ،2014 عام  للأبحاث منذ 
املجتمع الأمريكي منق�صم ب�صدة، 
م���ن ال���ق���اع���دة الن��ت��خ��اب��ي��ة اإىل 
ال��ن��خ��ب، ووف����ق خ��ط��وط حزبية 
الدميوقراطيون  مت��ي��ًزا:  ت���زداد 
واجل��م��ه��وري��ون م��ت�����ص��ادان حول 
والبيئة  وال��ه��ج��رة  ال���دول���ة  دور 
واأولوياتهم  العرقية،  والق�صايا 

ال���رغ���م م���ن اإخ��ف��اق��ه الأخ�����ري يف 
ولية تك�صا�س، ف�صوف يلعب بل 
املوا�صيع،  نف�س  وت���ر  ع��ل��ى  ���ص��ك 
اأن الكاريزما الطبيعية التي  كما 
يتمتع بها، وتاأكيده على مفاهيم 
اأك�صبته  قد  والكرامة،  الح��رتام 
ويريد  الأبي�س”.  “اأوباما  لقب 
ك������وري ب����وك����ر، ال�����ص��ي��ن��ات��ور عن 
حملة  قيادة  جري�صي،  نيو  ولي��ة 
الوحدة  راي�����ة  ت���رف���ع  م��ت��ف��ائ��ل��ة، 
والتجمع، ول يرتدد يف احلديث 

عن احلب.

جمتمع اأمريكي منق�صم بعمق
ل�������ك�������ن ال���������ن���������واي���������ا ال����ط����ي����ب����ة 

املقابل  يف  ���ص��ُت��ل��ع��ب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
حول قدرة املر�صحني على اختيار 
وجت�صيد �صخ�صية، اإما املحارب اأو 
اجلي�س  �صيح�صد  ال��ذي  املحاربة، 
عملية  وي����ق����ود  ال����دمي����ق����راط����ي 
ال�صتعادة �صد دونالد ترامب، او 
�صخ�صية املعالج اأو املعاجلة، الذي 
التوترات،  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  �صيعمل 
بجروح  امل�صابة  اأم��ري��ك��ا  وي��ع��ال��ج 

خطرية.

�صخ�صية املنقذ
 يف اأ�صلوب اأوباما؟

املوقف  ه���ذا  اأث��ب��ت  ان  �صبق  وق���د 
 ،2008 ف��ع��ال��ي��ت��ه. ع���ام  ال��ث��اين 

اخ��ت��ط��ف ���ص��ن��ات��ور ����ص���اب، عدمي 
اخل��������������ربة، ورق������������ة ال����رت�����ص����ي����ح 
ت�صميد  بعر�صه  الدميوقراطي 
التي متيزت  ب��و���س،  ج��راح حقبة 
العراقي،  ال��ع�����ص��ك��ري  بامل�صتنقع 
الإرهاب،  على  احلرب  وانزلقات 
كاترينا، مع تقدمي و�صفة  وع��ار 
اخل���ل����س ل�����ص��ع��ب ب��اأك��م��ل��ه من 
خلل �صعود اأول رئي�س اأ�صود اإىل 

البيت الأبي�س.
يف  ال�صتمرار  الأم��ري��ك��ان  ويريد 
املج�صدة  بقوة وحدتهم،  الإمي��ان 
يف �صعار ختمهم العظيم -  واحد 
من الكرة. ان �صنتني من رئا�صة 
ت����رام����ب، ك���ان���ت ك���اف���ي���ة لإث������ارة 

���ص��ي��ل م���ن الأ����ص���ف وال���ن���دم على 
النق�صامات الأمريكية، واحلاجة 

اإىل اإعادة البناء واللتقاء.
النتخابية،  حملتها  خ��ط��اب  يف 
قالت  ث���ل���ج���ي���ة،  ع���ا����ص���ف���ة  حت����ت 
�����ص����ي����ن����ات����ور م���ي���ن���ي�������ص���وت���ا اآم������ي 
“علج  ت���ري���د  اإن���ه���ا  ك��ل��وب��و���ص��ار 
متجهًة  الدميقراطية”،  ق��ل��ب 
ولل�صالح  اأمريكا،  لكل  كمر�صحة 
تتباهى  اأن  ومي���ك���ن���ه���ا  ال�����ع�����ام. 
براغماتية  كم�صّرعة  ب�صمعتها 
مع  العمل  على  ق���ادرة  ومنتجة، 

اجلمهوريني. 
اأورورك بدء �صباق  واإذا قرر بيتو 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، على  الن���ت���خ���اب���ات 

�صتح�صم التمهيدية حول قدرة 
املر�صحني على اختيار وجت�صيد 
�صخ�صية، اإما املحارب اأو املعالج

هل اأمريكا الدميقراطية م�صتعدة 
للمراهن���ة م���رة اأخ���رى عل��ى 
ام�راأة وعلى مر�ص�ح غري اأبي�س؟

�صينتظر ال�صعب االأمريكي، 
املرتبك، خطابا قويا من مناف�س 
ترامب، يتعار�س وخطاب الرئي�س

ق�ّصمهم ترامب ب�صكل كبري:

يحتاج الدميقراطيون اإىل �صخ�صية قوية عام 2020
•• الفجر – �شيليا بيلني - ترجمة خرية ال�شيباين

وبطل  امل�صتقل،  فريمونت  �صيناتور  �صاندرز،  ب��ريين 
التقدميني االأمريكيني منذ حملة التمرد التي قادها 
يف  ر�صميًا  انطلق   ،2016 عام  كلينتون  هيالري  �صد 
ال�صباق الذي �صي�صمح للدميقراطيني باختيار بطلهم 

ملواجهة دونالد ترامب يف نوفمرب 2020. 
الطريق نحو ك�صب ورقة احلزب الدميقراطي مبثابة 
وجمع  �صيا�صية،  رال��ي��ات  تتخلله  م��اراث��ون،  �صباق 
االأموال، واملناظرات املتلفزة عام 2019، وهو مو�صم 
فرباير  من  ميتد  التمهيدية  االنتخابات  من  طويل 
اإىل يونيو 2020، ويتخلله الرت�صيح الر�صمي للحزب 

املبارزة لدخول  اأخرًيا يف  املوؤمتر، قبل االنخراط  يف 
البيت االأبي�س.

عدد ال يح�صى من الدميقراطيني
اأكرث من عام ون�صف العام قبل االنتخابات الرئا�صية 
االأم��ري��ك��ي��ة، جن��د ع��ل��ى خ��ط االن��ط��الق اأك���رث من 
احلزب  �صورة  يعك�س  مما  معلنني،  مر�صحني  ع�صرة 

الدميقراطي اليوم املتنوع، واالأنثوي، واملتجدد.
يف الوقت احلايل، يحتل ال�صيناتورات، ذكورا واناثا، 
مقدمة امل�صهد-  بريين �صاندرز، وكذلك اإليزابيث وارين 
)كاليفورنيا(،  هاري�س  وكاماال  )ما�صات�صو�صت�س(، 
كلوبو�صار  واإمي����ي  ج��ري���ص��ي(،  )ن��ي��و  ب��وك��ر  وك����وري 

)ميني�صوتا(، وكري�صتني جيلرباند )نيويورك(.

بريين �صاندرز

اإليزابيث وارين

كامال هاري�س

اإميي كلوبو�صار

املجتمع الأمريكي منق�صم ب�صدة، من القاعدة النتخابية اإىل النخب، ووفق خطوط حزبية تزداد متيًزا

يريد االأمريكان اال�صتمرار يف االإميان بقوة وحدتهم، املج�صدة يف �صعار ختمهم العظيم
النوايا الطيبة للدميقراطيني ميكن اأن تتحطم على مبداأ الواقع

كوري بوكربيتو اأورورك
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون نور القمر للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1019127 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/الفندي �صيف مبارك حفيظ املزروعي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ الفندي �صيف مبارك حفيظ املزروعي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رنا �صيل كورانغا �صيل %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ريبون حممد كان�صون %24
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ �صالون نور القمر للرجال

MON LIGHT GENTS SALON
اىل/�صالون نور القمر للرجال ذ.م.م

MON LIGHT GENTS SALON LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ جنوم  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

فرحان لتجارة اللكرتونيات
رخ�صة رقم:CN 1728152 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ ال�صلع 

للخيام
رخ�صة رقم:CN 1839660 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ ملحمة 

ال�صقاء
رخ�صة رقم:CN 1190590 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز مومباي الطبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1105448 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز عبداهلل ح�صن احمد من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالعزيز عبداهلل ح�صن احمد من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ديتي دافي�س دافي�س

تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ مركز مومباي الطبي ذ.م.م
BOMBAY MEDICAL CENTER LLC

اىل/مركز بومباي الطبي- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
BOMBAY MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ الزين 

CN 2491699:للوازم الرحلت رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ موؤ�ص�صة 

�صما اخلزنة لعمال البلط والبل�صرت
 رخ�صة رقم:CN 1183539 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ موؤ�ص�صة 

الروو�س للمقاولت العامة
 رخ�صة رقم:CN 1147642 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دراجون لل�صرياميك 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2716753 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد علي مهمل مبارك الحبابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد خمي�س حممد عبيد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج اللم�صة املا�صية 

ل�صبغ و�صمكرة ال�صيارات- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1193325 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف �صعيد بخيت ال�صالفة %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي حممد الهوتي البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تكنولوجيا العمارة 

CN لل�صت�صارات الهند�صية  رخ�صة رقم:1233736 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جمعه را�صد جمعه را�صد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد عيلن عبداهلل حممد املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 A&T :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 307476 بتاريخ : 2019/03/07 
بيانات الأولوية:

با�ص��م: طارق نبيل خلفاوي 
وعنوانه: 8084 �صارع ريفرديل، ديربورن هايت�س، ام اآي 48127، الوليات املتحدة الأمريكية. 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
اإن�صاء املباين والإ�صلح وخدمات الرتكيب اأو التجميع. 

الواق�عة بالفئة: 37
و�صف العلمة: العلمة تتاألف من الأحرف اللتينية )A&T( كتبت ب�صكل مميز. 

ال�ص��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
القت�صاد  اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
  OTTIMA :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 307199 بتاريخ : 2019/03/04 
بيانات الأولوية:

با�ص��م: فوود كومري�س اإ�س.اآر.اإل 
وعنوانه: كا�صتيل �صان جيورجيو )اإ�س اإيه( يف: فيا ليفاتينو منربااا/6، �صالرينو، اإيطاليا 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�صطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�صاى  القهوة 
امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�صل النحل والع�صل الأ�صود؛ 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العلمة: كلمة )OTTIMA( كتبت باأحرف لتينية. 
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
  Gypol BUILD STRONG :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 307575  بتاريخ : 2019/03/10 

بيانات الأولوية:
با�ص��م: هاله تريدينغ م.م.ح.   

وعنوانه: مركز الأعمال راكز، راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين، اأ�صفلت وزفت وقار، مباين غري 
معدنية قابلة للنقل، ن�صب)جم�صمات( غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19
و�صف العلمة: الكلمات )Gypol BUILD STRONG( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل 
مميز، حيث كتبت الكلمة Gypol ب�صيغة فنية باللونني الأ�صود والأخ�صر وبخط مميز و�صكل 

 . BUILD STRONG اأكرب من الكلمات
ال�ص��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
القت�صاد  اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 Yalla TOYS :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 305750 بتاريخ : 2019/02/05 
بيانات الأولوية:

با�ص��م: �صامر �صليم فايق ال�صايغ 
وعنوانه: بناية 26، عّمان- �صمال، اأم ال�صماق، �صارع اخلراج، اأبو علندا 11592، �س.ب 533، عّمان، الأردن. 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
األعاب الزينة لألعاب املرح  اأجهزة اللعب والت�صلية مبا يف ذلك وحدات التحكم بها؛  األعاب الفيديو؛  اأجهزة 
واحلفلت على �صبيل املثال اأقنعة الحتفال وقبعات احلفلت الورقية؛ وق�صا�صات الورق امللون ومفرقعات 
الزينة ومفرقعات زينة عيد امليلد.؛ عدة �صيد وعدة �صيد ال�صمك على �صبيل املثال �صنارات ل�صيد ال�صمك 
اللزمة  املعدات  ال�صيد؛  للعبة  احليوانات  �صوت  تقليد  اأدوات  ُطعوم؛  ال�صنارة؛  ل�صيادي  ان��زال  ؛�صبكات 
الريا�صية  والأدوات  اجلمنازية  الريا�صة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  والألعاب،  الريا�صية  الألعاب  ملختلف 

غري الواردة يف فئات اخرى، زينة ل�صجرة عيد امليلد. 
 الواق�عة بالفئة: 28

و�صف العلمة: الكلمات )Yalla TOYS( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل مميز وب�صيغة فنية، حيث كتبت 
فوق  الأ�صفر  باللون  املكتوبة   TOYS كلمة  اأعلى  الأزرق  باللون  حم��ددة  الأ�صفر  باللون   Yalla كلمة 

�صكل هند�صي باللون الأحمر. 
ال�ص��رتاطات:

اأو  القت�صاد   وزارة  التجارية يف  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 MERALDA :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 307505 بتاريخ : 2019/03/07 
بيانات الأولوية:

با�ص��م: جموهرات مريالدا اخلا�صة املحدودة 
وعنوانه: ايه27/634/1، الطابق الأر�صي برج اآر اإف، بارايانت�صريي، كوزيكود – 673004، ولية كريال، 

الهند. 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 

بالذهب  الأعمال اخلا�صة  اإدارة  والبيع باجلملة للذهب والف�صة والبلتني؛  بالتجزئة  البيع  منافذ 
والف�صة والبلتني؛ خدمات الدعاية والإعلن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي. 

 الواق�عة بالفئة: 35
اأعلها  وي��وج��د  مميز،  ب�صكل  لتينية  ب��اأح��رف  كتبت   )MERALDA( كلمة  ال��ع��لم��ة:  و�صف 

ت�صميم هند�صي، باللونني الأبي�س والأ�صود. 
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

يعلن ق�صم العلمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306610   بتاريخ:  21 فرباير 2019
با�ص��م:  اأمرييكان غريل، ال ال �صي
وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد،

اإل �صيغوندو، �صي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: اللعب و اأدوات اللعب، اأدوات الريا�صة اجلمنازية 

والأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى، زخارف ل�صجرة عيد امليلد.
الواق�عة بالفئة: 28

و�صف العلمة: العلمة هي عبارة JOSS KENDRICK مكتوبة بالحرف اللتينية
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

يعلن ق�صم العلمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306609   بتاريخ:  21 فرباير 2019
با�ص��م:  هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه: الطابق 3 ،مبنى جيه اآند �صي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110 
وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
م�صتح�صرات  العطرية،  والزيوت  العطور  ال�صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  امللب�س، 
التجميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات الأ�صنان، اللوا�صق لتثبيت الرمو�س امل�صتعارة، اللوا�صق لتثبيت 
واجللد  ال�صعر  على  لل�صتعمال  الطبية  الأغرا�س  لغري  بل�صم  التجميل،  لغايات  اللوا�صق  امل�صتعار،  ال�صعر 
وال�صفاه، القنعة التجميلية، الكرميات التجميلية، اطقم التجميل التي حتتوي على الكحل لتحديد العني 
واحمر اخلدود و ظلل العني و امل�صكرة و م�صتح�صرات جتميل احلواجب واحمر ال�صفاه، القلم التجميلية، 
م�صتح�صرات جتميل للرمو�س، م�صتح�صرات جتميل للعناية بالب�صرة، م�صتح�صرات جتميل احلواجب، اقلم 
احلواجب، الرمو�س امل�صتعارة، الظافر امل�صتعارة، ملمع ال�صفاه، علب احمر ال�صفاه، اأحمر ال�صفاه، غ�صولت 
ازالة  م�صتح�صرات  املكياج،  م�صتح�صرات  )ب���ودرة(،  املكياج  م�صاحيق  املكياج،  التجميل،  لغرا�س  )لو�صن( 
املكياج، امل�صكرة، املواد الهلمية للتدليك لغري الأغرا�س الطبية، املل�صقات الفنية للأظافر، م�صتح�صرات 
العناية بالأظافر، طلء الظافر، الزيوت لأغرا�س التجميل، �صناعة العطور، الفازلني لأغرا�س التجميل، 
الأظافر  لتثبيت  اللوا�صق  التجميل(،  )م�صتح�صرات  لل�صم�س  بالتعر�س  الب�صرة  ل�صمرار  امل�صتح�صرات 
امل�صتعارة، حمرة للخدود، اأقلم اأحمر اخلدود، امل�صتح�صرات للعناية باجل�صم واجلمال لأغرا�س جتميلية، 
املل�صقات الفنية للج�صم، الكرميات املنظفة ، امل�صتح�صرات التجميلية لخفاء عيوب اجل�صم والوجه والب�صرة 
التجميلي  امل�صحوق  والب�صرة،  واجل�صم  الوجه  عن  وال�صوائب  البقع  لإخفاء  امل�صتح�صرات  )الكون�صيلر(، 
الكرمي،  اأ�صا�صها  جتميل  حمرة  الب�صرة،  ل��ون  لتوحيد  �صائل  الب�صرة،  ل��ون  لتوحيد  ك��رمي  )ب���ودرة(،  للوجه 
امل�صتح�صرات التجميلية للزينة، امل�صتح�صرات لفرك وتق�صري اجل�صم والوجه واليدين والقدمني لأغرا�س 
كرمي  ال�صفاه،  حم��دد  بال�صفاه،  للعناية  طبية  الغري  امل�صتح�صرات  العني،  ظ��لل  للعني،  حم��دد  جتميلية، 
وقابل  دائم  لأغرا�س جتميلية غري  الو�صم  للأظافر،  ا�صطناعية  واأط��راف  روؤو���س  للوجه،  ا�صا�س جتميلي 
من  مبجموعة  معززة  وتكون  ال�صا�صي  كمكونها  امل��اء  على  تعتمد  التي  التجميلية  امل�صتح�صرات  ل��لإزال��ة، 
املكونات الن�صطة )الغري طبية( التي ت�صتخدم لتقلي�س م�صام الوجه وبالتحديد امل�صتح�صرات الغري طبية 
للجلد والتي حتارب علمات تقدم ال�صن واللو�صن الذي ي�صتعمل للج�صم والوجه واليدين، الرذاذ )�صرباي( 
الذي ي�صتعمل لتثبيت املكياج لفرتات طويلة، الرذاذ )�صرباي( لأغرا�س التجميل للج�صم والوجه واليدين 
والقدمني، مواد التواليت، األواح حتتوي على األوان وانواع متعددة مللمع ال�صفاه، م�صتح�صرات جتميل ال�صفاه، 
امل�صتح�صرات الغري طبية للعناية بالب�صرة حتديداً الكرميات والغ�صول )لو�صن( و اجلل و التونر واملنظفات 
والأقنعة )املا�صكات( و احلليب و الزيوت و املنتجات التجميلية لإزالة اخلليا امليتة من �صطح اجللد  و الرذاذ 

)�صرباي( و الرغوات  املو�صية و املراهم و الأم�صال واملرطبات واملق�صرات. 
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العلمة: العلمة هي الكلمة WISHFUL  مكتوبة بالأحرف اللتينية
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
  OTTIMA :بطلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 307182  بتاريخ : 2019/03/04 
بيانات الأولوية:

با�ص��م: فوود كومري�س اإ�س.اآر.اإل 
وعنوانه: كا�صتيل �صان جيورجيو )اإ�س اإيه( يف: فيا ليفاتينو منربااا/6، �صالرينو، اإيطاليا 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات: 
حمفوظة  وخ�صروات  فواكه  اللحم،  خل�صات  وال�صيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�صماك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�س واحلليب ومنتجات 

احلليب، الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل. 
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العلمة: كلمة )OTTIMA( كتبت باأحرف لتينية. 
ال�ص��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
القت�صاد  اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  مار�س 2019 العدد 12579 

ف������ولن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�صتان     ، حم��م��د  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )VK0156591( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0562028536

فقدان جواز �صفر
م�صمت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
جميب  حم����م����د  ج���ا����ص���م���ني 
ب���ن���غ���لدي�������س     ، ال�����رح�����م�����ن 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )bh0781162(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0505824879    

فقدان جواز �صفر
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عربي ودويل

وجدد رئي�س الربملان العربي ا�صتمرار جهود الربملان العربي 
يف الت�صدي والرد على التقارير والبيانات والقرارات امل�صي�صة 
املغلوطة واملمنهجة التي ت�صدر عن بع�س املنظمات الإقليمية 
احرتام  ب�صرورة  ومطالبتها  العربية،  ال��دول  بحق  والدولية 
�صوؤونها  ف��ى  ال��ت��دخ��ل  وع���دم  الق�صائية  واأنظمتها  �صيادتها 
الداخلية، واللتزام التام باحرتام مبادئ كفالة حق الدول فى 
اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة اجلنائية وا�صتقلل 
ال��ق�����ص��اء، م���وؤك���داً وق���وف ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ال��ت��ام م��ع مملكة 
ما  كل  وم�صاندتها يف  و�صعباً  وبرملاناً  وحكومًة  ملكاً  البحرين 
واأمنها  �صيادتها  على  للحفاظ  وتدابري  اإج���راءات  من  تتخذه 

و�صلمة مواطنيها وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية.

هذه التقارير املمنهجة من بع�س املنظمات الدولية للت�صكيك 
يف الأحكام الق�صائية يف مملكة البحرين من خلل العتماد 

على معلومات مغلوطة دون الرجوع اإىل املوؤ�ص�صات الر�صمية.
العايل  تقديره  ع��ن  برقيته  يف  البحرين  مملكة  ملك  واأك���د 
للدور البارز لرئي�س الربملان العربي يف تعزيز م�صرية العمل 
العربي امل�صرتك وجهوده الكبرية يف الذود عن م�صالح الأمة 
العربية ودعم كافة ق�صاياها، معرباً عن بالغ العتزاز بدعم 
البحرين  وا�صتقرار مملكة  اأم��ن  فيه  ما  لكل  العربي  الربملان 
امل�صا�س مبقدرات ووحدة  بكل قوة �صد من يحاول  والوقوف 
ال�صعب البحريني، وم�صاندة جهودها الهادفة لتعزيز الرخاء 

والتقدم على كافة الأ�صعدة.

تلقى الدكتور م�صعل بن فهم ال�صلمي رئي�س الربملان العربي 
ام�����س الأرب��ع��اء 6 رج��ب 1440 ه��ج��ري امل��واف��ق 13 مار�س 
اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  امللك  جللة  م��ن  �صكر  برقية  2019م، 
خليفة ملك مملكة البحرين ب�صاأن القرار ال�صادر عن الربملان 
ا�صتنكار   - 2019م  12 فرباير  بتاريخ  - يف جل�صته  العربي 
الدولية  والهيئات  املنظمات  بع�س  ع��ن  بيانات  م��ن  �صدر  م��ا 

بالت�صكيك بالأحكام الق�صائية ال�صادرة فى ممكلة البحرين.
وثمن جللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة يف برقيته موقف 
ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي بالت�صدي ل��ه��ذه ال��ت��دخ��لت امل��رف��و���ص��ة يف 
عميق  البحرين، وعرب جللته عن  ململكة  الداخلية  ال�صوؤون 
�صكره وتقديره للقرار ال�صادر عن الربملان العربي للرد على 

ملك البحرين ي�صيد مبوقف الربملان العربي من التدخالت يف �صوؤون بالده

اأمواًل ل �صيما النفط.
هو  “القت�صاد  لن��دي�����س  وي��ق��ول 
التحدي الأبرز، بعدما اأدى ح�صم 
اأ�صواأ  تقوية  اإىل  الأهلية  احل��رب 
خ�صائ�س النظام من ف�صاد وعنف 
وي�صيف  وغياب �صيادة القانون”. 
“فوق ذلك كله، تفر�س الوليات 
امل��ت��ح��دة واح���دة م��ن اأ���ص��د اأنظمة 
�صاأنها  من  �صوريا،  على  العقوبات 

اأن توا�صل تعميق بوؤ�س النا�س«.
الإلزامية  خدمته  امتدت  بعدما 
لنحو ثماين �صنوات، يحاول �صادي 
يوا�صل  اأن  ع���ام���اً(   40( ع��ّب��ا���س 
اقت�صادية  ظ��روف  ظ��ل  يف  حياته 
���ص��ع��ب��ة. وي���ق���ول ل��ف��ران�����س بر�س 
ثلث  يف  العمل  ع��ل��ّي  اأن  “اأ�صعر 
 )..( فاتني  ما  اأعّو�س  مهن حتى 
والعمل،  امل��ال  بع�س  عّو�صُت  واإذا 
�صبابي؟”.  يل  ����ص���ي���ع���ّو����س  م����ن 
وي�صيف “مل يظن اأحد اأن احلرب 

�صتطول«.
اإنها�س  وي�صعى حلفاء دم�صق اىل 
خ�صو�صا  ال�������ص���وري،  الق��ت�����ص��اد 
تكبدوها  باهظة  اأم��وال  لتعوي�س 
خ��لل احل���رب. وتخطط ك��ل من 
م��و���ص��ك��و وط���ه���ران حت���دي���داً لأن 
يف  الأ���ص��د  ح�صة  ل�صركاتها  تكون 
اإع��ادة الإعمار. ووقعت كل منهما 
موؤخراً اتفاقات ثنائية مع دم�صق 
امل��دى يف جمالت  وعقوداً طويلة 
والبناء  ال���ط���اق���ة  اأب�����رزه�����ا  ع�����دة 

والنفط والزراعة.
وحث الرئي�س الرو�صي فلدميري 
بوتني الأوروبيني ال�صيف املا�صي 
ع��ل��ى امل�������ص���ارك���ة م���ال���ي���اً يف اإع�����ادة 
الع����م����ار. وت��ن��خ��رط م��و���ص��ك��و يف 
حم����ادث����ات م���ع ج���ه���ات دول���ي���ة يف 
اللزمة  امل���وارد  لتاأمني  حم��اول��ة 

لذلك.

�صتوؤدي لرفع عقوبات مقابل �صيء 
ن���ووي كامل.  ن��زع ت�صلح  اأق���ل م��ن 
الر�صائل  ت��ل��ك  اأن  ت��رام��ب  وظ���ن 
����ص���ت���وؤم���ن ل����ه ن�����زع ����ص���لح ن����ووي 
كامل مقابل العقوبات. اأعتقد اأنه 
اأن ل �صيء من تلك  ات�صح �صريعاً 

التوقعات �صوف يتحقق«.
فر�صبوه،  األ���ك�������ص���ان���در  وخل�������س 
كوريا  ل��دى  اأ�صبق  اأمريكي  �صفري 
قائًل:  ال��ق��م��ة  نتيجة  اجل��ن��وب��ي��ة 
ب����اأن  در������ص�����اً  ال���زع���ي���م���ان  “تعلم 

العواطف ل تقهر كل �صيء«.     

لأكر من 24 �صاعة قبل اأن يطلق 
�صراحه م�صاء الثلثاء.

على  الهجمات  بارتباطه يف  واتهم 
عائلته  بح�صب  ال��ك��ه��رب��اء،  �صبكة 
وال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
علماً  ب��ي(،  تي  اأن  )اإ���س  ال�صحافة 
اتهامات  اأي  ت��وج��ي��ه  ي��ت��م  مل  اأن����ه 

ر�صمية بحقه.
واأعربت املفو�صية ال�صامية حلقوق 
املتحدة،  ل��لمم  التابعة  الإن�����ص��ان 
ال���ت���ي ل��ه��ا م��ه��م��ة ف��ن��ي��ة ح��ال��ي��اً يف 

كاراكا�س، عن قلقها حيال ذلك.
ال��ي��وم��ي��ة �صعبة  احل���ي���اة  وت��ب��ق��ى 

بالن�صبة لل�صكان.
وقالت اإزمريالد �صان�صيز الثلثاء 
امل��اأ���ص��اة: ل  “لقد �صئمنا م��ن ه��ذه 
م�صريًة  مياه”،  ل  والآن  ك��ه��رب��اء 
كاملة  “دجاجة  خ�صرت  اأن��ه��ا  اإىل 
ب�صبب  واخل�صار”  اللحم  وبع�س 

غياب الكهرباء.
لثلثة  اأم  وه���ي  ي��ول��ي��م��ار  وت��ق��ول 
اأي  ل��دي  يعد  “مل  باكية،  اأط��ف��ال، 

�صيء لأطعم اأولدي«.

•• بريوت-اأ ف ب:

ب���ع���د ث���م���اين ����ص���ن���وات م����ن حرب 
تعد م�صاألة  �صوريا، مل  طاحنة يف 
اإزاح��������ة ال���رئ���ي�������س ب�������ص���ار الأ����ص���د 
ع��ن احل��ك��م م��ط��روح��ة يف الوقت 
اىل  ب��لده حتولت  لكن  احلا�صر، 
خارجية  قوى  بني  مناف�صة  حلبة 
م��ت��ن��اق�����ص��ة، يف ظل  م�����ص��ال��ح  ذات 

ح�صار اقت�صادي منهك.
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ي���و����ص���ك  وب��ي��ن��م��ا 
ن���زاع مدمر  ب���رز يف خ�صم  ال���ذي 
تطالب  �صلمية  ب��ت��ظ��اه��رات  ب����داأ 
ب��رح��ي��ل الأ���ص��د وت��ف��رع اىل حرب 
النهيار،  ع��ل��ى  ودام���ي���ة،  م��ع��ق��دة 
ي��دخ��ل ال���ن���زاع ع��ام��ه ال��ت��ا���ص��ع مع 
قتيل  األف   360 ح�صيلة تخطت 
مليار  ب�400  كلفته  تقدر  ودم��ار 
اأك����ر من  ي����زال  ل  ب��ي��ن��م��ا  دولر، 
�صوريا،  داخ���ل  ن���ازح  م��لي��ني  �صتة 
�صتة  ونحو  م���اأوى،  بل  غالبيتهم 
مليني لجىء خارجها، ل ت�صجع 

الأمم املتحدة عودتهم راهناً.
الأمني  ال���و����ص���ع  ���ص��ك��ل  وب���ع���دم���ا 
باتت  ل�صنوات،  ال�صوريني  هاج�س 
والقت�صادية  املعي�صية  ال��ه��م��وم 
وي�صطرون  اليوم.  كاهلهم  تثقل 
للح�صول  ط��واب��ري  يف  ل��لن��ت��ظ��ار 
على اأ�صطوانة غاز، ويتذمرون من 
بينما  الكهرباء،  وتقنني  البطالة 
ترزح ال�صريحة الأكرب منهم حتت 

خط الفقر، وفق الأمم املتحدة.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف م��رك��ز الأمن 
نيكول�س  اجل����دي����د  الأم�����ريك�����ي 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  هريا�س 
النزاع بات راهناً “اأقل تعقيداً مع 
اأق���ل م��ن املجموعات  ع���دد  وج���ود 
ذاته،  ال��وق��ت  يف  لكن  امل�صلحة”. 
“اأكر تعقيداً جراء وجود  اأ�صبح 

 وزعم بيغون باأنه رغم عدم حتقيق 
القمة لل�صفقة املرجوة، قد جترب 
ال�صخ�صية  ت��رام��ب  ديبلوما�صية 
كوريا  زع���ي���م  اإج����ب����ار  ع���ل���ى  ك���ي���م 
املفاو�صات  ل��ت��وج��ي��ه  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
اإىل  التو�صل  اأج���ل  م��ن  ل�صاحله، 

�صفقة.
ت�صريح  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  ويلفت 
رفيع  م�صوؤول  ع��ام،  قبل  ب��ه،  اأدىل 
ترامب  واف���ق  ع��ن��دم��ا  الإدارة،  يف 
على عقد لقاء مع نظريه الكوري 
حمادثات  بف�صل  مذكراً  ال�صمايل، 

حتقيق  “جلنة  ت�صكيل  اأع��ل��ن  كما 
“م�صاعدة  ���ص��ت��ط��ل��ب  رئا�صية” 
ورو�صيا  وال�����ص��ني  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لديها  دول  وه���ي  وك���وب���ا،  واإي�����ران 
ال���ك���ث���ري م�����ن اخل�������ربة يف جم���ال 

الهجمات الإلكرتونية«.
وت��ب��ق��ى الت�������ص���الت ���ص��ع��ب��ة بني 
كاراكا�س واملدن الأخرى يف البلد. 
وراء  ال�صعي  م��ن  ال�صكان  واأن��ه��ك 
املياه،  خ�صو�صاً  الأ�صا�صية،  امل���واد 
بالدولر  يدفعوا  اأن  عليهم  فيما 

مقابل اأي عملية �صراء ب�صيطة.
كاراكا�س لزعيم  وهتفت ح�صود يف 
املعار�صة خوان غوايدو الذي وعد 
الظلمة  م��ن  ف��ن��زوي��ل  “باإخراج 
اجلوع  م��ت��ن��ا���ص��ي��ة  جداً”،  ���ص��ري��ع��اً 
الكهرباء  وان����ق����ط����اع  وال���ع���ط�������س 

واخللل يف اخلدمات الأ�صا�صية.
اأزمة  ب��دء  امل��رة الثانية منذ  وه��ذه 
ال��ك��ه��رب��اء اخل��م��ي�����س، ال��ت��ي يدعو 
اأعلن  ال���ذي  املعار�صة  زع��ي��م  فيها 
ب��ال��وك��ال��ة يف 23  ن��ف�����ص��ه رئ��ي�����ص��اً 
اإىل  ال�صعب  الثاين/يناير  ك��ان��ون 

حلزب  ا�صرتاتيجي  كعمق  �صوريا 
مع  م���ق���ب���ل���ة  ح�������رب  اأي  يف  اهلل 

ا�صرائيل«.
ويحتاج الأ�صد وفق هريا�س “املاء 
���ص��وري��ا لكن  ���ص��رق  م��ن  والقمح” 
على  تقوم  الأمريكية  “ال�صيا�صة 
ح��رم��ان��ه م���ن ه���ذه امل�����وارد ودفع 

اقت�صاده اإىل النهيار«.
ا�صتقباله  خ����لل  الأ�����ص����د  وق�����ال 
م�صوؤوًل �صينياً الأحد اإن “احلرب 
ع��ل��ى ���ص��وري��ا ب�����داأت ت���اأخ���ذ �صكًل 
واحلرب  احل�صار،  اأ�صا�صه  جديداً 

القت�صادية«.
الأجنبي  ال���ن���ف���وذ  م���واج���ه���ة  ويف 
وع���ق���وب���ات اأم���ريك���ي���ة واأوروب����ي����ة 
����ص���ارم���ة م��ن��ذ ب����دء احل������رب، رداً 
ال�صلمية  الحتجاجات  قمع  على 
بالقوة، جتد دم�صق نف�صها عاجزة 
عن النهو�س بالقت�صاد بعد دمار 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وق���ط���اع���ات تدر 

لعبني اأجانب فاعلني ي�صيطرون 
على م�صاحات وا�صعة داخل �صوريا 
يغادروا  اأن  امل��ح��ت��م��ل  غ���ري  وم����ن 

قريباً«.
احلكومية  ال�����ق�����وات  وت�����ص��ي��ط��ر 
املئة من  اأك��ر م��ن �صتني يف  على 
متلحقة  ن��ك�����ص��ات  ب��ع��د  ال���ب���لد، 
ُمنيت بها املعار�صة ال�صورية. ومّت 
ذلك بف�صل دعم حليفتيها: اإيران 
النزاع  ان���دلع  اأر���ص��ل��ت منذ  ال��ت��ي 
ومقاتلني من  وم�صت�صارين  قوات 
لبنان والعراق، ورو�صيا التي غرّي 
ت��دخ��ل��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري م��ن��ذ اأواخ����ر 
ميدانياً  ال��ق��وى  م��ي��زان   2015
مو�صكو  وحتتفظ  دم�صق.  ل�صالح 
دوريات  وت�صري  ع�صكرية  بقواعد 

يف حمافظات عدة.
ويقول الباحث والأ�صتاذ يف جامعة 
جو�صوا  الأم��ريك��ي��ة  اأوك���له���وم���ا 
“يت�صم  ب��ر���س  لفران�س  لن��دي�����س 

ي����وح����ي، ب��ح�����ص��ب حم���ل���ل���ني، ب����اأن 
ان�صحابها لي�س بقريب.

يف  الدوليني  اللعبني  من  ولكل 
�صوريا م�صالح متناق�صة.

اإردوغان  “يريد  هريا�س  وي�صرح 
احلا�صنة  م��ن  الأك����راد  ينتزع  اأن 
الأم�����ريك�����ي�����ة وي����ف����ر�����س الأم������ن 
الرتكي على �صمال و�صرق �صوريا. 
الأ�صد..  تثبيت  يف  رو�صيا  وترغب 
حل���را����ص���ة ق���واع���ده���ا الآخ�������ذة يف 
وعر�س   )..( ���ص��وري��ا  يف  ال��ت��و���ص��ع 
نفوذها” يف املنطقة. وتريد اإيران 
“بقاء الأ�صد حتى يتمكن احلر�س 
ا�صتخدام  م��وا���ص��ل��ة  م��ن  ال���ث���وري 

واملياه  بالنفط  وال��غ��ن��ي��ة  ���ص��وري��ا، 
واحلقول الزراعية.

ورغم تكرار الأ�صد عزمه ا�صتعادة 
امل��ن��اط��ق، لكن ذل��ك ل يبدو  ه��ذه 
ممكناً يف الوقت احلايل. اإذ يحمي 
ات���ف���اق رو����ص���ي ت��رك��ي اإدل�����ب منذ 
اأيلول/�صبتمرب، من هجوم لوحت 
الأكراد  يحظى  بينما  دم�صق.  ب��ه 
بدعم دويل، ل �صيما من وا�صنطن، 
ح��رب��ة يف حماربة  راأ������س  ك��ون��ه��م 

تنظيم الدولة الإ�صلمية.
وحتتفظ تركيا بنقاط مراقبة يف 
تن�صر  كما  دوري���ات،  وت�صرّي  اإدل��ب 
م����دن ح����دودي����ة عدة  ق���وات���ه���ا يف 

�صماًل كجرابل�س وعفرين.
ويهدئ الوجود الأمريكي اندفاعة 
اأنقرة �صد املقاتلني الأكراد الذين 
وتخ�صى  “اإرهابيني”  ت��ع��ده��م 
الأكراد  املتمردين  م��ع  توا�صلهم 
على اأر�صها. كما يحول دون اإقدام 
عملية  خ��ط��وات  اأي  ع��ل��ى  دم�����ص��ق 

�صدهم.
الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  وبعدما 
قراره  العام  نهاية  ترامب  دونالد 
�صوريا،  م��ن  ج��ن��دي  األ��ف��ي  �صحب 
م��ا اأث����ار خم���اوف الأك������راد، عادت 
“قوة  اب���ق���اء  وا���ص��ن��ط��ن وق������ررت 
ما  ج���ن���دي،  م��ئ��ت��ي  م���ن  �صلم” 

بالنق�صامات  ال�������ص���وري  امل�����ص��ه��د 
“اأكر  وج�������ود  م����ع  والياأ�س” 
امل��ئ��ة م��ن البلد  م��ن ث��لث��ني يف 
اأجنبية  ح���ك���وم���ات  م����ن  حم��ت��ل��ة 
قامت بت�صكيل ومتويل ميلي�صيات 

حملية«.
واأبرز املناطق التي ل تزال خارجة 
ال���ن���ظ���ام، حمافظة  ���ص��ي��ط��رة  ع���ن 
ادلب )�صمال غرب( التي ت�صيطر 
عليها هيئة حترير ال�صام )الن�صرة 
ف�صائل  ف��ي��ه��ا  وت���وج���د  ����ص���اب���ق���اً( 
اأخ����رى ���ص��غ��رية. وه��ن��اك مناطق 
املدعومة  الكردية  الذاتية  الإدارة 
�صرق  و���ص��م��ال  �صمال  يف  اأم��ريك��ي��اً 

فيتنام  اإىل  ج��اء  كيم  اأن  وا���ص��ح��اً 
لن���ت���زاع ت���ن���ازلت اق��ت�����ص��ادي��ة من 
ترامب يف مقابل القليل، كما فعل 
روؤ�صاء  مع  ال�صمالية،  كوريا  ق��ادة 
اأمريكيني �صابقني. ويبدو بو�صوح 
معتقداً  فيتنام  اإىل  ج��اء  كيم  اأن 
اأنه قادر على التباحث مع ترامب 
اأنه  لنا  �صيئة، وخري  ب�صاأن �صفقة 

عجز عن حتقيق هدفه«. 
م�����وريف:  ق�����ال  ال�������ص���ي���اق،  ذات  يف 
“اأعتقد اأنه تكون لدى كيم اعتقاد 
ترامب  اإىل  العاطفية  ر�صائله  باأن 

م����ن اأج�������ل ن������زع اأ����ص���ل���ح���ة ك���وري���ا 
عهود  خ��لل  ال��ن��ووي��ة،  ال�صمالية 

كلينتون وبو�س واأوباما. 
يعّول على  الذي  ويف عهد ترامب 
كيم  م���ع  العظيمة”  “علقته 
لنجاحه  حمتمل  رئي�صي  ك�صبب 
يف م�صعى ف�صل يف حتقيقه روؤ�صاء 
لقاء  ومكان  تاريخ  ح��دد  �صابقون، 
ال��زع��ي��م��ني ل��لج��ت��م��اع، ث��م تركت 
ل  لنوابهما،  نتائج  م�صاألة حتقيق 
اأن��ه برتكيزه  نقاد  وي��رى  العك�س. 
ع��ل��ى ت��ع��ام��لت��ه ال�����ص��خ�����ص��ي��ة مع 

ال�صمالية  كوريا  مفاو�صو  يتمتع 
ب�����ص��ل��ط��ة اأو����ص���ع مم���ا ك���ان���وا عليه 
نزع  ب�صاأن  للقمة،  التح�صري  عند 
امل�صوؤول  واأك��د  النووي”.  الت�صلح 
بكيم  ت���رام���ب  ل���ق���اءات  اأن  ن��ف�����ص��ه 
ع��ن��ه��ا. ومل  غ��ن��ى  م��ي��زة ل  �صكلت 

تكن خاطئة.
�صناتور  ج���ون�������ص���ون،  رون  وق�����ال 
ع���ن احل�����زب اجل���م���ه���وري، ح�صر 
مقتنعاً  زال  ما  اإن��ه  بيغون  موؤمتر 
ت�صكل  زعيمني  املحادثات بني  باأن 
مكوناً رئي�صياً لنهج الإدارة. ويبدو 

ويعتقد  ترامب”.  م���ع  امل���ن���ف���رد 
القمة  م��ن  الن�����ص��ح��اب  اأن  ب��ي��غ��ون 
لإج��راء مفاو�صات  “يوفر ظروفاً 
ج���ادة )م���ن ق��ب��ل م�����ص��وؤول��ني على 
ت��ك��ن ممكنة  اأدن������ى( مل  م�����ص��ت��وى 
اأن��ه ل ي�صتطيع  لو مل ي��درك كيم 

ن�صب كمني لرتامب«.
م��وؤمت��ر عقد يف  بيغون، يف  وداف���ع 
ت��رام��ب يف  اأ���ص��ل��وب  وا�صنطن، ع��ن 
قائًل:  كيم،  مع  مبا�صرة  التعامل 
رفع  ع���ام���اً   25 ط����وال  “حاولنا 
امل�صتوى  م��ن  امل��ح��ادث��ات  م�صتوى 

العملي اإىل القيادي، دون جدوى. 
ول ي�صتطيع اأحد �صوى كيم تهيئة 
امل���ج���ال ل��ن��ظ��رائ��ي اجل��ال�����ص��ني يف 
يتحلوا  اأن  ال��ط��اول��ة  على  وج��ه��ي 
باملرونة والليونة والإبداع لإيجاد 

حلول لتلك الق�صايا«.
ورغ����م ذل����ك، اأق����ر م�����ص��وؤول رفيع 
اخلارجية  وزارة  يف  امل�������ص���ت���وى 
الأمريكية باأن كيم مل يف�صح بعد 
ل��ن��واب��ه جم����اًل ل��ل��ت��ف��او���س. وقال 
ل��ق��اء م��ع �صحافيني  امل�����ص��وؤول، يف 
لأن  “نحتاج  امل��ا���ص��ي:  الأ����ص���ب���وع 

ك��ي��م، قطع ت��رام��ب ال��ط��ري��ق على 
القمة  ب��ع��د  ول���ك���ن  م�����ص��ت�����ص��اري��ه. 
اتفاق،  دون  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
توحي اإدارة ترامب بتوافر ب�صي�س 
قد  القمة  ان��ه��ي��ار  اأن  مبعنى  اأم���ل 
ديبلوما�صني  مت��ك��ني  يف  ي�����ص��اع��د 

وتكنوقرط من كل البلدين. 
ال�صناتور  امل��ق��ال ع��ن  ك��ات��ب  ون��ق��ل 
قوله  موريف  كري�س  الدميقراطي 
هانوي،  يف  ل��ق��ائ��ه��م��ا  “قبيل  اإن����ه 
كان  كيم  اأن  لبيغون  وا���ص��ح��اً  ب��دا 
للقائه  الن���ت���ظ���ار  ل��ع��ب��ة  مي���ار����س 

حالة  اإىل  مت��ّه��د  ال��ت��ي  الوطني” 
اإدخال  بفر�س  وت�صمح  ال��ط��وارئ، 
املكد�صة  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�������ص���اع���دات 
ع��ل��ى م���داخ���ل ال���ب���لد احل���دودي���ة 

مب�صاعدة دولية.
الذي  ال�صطراب  على  موؤ�صر  ويف 
ي�������ص���ود دوائ�������ر ال�������ص���ل���ط���ة، اأوق�����ف 
ع���ن حقوق  وامل����داف����ع  ال�����ص��ح��ايف 
الإن�������ص���ان ل��وي�����س ك���ارل���و����س دي���از 

النزول اإىل ال�صارع.
وزار  العا�صمة،  يف  غ��واي��دو  وج��ال 
اأح�����ي�����اء ع����دي����دة ب������دون ح������وادث، 
اأكرب  اأح��د  “بيتاري”  اإىل  و�صوًل 
كاراكا�س،  يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  الأح���ي���اء 
ب�صوؤون  �صيهتم  ب��ان��ه  وع���د  ح��ي��ث 
اإىل  “اأحتاج  وق���ال  ق��ري��ب��اً.  ال��ب��لد 
املكتب  وه��ذا  بذلك،  للقيام  مكتب 
اأي  مريافلوري�س!”،  يف  م��وج��ود 

هو من فعل الوليات املتحدة من 
واإطلق  ال�صكان  “اإحباط”  اأج��ل 

حرب اأهلية.
ل���ك���ن ك������رر غ�����واي�����دو ال�����ق�����ول اإن 
تت�صبب  التي  ه��ي  “الديكتاتورية 

بالإحباط والظلمة«.
ومل��واج��ه��ة خ��ط��ورة ال��و���ص��ع، �صوت 
ال������ن������واب ب�����دع�����وة م�����ن غ����واي����دو 
الثنني على اإعلن حالة “الإنذار 

اجل���م���ه���وري���ة ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو 
احلية”،  “املقاومة  اإىل  م��وؤي��دي��ه 
“كولكتيفو�س”  ب��ال��ذك��ر  وخ�����ّس 
وه������ي جم����م����وع����ات م����وؤل����ف����ة من 
ال�صمعة،  �صيء  بع�صها  مواطنني، 
يجوب  م�����ص��ّل��ح  كتنظيم  ت��ت�����ص��رف 
الدراجات  على  الأح��ي��اء  اأع�����ص��اوؤه 

النارية.
وقال غوايدو يف اإ�صارة اإىل مادورو 

تبقى  م��ا  ك��ل  ه���ذا  ي��ه��ددن��ا!  “اإنه 
له!«.

امل�������واج�������ه�������ة بني  وت�������������ص������اع������دت 
فتح  م��ع  ال��ث��لث��اء  “الرئي�صني” 
مدعي عام فنزويل حتقيقاً ب�صاأن 
يف  امل��ف��رت���س  “لتورطه  غ���واي���دو 

تخريب ال�صبكة الكهربائية«.
ال��ه��ج��وم على  اأن  م������ادورو  وي����رى 
حمطة الكهرباء املركزية يف البلد 

الق�صر الرئا�صي.
اآلف  م���ن  امل����وؤل����ف  احل�����ص��د  وردد 
ن�صتطيع”  “نعم  الأ�����ص����خ����ا�����س 
خائفون!”،  ل�صنا  ه��ن��ا!  و”نحن 
ف��ي��م��ا ت��داخ��ل��ت ع��ل��ى ط���ول م�صار 
التظاهرة اأ�صوات �صفري اجلمهور 
على  ل��لح��ت��ج��اج  الأواين  وق�����رع 

النظام.
رئي�س  دع������ا  الث������ن������ني،  وم���������ص����اء 

يف ظل ح�صار اقت�صادي منهك بعد ثماين �صنوات حرب

�صوريا حلبة تناف�س بني قوى خارجية متناق�صة

»ال �صفقة نووية اأف�صل من �صفقة �صيئة« 

قمة ترامب وكيم... العواطف ل ت�صنع اتفاقًا نوويًا

مادورو واملعار�صة الفنزويلية يتبادلن التهامات  

دولية، لي�س معروفًا بعد اأ�صباب قطع ترامب اللقاء، وال اإىل 
اأين يتجه ب�صاأن كوريا ال�صمالية.

وينقل الكاتب عن ع�صو يف جمل�س ال�صيوخ االأمريكي ح�صر 
املا�صي،  االأ�صبوع  يف  اخلارجية  العالقات  للجنة  اجتماعَا 
وا�صتمع اإىل تقرير �صري تاله �صتيفن بيغون، ممثل الرئي�س 
اآمااًل  االآن  االإدارة تعلق  اأن  واأفاد  ال�صمالية،  لكوريا  اخلا�س 

لتحقيق انفراج يف مفاو�صات على م�صتوى اأدنى.

••وا�شنطن-وكاالت:

ي�صود اعتقاد اأن �صبب قطع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
اأون،  جونغ  كيم  ال�صمالية  كوريا  زعيم  مع  فيتنام  يف  قمته 
ين�صجم مع احلكمة التي ترتدد يف وا�صنطن، ومفادها اأن “ال 
يوري  ح�صب  لكن  �صيئة”.  �صفقة  من  اأف�صل  نووية  �صفقة 
�صوؤونًا  يغطي  اأتالنتيك”  “ذا  موقع  لدى  حمرر  فريدمان، 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  كبري  عطل  عن  بامل�صوؤولية  االتهامات  واملعار�صة  م��ادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  نظام  تبادل 
الكهرباء �صّل البالد منذ 7 اآذار مار�س، ويعزوه النظام احلاكم اإىل “هجوم اإلكرتوين” بينما ترى املعار�صة 
اأنه ناجم عن “االإهمال” و”الف�صاد«. وبينما عادت االت�صاالت اإىل كاراكا�س، اأكدت احلكومة الثالثاء اأن 
التيار الكهربائي عاد اأي�صًا اإىل معظم مناطق البالد، ما عدا يف ال�صرق وبع�س واليات الو�صط. وم�صاًء، اأعلن 
الرئي�س مادورو “االنت�صار” يف “حرب الكهرباء” التي اأطلقتها براأيه الواليات املتحدة بتواطوؤ املعار�صة.
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ص��ات ب��ط��ول��ة كرة 
ال�صلة التي اأقيمت يف حديقة �صاحة 
»مبادرة  فعاليات  3، �صمن  الطوار 
الروح الإيجابية«، املبادرة الريا�صية 
الرائد التي اأطلقتها القيادة العامة 
جمل�س  مع  بالتعاون  دب��ي  ل�صرطة 
الدوائر  م��ن  وع���دد  الريا�صي  دب��ي 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
يف اإم����ارة دب���ي وت��اأت��ي يف اإط����ار عام 
حمدان  “مبادرة  و�صمن  الت�صامح، 
املجتمعية” و  للريا�صة  بن حممد 
ممار�صة  فر�س  توفري  اإىل  تهدف 
املجتمع،  اأف�����راد  ل��ك��اف��ة  ال��ري��ا���ص��ة 
وتوج فيها فريق “اإيديال” باللقب 
“لومار”  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه  ب��ع��د 

بنتيجة 76 - 68.
وق���������ام مم����ث����ل ع�����ن جم���ل�������س دب����ي 

الريا�صي وعن �صرطة دبي بتكرمي 
الفرق واللعبني الفائزين باملراكز 
والأل���ق���اب يف ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث توج 
البطولة  ب���ك���اأ����س  اإي����دي����ال  ف���ري���ق 
ب��ع��د فوزه  وامل���ي���دال���ي���ات ال��ذه��ب��ي��ة 
فريق  ت�����ص��ل��م  ك��م��ا  الأول،  ب��امل��رك��ز 
اأن  بعد  الف�صية  امليداليات  ل��وم��ار 
ا  حل يف املركز الثاين، كما فاز اأي�صً
و�صارك  امل���ث���ايل،  ال��ف��ري��ق  ب��ج��ائ��زة 
يف ب��ط��ول��ة ك���رة ال�����ص��ل��ة 8 ف���رق مت 
توزيعها على جمموعتني، تناف�صوا 

خلل 15 مباراة.
مبتابعة  ال����ب����ط����ول����ة  وح����ظ����ي����ت 
ج��م��اه��ريي��ة ك���ب���رية، ح��ي��ث حر�س 
ع��ل��ى احل�����ص��ور ومتابعة  اجل��م��ه��ور 
لل�صتمتاع  وال��ت��واج��د  امل��ن��اف�����ص��ات، 
واملبادرات  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ب��الأن�����ص��ط��ة 

الدوائر  تقيمها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
ا�صتمرت  كما  امل�صاركة،  واملوؤ�ص�صات 
تدريبات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  دب����ي  ���ص��رط��ة 
والتي  القتالية  الفنون  يف  لل�صغار 
���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 

الأطفال والنا�صئني.
مار�س   15( اجلمعة  ي��وم  وتنطلق 
الكرة  بطولة  مناف�صات   )2019
حديقة  يف  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة  ال���ط���ائ���رة 

الطوار 3.
فعاليات  ودع���م  تنظيم  يف  ي�����ص��ارك 
م�����ب�����ادرة ال��������روح الإي����ج����اب����ي����ة كل 
م���ن ���ص��رط��ة دب�����ي، وجم��ل�����س دبي 
وبلدية  الأمني،  وخدمة  الريا�صي، 
وهيئة  بدبي،  ال�صحة  وهيئة  دب��ي، 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، وم��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
الطرق  وهيئة  الإ�صعاف،  خلدمات 

املعرفة  دب��ي، هيئة  وامل��وا���ص��لت يف 
دبي  موؤ�ص�صة  الب�صرية،  والتنمية 
ل�صوؤون  الدائمة  اللجنة  ل��لإع��لم، 
العمال يف اإمارة دبي، دبي العقارية، 
تاون مردف،  اآب  العقارية،  الحت��اد 
وجمعية  ال��ع��رب��ي��ة،  الإذاع�����ة  �صبكة 

توعية ورعاية الأحداث.
الداعمة  اجل����ه����ات  ك���اف���ة  وت����ق����دم 
ل���ل���م���ب���ادرة خ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة اإىل 
فعاليات  خ�������لل  امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن 
امل����ب����ادرة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا على 
لعام  م��راح��ل خمتلفة ومتتد  اأرب���ع 
مناف�صات  تنظيم  وتت�صمن  كامل، 
بدبي  خمتلفة  مناطق  يف  ريا�صية 
ط����وال ف���رتة ���ص��ه��ور ال�����ص��ي��ف، هي 
م����ردف وال���رب����ص���اء وحم��ي�����ص��ن��ة 2 
تخ�صي�س  ومت  ال�صناعية،  وال��ق��وز 

ف���ع���ال���ي���ات يف ك����ل م��ن��ط��ق��ة مل�����دة 3 
اأ�صهر يف كرة القدم والكرة الطائرة 
وريا�صات  ال�صلة  وك���رة  والكريكت 
اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ب���الإ����ص���اف���ة اىل 
ملختلف  وتثقيفية  توعوية  حملت 

فئات املجتمع.

عام  انطلقت  التي  امل��ب��ادرة  وتهدف 
الت�صامح  قيم  تر�صيخ  اإىل   2017
وال���ت���ع���اي�������س واحل��������وار ب����ني اأف������راد 
املجتمع واحرتام الآخرين وتقبلهم 
التطرف  اأ����ص���ك���ال  ك���اف���ة  ن��ب��ذ  م���ع 
والع�صبية  وال���ع���ن���ف  وال���ك���راه���ي���ة 

الثقافة  ن�صر  اإىل  اإ�صافة  والتمييز، 
الريا�صية وال�صتفادة من الريا�صة 
ل�صتغلل  فعالة  اجتماعية  ك���اأداة 
اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع على 
اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم  كل 
واأعمارهم وذلك من خلل توفري 

ال��ري��ا���ص��ة ل�صكان  ف��ر���س مم��ار���ص��ة 
وت�صمل  دب���ي،  يف  امل��ن��اط��ق  خمتلف 
عدة  يف  مناف�صات  تنظيم  امل���ب���ادرة 
ال���ق���دم، الكرة  ري���ا����ص���ات ه���ي ك����رة 
التايكوندو،  ال�صلة،  ك��رة  الطائرة، 

والعديد من الألعاب الأخرى.

تنظمها ال�صرطة وجمل�س دبي الريا�صي

»اإيديال« يحلق بلقب �صلة الروح الإيجابية

اأحمد بن حممد يلتقي عددا من امل�صوؤولني وال�صخ�صيات الريا�صية
اللجنة  رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  بحث   
التي  الريا�صية  وال�صخ�صيات  امل�صوؤولني  الوطنية مع عدد من  الأوملبية 
ال��ت��ع��اون يف  �صبل  اإمكانية تعزيز  ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة  ال��دول��ة خ��لل  ت���زور 

احلركة الأوملبية واملجال الريا�صي على امل�صتويات كافة.
جاء ذلك خلل لقاءات �صموه �صباح اأم�س مبركز دبي املايل العاملي مع 
كَل من لودوفيك بوي �صفري اجلمهورية الفرن�صية لدى الدولة ، وراجا 
رابيا القن�صل العام الفرن�صي يف دبي، وروبرت رو�صتيك �صفري جمهورية 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  كرا�صني�صكي  واأن��درزي��ج  ال��دول��ة،  ل��دى  بولندا 

البولندية، ودايت�صي �صوزوكي رئي�س الوكالة اليابانية للريا�صة.
تبادل  اأهمية  اأك��د على  ال��ذي  بوي  لودوفيك  لقاءاته مع  �صموه  وا�صتهل 

ال��ري��ا���ص��ي وال���ص��ت��ف��ادة م��ن كافة  اخل���ربات يف خمتلف جم���الت العمل 
بنى  متتلك  الإم����ارات  واأن  خ�صو�صاً  البلدين،  يف  الريا�صية  اجل��وان��ب 
احل�صول  من  مكنتها  اجل��ودة،  عالية  ريا�صية  ومرافق  ومن�صاآت  حتتية 
على تنظيم وا�صت�صافة كربى الأحداث وال�صتحقاقات القارية والعاملية 
التي �صهدت جناحاً تنظيمياً كبرياً ومنها كاأ�س الأمم الآ�صيوية 2019 
التي اأقيمت مطلع العام اجلاري، وكذلك دورة الألعاب العاملية للأوملبياد 
مدرب،   3000 و  لع��ب   7500 مب�صاركة   2019 اأبوظبي  اخل��ا���س  
ميثلون 192 دولة للتناف�س على الفوز بجوائز �صمن 24 ريا�صة فردية 

وجماعية.
والرتتيبات  امل�صتجدات  اآخ��ر  الفرن�صي  ال�صفري  مع  �صموه  وا�صتعر�س 

عام  باري�س  يف  تقام  التي  ال�صيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  بخ�صو�س 
الذي  العامل  يف  ريا�صي  حدث  لأكرب  املنظمة  اللجنة  وجهود   2024
�صمو  التقى  كما  القارات.  الريا�صيني من خمتلف  اآلف  ي�صهد م�صاركة 
ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، بنظريه البولندي اأندرزيج 
املتعلقة  املو�صوعات  من  العديد  تناول  اللقاء  �صهد  حيث  كرا�صني�صكي 
بال�صاأن الأوملبي والريا�صي، بالإ�صافة اإىل بحث اأوجه التعاون امل�صرتك 

بني اجلانبني فيما يتعلق بتبادل اخلربات املعرفية يف النواحي كافة.
اأبرز  للريا�صة  اليابانية  الوكالة  رئي�س  مع  �صموه،  كذلك  وا�صتعر�س 
الأحداث خلل املرحلة املقبلة احلافلة بال�صتحقاقات املهمة والتي تعد 
حمطات قوية للريا�صيني وعلى راأ�صها دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية 

من  ال�صتفادة  اإىل  بالإ�صافة   ،2020 عام  طوكيو  اليابانية  بالعا�صمة 
الفائدة  يحقق  مب��ا  بالبلدين  الريا�صي  القطاع  يف  امل��وج��ودة  اخل���ربات 
اأو الإداري والتنظيمي، ل�صيما  املرجوة للجميع �صواء يف اجلانب الفني 
املا�صية  املرحلة  خ��لل  كبرية  طفرة  �صهدت  ق��د  الإم����ارات  ريا�صة  واأن 
اإيجابية  نتائج  عن  اأ�صفر  ال��ذي  الر�صيدة  القيادة  واهتمام  دع��م  بف�صل 
حميد  معايل  ال��ل��ق��اءات  ح�صر  متعددة.  وجن��اح��ات  واإجن����ازات  ملمو�صة 
القطامي نائب رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�س املكتب التنفيذي، 
و�صعادة حممد املحمود النائب الثاين لرئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية، 
و�صعادة طلل ال�صنقيطي اأمني عام اللجنة الأوملبية الوطنية بالوكالة، 

وحممد بن �صليم ع�صو املكتب التنفيذي للجنة.

فنادق ومنتجعات اأيال يف العني 
ت�صت�صيف لعبي الأوملبياد اخلا�س

•• العني - الفجر:

بالألعاب  الأوملبياد اخلا�س  اأيل يف العني لعبي  ا�صت�صافت فنادق ومنتجعات 
من  العامل  بلدان  خمتلف  من  قدموا  الذين   2019 لعام  باأبوظبي  العاملية 
اإندوني�صيا، تركيا، مالطا، ماليزيا، اجلزائر والعديد من الفرق من اجلن�صيات 
اأبّدى جميع اللعبني �صعادتهم واعجابهم مبدينة العني. من  املختلفه حيث 
اعتزازه  عن  �صو�صان  حممد  اأي��ل  ومنتجعات  لفنادق  العام  املدير  ع��رّبَ  جانبه 
ال��ه��م��م م��وؤك��دا ع��ل��ى �صرورة  اأ���ص��ح��اب  امل��ت��م��ي��زه م��ن  ال��ف��رق  با�صت�صافة ه���ذه 

ال�صتمرار يف تقدمي الدعم املنا�صب لهم.

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خالد بن حممد  �صمو  تفقد   
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان 
النهائية  ال�صتعدادات  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
ع�صية انطلق الأوملبياد اخلا�س الألعاب العاملية 
“ اأبوظبي 2019 “ وذلك خلل جولة قام بها 
�صموه اأم�س يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

.  « “ اأدنيك 
واط���ل���ع ���ص��م��وه ب��ح�����ص��ور م���ع���ايل ج��ا���ص��م حممد 
بوعتابه الزعابي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي 

رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
دائرة تنمية املجتمع، ومعايل ال�صيخ عبداهلل بن 
ومعايل  ال�صحة،  دائ���رة  رئي�س  حامد  اآل  حممد 
الثقافة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك  حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
املزروعي  خلف  فار�س  اللواء  ومعايل  وال�صياحة، 
العمل  �صري  على  اأبوظبي،  ل�صرطة  العام  القائد 
فرق  وا�صتعدادات  الرئي�صية  العمليات  غرفة  يف 
العمل القائمة عليها، حيث تغطي غرفة العمليات 
املقامة  للمناف�صات  الحتياجات  ج��وان��ب  جميع 

فنياً ولوج�صتياً واإدارياً ويف جميع املواقع.
وتفقد �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد يرافقه 
املرا�صم  رئي�س  اجلنيبي  ع��ب��داهلل  حممد  م��ع��ايل 
اللجنة  رئي�س  الرئا�صة،  �صوؤون  ب��وزارة  الرئا�صية 
للأوملبياد  العاملية  الألعاب  ل��دورة  املنظمة  العليا 
“ املرافق وال�صالت   2019 “ اأبوظبي  اخلا�س 
ال��ري��ا���ص��ات يف  م��ن  امل��ع��دة ل�صت�صافة جم��م��وع��ة 
قاعات “اأدنيك”، حيث �صتقام مناف�صات 11 لعبة 
اآل��ي��ات تنظيم  �صرح ح��ول  اإىل  وا�صتمع  امل��رك��ز،  يف 

الأدوار  امل�صاركني وتن�صيق وتوزيع  وت�صهيل مهام 
واأكد  املناف�صات.  على  القائمة  العمل  ف��رق  ب��ني 
اأعلى درجات اجلاهزية  البقاء على  اأهمية  �صموه 
العاملية  الأل���ع���اب  ب��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س  ل��ل��خ��روج 
ممكنة،  ���ص��ورة  باأف�صل   “  2019 اأب��وظ��ب��ي   “
وراء  من  ال�صامي  الهدف  يعك�س  ال��ذي  وبال�صكل 
ر�صالة  كونها  امللهمة،  املناف�صات  ه��ذه  ا�صت�صافة 
يف  ال��ع��امل،  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  اإن�صانية  ح�صارية 
واحد من اأكرب الأحداث الريا�صية على م�صتوى 

وت�صامناً  وح���دة  الأك���ر  تعترب  ون�صخة  ال��ع��امل، 
من الأوملبياد اخلا�س، انطلقاً من قيم اأبوظبي 
الرا�صخة واإرثها الإن�صاين الكبري يف جمال متكني 

ودمج اأ�صحاب الهمم.
وقال �صموه اإن اأبوظبي، بعزمية قيادتها وروؤيتها 
تتابع  وم��ع  با�صتمرار  تثبت  ال�صاملة،  التنموية 
مدينة  اأنها  ت�صت�صيفها  التي  الكربى  الفعاليات 
مبوا�صفات عاملية يف جميع املقايي�س، واأن بنيتها 
التحتية الإن�صائية واخلدمية وكوادرها الب�صرية 

تتمتع مبقومات قل نظريها على م�صتوى العامل.   
ال�صيخ  �صمو  التقى  وال��رع��اة،  التتويج  من�صة  ويف 
خالد ب��ن حممد ب��ن زاي��د ب��رع��اة احل���دث، وفرق 
يف  اأ�صهمت  ال��ت��ي  بجهودهم  م�صيداً  املتطوعني، 
حاثاً  اخل��ا���س،  للأوملبياد  النجاح  طريق  متهيد 
اجلميع على موا�صلة العمل حتى النهاية لتتويج 
تلك اجلهود بفعاليات تليق مبكانة اأبوظبي وتليق 
باآلف الريا�صيني امل�صاركني الذين ميثلون اأكر 

من 190 دولة.

خالد بن حممد بن زايد يقف على ال�صتعدادات النهائية ل�)الأوملبياد اخلا�س(

•• دبي - الفجر: 

عقدت جلنة امل�صابقات باحتاد الإم��ارات لكرة القدم 
ظ��ه��ر اأم�����س مب��ق��ر الحت����اد ب��دب��ي الج��ت��م��اع الفني 
لبطولة  النهائي  ن�صف  ال���دور  مب��ب��ارات��ي  اخل��ا���س 
ال����دول����ة  للمو�صم  ال�����ص��م��و رئ��ي�����س  ك���اأ����س ���ص��اح��ب 

الريا�صي 2018-2019 وذلك بح�صور م�صوؤويل 
ومراقبي  املتاأهله  الأندية  وممثلي  امل�صابقات  اإدارة 

ومن�صقي املباراتني .
ال�صبت  ي��وم  النهائي  ن�صف  ال���دور  مباراتي  وُتلعب 
امل��واف��ق 16 م��ار���س اجل����اري ، ح��ي��ث ي��واج��ه فريق 
مبنطقة  يا�س  بني  با�صتاد  ال�صارقة   فريق  الظفرة 

 17:45 ال�صاعة  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  يف  ال�صاخمة 
الهلي  �صباب  ف��ري��ق  ال��و���ص��ل  ف��ري��ق  ي��واج��ه  فيما   ،
ال�صاعة  بدبي  الن�صر  بنادي  مكتوم  اآل  با�صتاد  دب��ي 

م�صاًء.  20:45
وناق�س الجتماع كافة اجلوانب التنظيمية املتعلقة 
اأغلى امل�صابقات الكروية ومراجعة لئحة  مبباريات 

ار�صاله  مت  ال��ذي  ال�صنوي  التعميم  ح�صب  امل�صابقة 
، فيما  ال��ك��روي  امل��و���ص��م  ب��داي��ة  الأن��دي��ة قبل  لكافة 
“الأ�صا�صيني  الفريق  لقائمة  امل�صموح  بالعدد  يتعلق 
والحتياط”، والعدد امل�صموح لأع�صاء اجلهاز الفني 
والإداري لكل فريق بالتواجد يف املنطقة املخ�ص�صة 
لكل فريق داخل امللعب، والتاأكيد على لعب �صوطني 

اإ���ص��اف��ي��ني يف ح��ال��ة ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق��ني ب��ع��د الوقت 
الرتجيحية  للركلت  واللجوء  للمباراة،  الأ�صلي 
يف حالة اإ�صتمرار التعادل بعد نهاية الوقت الأ�صلي 
بالتبديل  وال�صماح   ، الإ�صافية  والأ�صواط  للمباراة 

الرابع خلل الأ�صواط الإ�صافية.
كما مت خلل الجتماع اعتماد األوان قم�صان الأندية 

واآل��ي��ة دخ��ول جماهري كل فريق للملعب  الأرب��ع��ة 
والأماكن  املباريات  وتذاكر  للمباريات  امل�صت�صيفة 
املخ�ص�صة يف املدرجات طبقاً لكل فئه بالإ�صافة اإىل 
ا�صتعرا�س مناذج ت�صاريح دخول املباريات ح�صب كل 
لتاأدية  فيها  بالتواجد  ل��ه  امل�صموح  واملناطق  �صفة 
مهام عمله �صواء املنظمني وممثلي و�صائل الإعلم.

وقائع الجتماع الفني للدور ن�صف النهائي لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة
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•• العني - الفجر:

 600 قام مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني بالفوعة با�صت�صافة اأكر من 
لع���ب م��ن الأول��ي��م��ب��ي��اد اخل��ا���س الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة وم���ن خمتلف اجلن�صيات 
يف  الأك��رب  والإن�صاين  الريا�صي  احل��دث  يف  واأجنبية  عربية  مابني  واجلاليات 
جولة  بعمل  قاموا  حيث  الذهنية  الإع��اق��ات  ذوي  من  الهمم  لأ�صحاب  العامل 
خلل الأق�صام املختلفة للمركز ما بني الق�صم الريا�صي و ق�صم الور�س املهنية 
والتاأهيل املهني حيث قاموا مب�صاركة الطلب يف العديد من الأن�صطة املقامة 
لتلئم  �صنفت خ�صي�صا  التي  الريا�صيه  الأل��ع��اب  ���ص��واء  الأق�����ص��ام  ه��ذه  داخ��ل 
اأي�صا  ذات��ه��ا  الأومل��ب��ي��ة  ب��الأل��ع��اب  للم�صابقات  واملطابقة  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 
ومن خلل اأق�صام الور�س املهنية املتعدده ت�صارك اللعبني والطلب مهارات 
والأعمال  البامبو  من��اذج  و  ال�صل�صال  واأع��م��ال  كالنجارة  احلرفية  الأع��م��ال 
ق�صم  واأي�����ص��ا  العطور  بق�صم  جت��ول��وا  ك��ذل��ك  للطي  القابل  بال�صلك  املعدنية 
والت�صوير  كالق�صب  الأخ��ري  الور�س  العديد من  الفنية ومن خلل  الرتبية 
والطباعة والزراعة والب�صتنة التي توؤهل املتدربني للح�صول على املهارات التي 
متكنهم من العمل والنتاج يف �صوق العمل كما �صاركوهم عرو�س اأ�صتعرا�صية 
وترفيهية مميزة كل بح�صب بلده على خ�صبة م�صرح املركز مما اأ�صفى اأجواء 
من املرح وال�صعاده على جميع احل�صور وقد اأثنت الوفود على ما �صاهدوه من 
برامج واأق�صام باملركز خا�صة بعد م�صاهدتهم لفيلم ت�صجيلي يو�صح جميع ما 
يف املركز من برامج واأن�صطة ومن املعروف اأن املركز يخدم فئات اأ�صحاب الهمم 
من �صن 4 اإىل 18 �صنة من ذوي الأعاقة الذهنية كمتلزمة الداون وال�صلل 

الدماغي واأي�صا التوحد. 

•• دبي-وام:

الأوملبية  الريا�صية  الألعاب  وكالة  رئي�س  �صوزوكي  دايت�صي  الدكتور  اأ�صاد   
اليابانية بالنه�صة التي ت�صهدها الدولة على ال�صعيد الريا�صي والتي جعلتها 
من املحطات البارزة على ال�صعيد القاري والعاملي يف جمال ا�صتقطاب اأكرب 
البطولت والفعاليات الريا�صية الدولية .وقال :بات من املعتاد روؤية البعثات 
اليابانية وهي تتوجه للم�صاركة يف املناف�صات التي حتت�صنها الإمارات �صنويا 

يف خمتلف الألعاب واملناف�صات الفردية واجلماعية.
الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  �صعيد حارب  لقائه  �صوزوكي لدى  واأع��رب 
العامة للريا�صة عن اعجابه بالتطور امللمو�س الذي ت�صهده الدولة يف كافة 
لديها عجلة  التي عززت  ال�صعوب  ثقافات  للعديد من  واحت�صانها  املجالت 

البتكار ومفهوم التوا�صل.
وقدم �صوزوكي ملخ�صا حول التح�صريات ل�صت�صافة دورة الألعاب الأوملبية 
يف العا�صمة طوكيو عام 2020 ومتنى اأن ت�صارك الإم��ارات باأكرب بعثة يف 

تاريخها يف تلك الدورة حيث �صتفتح اليابان ذراعيها ل�صتقبال الريا�صيني 
الإماراتيني املعروفني بالتزامهم وحتليهم بالأخلق الريا�صية العالية.

الزيارات  اللقاء �صهد مبدئية لتوقيع مذكرة تفاهم تن�س على تبادل  �صهد 
اخلربات  وتبادل  الدولتني  يف  والريا�صيني  الريا�صي  باملجال  املعنيني  بني 
كافة  يف  املمار�صات  اأف�صل  على  والط��لع  والتدريبية  التاأهيلية  وال���دورات 
اجلوانب الريا�صية مبا فيها البنية التحتية واخلدمات اللوج�صتية للقطاع 

وتعزيز ال�صراكة الريا�صية بني البلدين.
�صم الوفد اأكيهيكو ناكاجيما �صفري اليابان لدى الدولة واإيت�صريو كورونوما 
اأريتا رئي�س وحدة  الباراملبية وما�صاتو�صي  مدير مكتب الرتويج للريا�صات 
مكتب الرتويج للريا�صات الباراملبية يف الوكالة اليابانية للألعاب الريا�صية 

و موموكو تاناكا رئي�صة الق�صم الثقايف والإعلمي يف �صفارة اليابان بالدولة. 
ح�صر اللقاء �صعيد عبدالغفار ح�صني الأمني العام للهيئة العامة للريا�صة 
وخالد عبداهلل اآل ح�صني مدير اإدارة ال�صوؤون الريا�صية وخالد الكعبي مدير 
الأندية  ق�صم  رئي�س  علي  اآل  عبدالرحمن  وعمر  احلكومي  الت�صال  اإدارة 
والحتادات الريا�صية واأحلم يو�صف رئي�صة ق�صم العلقات العامة يف الهيئة. 
واأكد حارب اأن الريا�صة الإماراتية حر�صت دائما على مد ج�صور التعاون مع 
اليابان بو�صفها من الدول الرائدة قاريا وعامليا يف املجال الريا�صي ورحب 
من  وال�صتفادة  الريا�صية  احلركة  اإث��راء  اأج��ل  من  اخل��ربات  تبادل  بتعزيز 

اخلربات املرتاكمة لدعم جهود تطوير القطاع الريا�صي يف كافة املجالت.
التي  ال��ك��ربى  الريا�صية  وال��ربام��ج  امل�����ص��اري��ع  ح���ارب  �صعيد  ا�صتعر�س  ث��م 

اأقيمت يف الإمارات وجاءت ترجمة لتوجيهات القيادة الر�صيدة املنبثقة من 
اإىل دعم ورعاية املواهب الريا�صية  روؤية الإم��ارات وا�صرتاتيجيتها الرامية 
ورعايتها واإع��داد الريا�صيني يف كافة الفئات العمرية وال�صتثمار بهم على 
اأجل ح�صد النجاحات يف دورات الألعاب الأوملبية املقبلة  املدى الطويل من 

وحتديدا دورة الألعاب الأوملبية التي تقام يف طوكيو 2020.
من جانبه قال �صعيد عبدالغفار ح�صني الأمني العام للهيئة العامة للريا�صة 
اإن نهج القيادة الر�صيدة يف دعم الإبداع والإجناز ي�صكل اأ�صا�س العمل الذي 
ينتهجه القطاع الريا�صي ويبني عليه روؤيته واأهدافه من خلل ال�صتثمار 
وحتويل  باملكان  وال�صتثمار  الريا�صيني  الدولة  اأبناء  رعاية  عرب  بالإن�صان 
الدولة اإىل مركز ي�صم اأف�صل املن�صاآت الريا�صية الأحدث من نوعها لكافة 
الألعاب الريا�صية وحمطة تن�صدها كافة الحتادات الدولية ال�صاعية لإقامة 
بتاأ�صي�س الهيئة ل�صندوق الإم��ارات لدعم  اأكرب واأهم الأح��داث.. م�صت�صهداً 
ورعاية املواهب الريا�صية، بالإ�صافة اإىل منتدى الإمارات للمن�صاآت الريا�صية 

الذي اأقيم فرباير املا�صي حتت �صعار البتكار والذكاء ال�صطناعي .

اإ�صادة يابانية بالنه�صة الريا�صية يف الإمارات

•• العني - الفجر:

ت���ن���ط���ل���ق يف ح���دي���ق���ة احل����ي����وان����ات   
�صباق  فعاليات  اجلمعة  غ��دا  بالعني 
مع  ت���زام���ن���ا  ال���ع���امل���ي  “�صبارتن” 
انحاء  جميع  يف  ال�صنوية  انطلقته 
ال���ع���امل ، ب��ت��ن��ظ��ي��م ���ص��ب��ارت��ن اأراب���ي���ا 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  و 

الريا�صي .
�صباق  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  وت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ل��ل��م��رة الوىل  ل��ل��ح��واج��ز  ���ص��ب��ارت��ن 
 2500 ي����ف����وق  م���ت���وق���ع  ب���ح�������ص���ور 
م����راف����ق  ي����ت����ج����ول����ون يف  م���������ص����ارك 
وم���������ص����اح����ات ح���دي���ق���ة احل����ي����وان����ات 
بالعني على م�صاحة 400 هكتار مع 
فعاليات م�صاحبة ومهرجان ريا�صي 
و���ص��ط ت��ن��وع احل���ي���اة ال���ربي���ة واكر 

احليوانات اثارة يف العامل .
الهاجري  مبارك  غامن  �صعادة  واك��د 
حلديقة  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير 
بالعني  امل��ائ��ي��ة  احل���ي���وان والح���ي���اء 
قائل “ ان حمفل �صبارتن الريا�صي 

ثقافية  ريا�صية  ا�صافة  يعد  العاملي 
حديقة  يف  ف���ن���ح���ن   ، ل���ل���ج���ان���ب���ني 
ن�صر  اىل  ن�صعى  بالعني  احل��ي��وان��ات 

ر�صالتنا  ���ص��م��ن  ال��ري��ا���ص��ي  ال���وع���ي 
وال�صراكة  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، وي��ع��ت��رب م���ا ت��ت��م��ي��ز به 

وم�صاحات  م���راف���ق  م���ن  احل���دي���ق���ة 
كبري  ب�صكل  م�����ص��اع��دا  ع��ام��ل  ب��ري��ة 
الذي  العاملي  ال�صباق  ه��ذا  تنظيم  يف 

الوىل  للمرة  العني  مدينة  يف  يقام 
�صراكاتنا  تعزيز  على  نحر�س  كما   ،
ذات  ال��رائ��دة  العاملية  املوؤ�ص�صات  م��ع 

التطلعات امل�صرتكة كموؤ�ص�صة �صبارتن 
ال�صباق  ه��ذا  ي�صيف  ان  نتوقع  اننا   ،
مل��دي��ن��ة ال���ع���ني ب���ع���دا اي��ج��اب��ي��ا نحو 

ممار�صة الريا�صة بح�صور جمتمعي 
كبري يقدر بالآف امل�صاركني » 

هذا وتبلغ م�صافة ال�صباق 5 كم و 20 

وت�صفيات  �صربينت  �صبارتان  حاجز 
ال�صباقني  ف���ئ���ة  ����ص���ام���ل���ة  ن���ه���ائ���ي���ة 
امل���ح���رتف���ني وال����ه����واة ال���راغ���ب���ني يف 
ال�صتمتاع باجواء املهرجان الريا�صية 
ب��ال���ص��اف��ة ل��رح��ل��ة ���ص��ف��اري العني   ،
او  منفرد  ب�صكل  اخللبة  الفريقية 
مع الفريق امل�صارك . وي�صهد ال�صباق 
3 فئات عمرية خمتلفة تبداأ من 4 
�صنوات اىل 14 �صنة ، تخو�س الفئة 
�صباق  �صنوات(   6-4( منهم  الوىل 
والفئة   ، م��رتم��رب��ع   800 مب�صافة 
 1.6 الثانية )7-9 �صنوات( م�صافة 
 14-10( الثالثة  وفئة  كيلومرت، 
فيما  كيلومرت،   3.2 م�صافة  �صنة( 
للطفال  اآخ���ر  حت��د  ال�صباق  ي�صهد 
من  عاما  10و13  ب��ني  املتناف�صني 
للت�صفيات  وال��و���ص��ول  ال��ف��وز  اأج����ل 
ان  اإىل  ال�����ص����ارة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. جت����در 
ال�صباق ي�صتقبل اجلمهور للم�صاركة 
ع���رب ال��ت�����ص��ج��ي��ل م���ن خ����لل موقع 
www. صبارتن اأرابيا اللكرتوين�

spartanarabia.com

حديقة احليوانات بالعني ت�صت�صيف �صباق �صبارتن العاملي للحواجز للمرة الأوىل يف املدينة 

مبركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني بالفوعة

اخلا�س يف ا�صت�صافة اأ�صحاب الهمم الأوليمبياد  من  لعب   600

اع��ت��م��د حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
للم�صارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
اإع�����داد منتخب  ب��رن��ام��ج  واجل�����ودو 
للم�صاركة  ي�صتعد  ال���ذي  الإم�����ارات 
تقام  التي  للجودو  اآ�صيا  بطولة  يف 
يف اأوزبك�صتان خلل الفرتة من 12 
اإىل 16 ابريل املقبل ،والتي ي�صبقها 
مع�صكر اإعداد يقام يف جورجيا خلل 
املقبل  اأبريل  من  الأول  من  الفرتة 
 12 مب�صاركة  منه  العا�صر  وح��ت��ى 
للرجال  الفئات  خمتلف  م��ن  لعبا 
اختيارهم  يتم  الذين  ال�صباب  وفئة 
وفقا لت�صنيفهم يف مناف�صات دوري 
اختتم  ال�����ذي  ل���ل���ج���ودو  ال��ت�����ص��ام��ح 
ا�صتعدادا  الأوزان  ملختلف  م��وؤخ��را 
للم�صاركة يف فرتة الإعداد الداخلي 
التي  املباريات  بع�س  تتخللها  التي 
لعبني   6 اختيار  خللها  م��ن  يتم 
ل��ي��ت��م ت��ر���ص��ي��ح��ه��م  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

يف  تقام  التي  للجودو  اأ�صيا  بطولة 
اأوزبك�صتان يف اأبريل املقبل.

  واأ�صاف حممد بن ثعلوب الدرعي 
ب�����اأن ب��ط��ول��ة اأ����ص���ي���ا ال���ت���ي ت���ق���ام يف 
مثالية  فر�صة  �صتكون  اأوزبك�صتان 
لإعداد منتخب اجلودو الذي ي�صتعد 
للرجال  اأ�صيا  بطولة  يف  للم�صاركة 
الإم�����ارات  دول����ة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي 

وذلك خلل  الفجرية  نادي  ب�صالة 
الفرتة من -20 22 اأبريل املقبل، 
ملو�صم  اجل���������ودو  ب����رن����ام����ج  ����ص���م���ن 
برنامج  يت�صمن  ك��م��ا   ..  2019
م��ن��ت��خ��ب��ات اجل��������ودو امل�������ص���ارك���ة يف 
بالتعاون  العاملي  املدر�صي  الوملبياد 
وذلك  املدر�صية  الريا�صة  اإدارة  مع 
يونيو   21-16 من  الفرتة  خ��لل 

القادم يف العا�صمة املجرية بوداب�صت  
مب�صاركة  7 لعبني �صاعدين.

واخ���ت���ت���م رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 
ل����ل����م���������ص����ارع����ة واجل����������������ودو- ب������اأن 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الحت����اد ت��ه��دف اإىل 
ال�صباب  ق����ط����اع  ع���ل���ى  الع����ت����م����اد 
امل�صاركات  ك���اف���ه  يف  وال���ن���ا����ص���ئ���ني 
التاأكيد  م��ع  ال��ق��ادم��ة  وامل��ع�����ص��ك��رات 

اأجيال  احتياجات  كافه  تاأمني  على 
اإدارة  جمل�س  و�صع  وق��د  امل�صتقبل، 
التي  ال�����ص��ام��ل��ة  الحت������اد اخل���ط���ط 
روؤية  وف��ق  الطموحات  تلك  تواكب 
مم��ت��دة ل��لأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ل�صمان 
النتائج  وا����ص���ت���دام���ة  ال����ص���ت���م���رار 
الي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حت��اف��ظ على ا�صم 

ومكانه اجلودو الإماراتي .

جودو الإمارات ي�صت�صيف بطولة اآ�صيا بالفجرية وي�صارك يف اأوزبك�صتان
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الفجر الريا�ضي

ياني�س  ال���ي���ون���اين  ال��ع��م��لق  ك����ان 
ليربون  و”امللك”  اأنتيتوكومنبو 
مباراة  ف��ري��ق��ي  ق���ائ���دا  ج��ي��م�����س، 
فريقيهما  �����ص����رارة  ال���ن���ج���وم،  ك���ل 
اأجنلي�س  ول��و���س  باك�س  ميلووكي 
م�صيفيهما  على  ال��ف��وز  يف  ليكرز 
نيو اأورليانز بيليكانز 113-130 
على   107-123 بولز  و�صيكاغو 

التوايل.
يف املباراة الأوىل، �صجل ياني�س 24 
ميدلتون  كري�س  واأ���ص��اف  نقطة، 
ميلووكي  ل���ريف���ع  ن��ق��ط��ة(   23(
ال�صرقية  املنطrة  مت�صدر  باك�س 
والبطولة عموما ر�صيده اىل 51 
كاأف�صل  خ�صارة   17 مقابل  ف���وزا 

�صجل يف املو�صم.
اليوناين”  “ال�صبح  وح����ظ����ي 
الذي  بيليكانز  جمهور  بت�صفيق 
عرب عن الرغبة يف اأن يتم اختياره 
املنتظم،  ال���دوري  يف  لع��ب  اأف�صل 
هي  الو�صطية  معدلته  ب��اأن  علما 
متابعة   12،6 م���ع  ن��ق��ط��ة   27

و5،9 متريرات حا�صمة.
“بالطبع  امل��ب��اراة  بعد  ياني�س  ورد 
لقد �صمعتهم، وهذا اأمر ل ي�صدق. 
اأع��ت��ق��د ب��اأن��ه��ا امل����رة ال��ث��ال��ث��ة التي 
حت�صل فيها مثل هذه الأمور. اإنه 
لأمر جيد اأن يعرف اأن�صار الفريق 
فريق  نحن  درج���ة  اأي  اإىل  الآخ���ر 

جيد والعمل الذي نقوم به«.
ال�صجل  ه����ذا  ب��اك�����س  ي��ح��ق��ق  ومل 
الأدوار  اإىل  يتاأهل اىل  الرائع ومل 
منذ  اأوف(  )ب�����لي  الإق�������ص���ائ���ي���ة 

اللقب  يحرز  مل  اأنه  كما   ،2001
بخطى  ي�صري  لكنه   ،1971 منذ 

ثابتة نحو حتقيق هذا الهدف.
كان باك�س اأول املتاأهلني اإىل البلي 
اأوف هذا املو�صم قبل اأن ين�صم اليه 
حتى الآن مطارده تورونتو رابتورز 

)48 فوزا مقابل 20 خ�صارة(.
يف املقابل، كان الفريد بايتون الذي 
حقق تريبل دابل )10 اأو اأكر يف 
ث��لث م��ن الإح�����ص��ائ��ي��ات اخلم�س 
نقطة   14 بت�صجيله  الرئي�صية( 
متريرة  و11  م��ت��اب��ع��ة   15 م���ع 
ديفي�س  اأنطوين  وزميله  حا�صمة، 
اف�صل  متابعة(  و12  نقطة   21(

لعبي بيليكانز.
اف�����ص��ل لع���ب يف  واأخ����رج جيم�س، 
كل  م���رات،  اأرب���ع  املحرتفني  دوري 
الأم�س،  م���ب���اراة  يف  جعبته  يف  م��ا 
ف�صجل 36 نقطة مع 10 متابعات 
�صيئة  ل�صل�صلة  ح��دا  ليكرز  لي�صع 
ويرفع  متتالية  هزائم  خم�س  من 
مقابل  ف������وزا   31 اىل  ر����ص���ي���ده 
يف  تخلف  اأن  وبعد  خ�صارة.   36
 60-55 الأول  ال�����ص��وط  ن��ه��اي��ة 
والثاين   34-16 الأول  )ال��رب��ع 
ليكرز يف الثالث  تفوق   ،)26-39

)43-24( وح�صم النتيجة.
املركز  ���ص��اح��ب  ل��ي��ك��رز  ي�����زال  ول 

الغربية  املنطقة  يف  ع�صر  احل��ادي 
بطاقة  على  املناف�صات  ع��ن  بعيدا 
ل�صيما  اأوف  البلي  اىل  تاأهيلية 
عنه  يبتعد  ال��ث��ام��ن  ج���از  ي��وت��ا  اأن 

بفارق كبري )37 مقابل 29(.
اأي�صا  اأبعدوا  ورفاقه  جيم�س  لكن 
املناف�صة  عن  بولز  �صيكاغو  فريق 
على اأحدى بطاقات التاأهل الثماين 
يف املنطقة ال�صرقية لي�صبح الثالث 
وكليفلند  نيك�س  ن��ي��وي��ورك  بعد 
ك��اف��ال��ي��ريز و���ص��ي��ف ال��ب��ط��ل الذي 
م��ن��ي ال���ي���وم ب��ه��زمي��ة ج���دي���دة هي 
اخلام�صة يف اآخر 10 مباريات، وال� 
15 )مقابل 17 فوزا( يف البطولة 

على يد م�صيفه فيلدلفيا �صفنتي 
�صيك�صرز 106-99.

املنطقة  ث��ال��ث  فيلدلفيا  وي��دي��ن 
تواليا  ال���ث���اين  ب��ال��ف��وز  ال�����ص��رق��ي��ة 
25 هزمية( اىل  43 )مقابل  وال� 
ال��ك��ام��ريوين ج��وي��ل اإم��ب��ي��د الذي 
يف  لفريقه  نقاط  �صت  اآخ��ر  �صجل 
اآخر دقيقة )من اأ�صل 17 يف كامل 
املباراة مع 19 متابعة(، بينما كان 
الف�صل  �صيمونز  ب��ن  الأ���ص��رتايل 
 10 م��ع  نقطة  ال��ف��ائ��ز )26  م��ن 
�صيك�صتون  وك���ول���ني  م���ت���اب���ع���ات(، 

)26 نقطة( من اخلا�صر.
اأم��ام م�صيفه  نيك�س  �صقط  ب��دوره 
اإنديانا باي�صرز الرابع بنف�س ر�صيد 
لت�صاف   ،103-98 ���ص��ي��ك�����ص��رز، 
55 اىل ر�صيده )مقابل  الهزمية 
13 فوزا( يف ذيل الرتتيب، بينما 
الفريق  ���ص��ن��ز  فينيك�س  ي����زال  ل 
املناف�صة  خ��ارج  الآن  حتى  الوحيد 

من الغربية.
وك���������������ان ال���������ك���������روات���������ي ب������وي������ان 
اأحد  نقطة(   24( بوغدانوفيت�س 
واخل�صارة  ب��اي�����ص��رز  ف���وز  م��ف��ات��ي��ح 

الثامنة تواليا لنيك�س.
وا�صتعاد دنفر ناغت�س، ثاين املنطقة 
نغمة   ،)22 مقابل   44( الغربية 
الفوز على ح�صاب �صيفه ميني�صوتا 
وهو   ،107-133 مت��ربوول��ف��ز 
مباريات   10 اآخ�����ر  يف  ال�����ص��اد���س 
بف�صل الكندي جمال موراي )30 
يوكيت�س  نيكول  وال�صربي  نقطة( 
و7  م���ت���اب���ع���ات   8 ن���ق���ط���ة،   18(

متريرات حا�صمة.
وقاد دميار دي��روزان )33 نقطة( 
 28( األ�������دري�������دج  ولم�����ارك�����و������س 
اىل  �صبريز  اأن��ت��ون��ي��و  ���ص��ان  نقطة( 
ح�صاب  على  تواليا  ال�صاد�س  الفوز 
-112 م�صيفه دال�س مافريك�س 

 39 اىل  ر���ص��ي��ده  ل��ريف��ع   105
وينتزع  خ�����ص��ارة   29 م��ق��اب��ل  ف���وزا 
املركز اخلام�س يف ترتيب الغربية 
الذي  كليبريز  اأجنلي�س  لو�س  من 
�صيفه  اأم����ام   125-104 �صقط 
بورتلند ترايل بليزرز اخلام�س 
�صي دجي ماكولوم �صاحب  بقيادة 

نقطة.  35
املحرتفني  دوري  رابطة  وفر�صت 
اأوكلهوما  جن��م  على  الأم��ريك��ي 
و�صتربوك  را����ص���ل  ث���ان���در  ���ص��ي��ت��ي 
25 الف دولر بعد  غرامة بقيمة 
التهديد الذي وجهه الإثنني لأحد 

ان�صار يوتا جاز.
واأكد نائب رئي�س الرابطة، اللعب 
فانديويغي  كيكي  ال�صابق  وامل��درب 
فر�س  ج���دا  مقت�صب  ت�صريح  يف 
ال���ع���ق���وب���ة ع���ل���ى اف�������ص���ل لع�����ب يف 

الدوري يف 2017.
اأي�����ص��ا عقوبة  وف��ر���ص��ت ال��راب��ط��ة 
ع���ل���ى م���ه���اج���م ت����ورون����ت����و راب���ت���وز 
باإيقافه ثلث  اإيباكا ق�صت  �صريج 
مهاجم  باإيقاف  وك��ذل��ك  مباريات 
كليفلند كافاليريز ماركيز كري�س 
ا�صتباكهما  ب�صبب  واح���دة  م��ب��اراة 
الأخري  ف��از فيها  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف 

الإثنني 101-126.

مل يعتد ال�صباين اأوناي اإميري على 
اخل�صارة يف م�صابقة الدوري الأوروبي 
اأنه  اإّل  القدم،  كرة  ليغ” يف  “يوروبا 
ار�صنال  م�����درب  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  ب����ات 
رين  ي�صت�صيف  ع��ن��دم��ا  الن��ك��ل��ي��زي 
الفرن�صي يف اإياب الدور ثمن النهائي 
الجوبة  ي��ج��د  اأن  اخل��م��ي�����س،  ال��ي��وم 
لفريقه يف حال اراد تعوي�س خ�صارته 
اآماله  ع��ل��ى  والب���ق���اء  ذه���اب���ا،   3-1
بح�صد اأول القابه يف عامه الول مع 

“املدفعجية«.
اإ�صبيلية  ف��وز  ع���راب  اإمي���ري  ويعترب 
متتالية  األ���ق���اب  ب��ث��لث��ة  ال����ص���ب���اين 
يف ي���وروب���ا ل��ي��غ ب���ني ع��ام��ي 2014 
و2016، كما اأن فوز فريقه احلايل 
باللقب �صي�صمن له العودة اىل دوري 
اأبطال اوروبا، بعدما غاب عن امل�صابقة 

القارية يف املو�صمني املا�صيني.
باأف�صل  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق  وحت�����ص��ر 
الفرن�صي  ���ص��ي��ف��ه  مل��واج��ه��ة  ال���ط���رق 
على  بفوزه  “المارات”،  ملعبه  على 
يونايتد  مان�ص�صرت  املبا�صر  م��ط��ارده 
النكليزي  ال�������دوري  يف  -2�صفر 
املمتاز، ما اأهله للتقدم للمركز الرابع 
بر�صيد  الب��ط��ال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل 
ن��ق��ط��ت��ني عن  ب����ف����ارق  ن���ق���ط���ة،   60

احلمر«. “ال�صياطني 
معقله  يف  ب�صلبته  ار�صنال  ويت�صلح 
اذ فاز ب� 11 مباراة تواليا يف الدوري 
ت�صرين  م��ن��ذ  ل��ي��غ  وي����وروب����ا  امل��م��ت��از 
ال��ث��اين/ن��وف��م��رب امل���ا����ص���ي، ف��ي��م��ا مل 

خارج  اإنت�صارات  ثلثة  �صوى  يحقق 
الفرتة  خ��لل  م��ب��اراة   12 يف  ملعبه 

ذاتها.
الت�صجيل  يف  ب���ك���ر  ار����ص���ن���ال  وك������ان 
مهاجمه  ع���رب  ال����ذه����اب  م����ب����اراة  يف 
ال����ن����ي����ج����ريي األ����ي����ك���������س اأي�������وب�������ي يف 
رد  ري����ن  اأن  اإل  ال���راب���ع���ة،  ال��دق��ي��ق��ة 
العددي  ال��ن��ق�����س  م�صتغل  ب��ث��لث��ي��ة 
اإث������ر طرد  امل���دف���ع���ج���ي���ة  ����ص���ف���وف  يف 
مدافعه الدويل اليوناين �صقراطي�س 

بابا�صتاتوبولو�س )41(.
حدث  عما  بواقعية  اإمي���ري  وحت���دث 
“نعرف على  ذه��اب��ا قائل  ري��ن  اأم���ام 
���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال اخل��م��ي�����س، ان����ه ميكن 
ك��ث��ريا م��ع بطاقة  ت��ت��ب��دل  اأن  مل���ب���اراة 
حمراء اأو هدف، لذا من املهم جدا اأن 

ن�صيطر على م�صاعرنا«.
كبرية  معنوية  دفعة  اأر���ص��ن��ال  وتلقى 
ب��ع��د ق����رار الحت�����اد الوروب�������ي لكرة 
تخفي�س  ال���ث���لث���اء  )وي���ف���ا(  ال���ق���دم 
األك�صندر  الفرن�صي  مهاجمه  عقوبة 
ب�����دل من  م���ب���ارات���ني  لك����ازي����ت اىل 
ثلث، بعدما كان نال بطاقة حمراء 
يف  البيلرو�صي  بوري�صوف  باتي  امام 
لكازيت  اأن  يعني  ما  ال�صابق،  ال��دور 
ال�صيف  ام���ام  للعب  ج��اه��زا  �صيكون 

الفرن�صي.
جوليان  ال�صاب  ري��ن  م���درب  وي���درك 
مهمة  �صعوبة  ع��ام��ا(   38( �صتيفان 
لكازيت،  م��واط��ن��ه  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة 
يلعب يف خط  ان  املحتمل  م��ن  ال��ذي 

الغابوين  املهاجم  اإىل جانب  الهجوم 
يوؤمن  وهو  اأوباميانغ،  بيار-اإميريك 
يف  ه��دف��ني  ت�صجيل  ف��ري��ق��ه  ع��ل��ى  اأن 
ربع  ل��ل��دور  للتاأهل  الم����ارات  ملعب 

النهائي.
وراأى �صتيفان، الذي ت�صلم مهامه يف 
ل�صربي  الول/دي�صمرب خلفا  كانون 
املر�صح  ي��ب��ق��ى  “ار�صنال  اأن  مل��و���ص��ي، 

البرز نظرا ملا�صيه وخربته«.
هو  امل��وؤك��د  الوحيد  “ال�صيء  واأ���ص��اف 
)على  هنالك  للت�صجيل  نحتاج  اأن��ن��ا 
م��ل��ع��ب ار�����ص����ن����ال(، ع��ل��ى الق�����ل مرة 

واحدة، وحتى مرتني«.
ار�صنال  م��وط��ن��ه  وب��خ��لف  ت�صل�صي 
النهائي  رب���ع  ال����دور  ق��دم��ا يف  و���ص��ع 
دينامو  �صيفه  على  امل�صتحق  ب��ف��وزه 
�صتامفورد  م��ل��ع��ب  -3�صفر  ك��ي��ي��ف 
النادي  وي���دخ���ل  ل���ن���دن.  يف  ب���ري���دج 
ال����ل����ن����دين ����ص���م���ن ق���ائ���م���ة الن����دي����ة 
املر�صحة لرفع الكاأ�س يف باكو يف 29 
اإمكانية  امل��ق��ب��ل، وه��ن��اك  اي���ار/ م��اي��و 
ماوريت�صيو  الإي��ط��ايل  مل��درب��ه  كبرية 
ي��لق��ي يف ط��ري��ق��ه فريقه  اأن  ���ص��اري 
ال�����ص��اب��ق ن���اب���ويل ال���ف���ائ���ز ع��ل��ى ريد 
ال��ن��م�����ص��وي بثلثية  ���ص��ال��زب��ورغ  ب���ول 
مل  ال�صباين  اإ�صبيلية  اي�صا.  نظيفة 
اأم��ام �صيفه  اإث��ر تعره  تاأهله  يح�صم 
ذهابا،   2-2 الت�صيكي  ب��راغ  �صلفيا 
ل���ذا ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ح��ام��ل ل��ق��ب هذه 
امل�صابقة خم�س مرات اأن ينهي املهمة 

على ار�س مناف�صه.

 5 الأن��دل�����ص��ي باللقب  ال��ف��ري��ق  وف���از 
اأعوام  متتالية  م��رات   3 بينها  م��رات 
2014 و2015 و2016، ومرتني 
 2010 عام  اجلديدة  ت�صميتها  قبل 
با�صم  ���ص��اب��ق��ا  ت���ع���رف  ك���ان���ت  ان  ب��ع��د 
كاأ�س الحتاد الأوروبي وحتديدا منذ 

تاأ�صي�صها عام 1971.
ال����ك����رة  ت���ت���م���ث���ل  اأن  امل�����رج�����ح  وم�������ن 
ال���ن���ه���ائ���ي عرب  ال����ص���ب���ان���ي���ة يف رب�����ع 
ف���ي���اري���ال وف��ال��ن�����ص��ي��ا، يف ح����ال ف�صل 
اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة يف ال���ت���اأه���ل. ف�����الول قطع 
�صوطا كبريا بفوزه الكبري 3-1 على 
م�صيفه زينيت �صان بطر�صبورغ بطل 

.2008
الدوري  الأمرين يف  فياريال  ويعاين 
املحلي بحلوله يف املركز ال�صابع ع�صر 
الدرجة  اىل  بال�صقوط  مهددا  وب��ات 

الثانية.
ك��م��ا خ��ط��ا ف��ال��ن�����ص��ي��ا، ب��ط��ل 2004، 
التايل  ال�������دور  ن���ح���و  م��ه��م��ة  خ���ط���وة 
ب����ف����وزه ع���ل���ى ���ص��ي��ف��ه ك���را����ص���ن���ودار 
اإنرت  وي�صتقبل  ذهابا.   1-2 الرو�صي 
الرابع يف  املركز  الذي يحتل  ميلن، 
اإينرتاخت  اليطايل، �صيفه  ال��دوري 
“البوند�صليغا”،  خام�س  فرانكفورت 
ب��ف��وز ثمني  بعدما ك��ان ف��رط ذه��اب��ا 
النادي  وك��ان  �صلبي.  بتعادل  واكتفى 
 1991 اأع���������وام  ب���ط���ل  الي������ط������ايل، 
و1994 و1998، الطرف الأف�صل 
يف امل�����ب�����اراة واأه��������در رك���ل���ة ج������زاء يف 
21 بوا�صطة لعبه الدويل  الدقيقة 
بروزوفيت�س،  م��ار���ص��ي��ل��و  ال���ك���روات���ي 
ل��ه��ا ح���ار����س م��رم��ى باري�س  ت�����ص��دى 
�صابقا  ال���ف���رن�������ص���ي  ج�����رم�����ان  �����ص����ان 
و�صيكون فريق  ت��راب.  ال��دويل كيفن 
بالفوز  مطالبا  “نريات�صوري”  ال���� 
ملوا�صلة  ميات�صا  ج��وزي��ب��ي  ملعبه  يف 
التي  ال��وح��ي��دة  امل�صابقة  يف  م�����ص��واره 
ميلك فيها فر�صة اإنقاذ مو�صمه بعد 
م�صابقة  من  الوفا�س  خايل  خروجه 
الكاأ�س املحلية واحتلله املركز الرابع 
يف ال�����دوري امل��ح��ل��ي. وي��ت��وج��ب على 
امل�صابقة  و�صيف  ال��ربت��غ��ايل،  بنفيكا 
يقلب  اأن  و2014،   2013 ع��ام��ي 
حال  يف  ف��وز  اىل  يتيم  بهدف  تخلفه 
ي�صتقبل  اراد متابعة م�صواره، عندما 

على ار�صه دينامو زغرب الكرواتي.

حقيقية  مناف�صة  وج��ود  ح��ول  العالية  الآم��ال  �صتواجه 
اختبار  اأول  لل�صيارات   1 ف��ورم��ول  �صباقات  لقب  على 
يف جائزة اأ�صرتاليا الكربى يوم الأحد مع �صعي لوي�س 
هاميلتون بطل العامل خم�س مرات وفريقه مر�صيد�س 
باملناف�س فرياري قبل انطلق  التفاوؤل املحيط  ل�صحق 

املو�صم.
ال�صتاء،  يف  اإيجابية  جت��ارب  وبعد  خمتلفة  اإدارة  حت��ت 
�صريعة  �صيارة  وه��و ميتلك  ملبورن  اإىل  ف��رياري  و�صل 
ويحيط به الكثري من ال�صخب، مما زاد من التوقعات 

حول مناف�صة حقيقية مع مر�صيد�س املهيمن يف ال�صنوات 
بال�صغط  ي�صعر  هاميلتون  كان  واإذا  الأخ��رية.  اخلم�س 

فاإن ال�صائق الربيطاين يبلي بلء ح�صناً يف اإخفائه.
وقبل يوم واحد من و�صوله لأ�صرتاليا، مار�س هاميلتون 
)34 عاماً( هوايته اجلديدة يف القفز احلر با�صتخدام 

املظلة، وقفز من طائرة فوق �صحراء قطر.
وبعد انت�صاره يف 11 من 21 �صباقاً يف املو�صم املا�صي، 
 1 ف��ورم��ول  اآخ��ر يف  ف��اإن ح�صول هاميلتون على لقب 
�صي�صعه على بعد لقب واحد من األقاب مايكل �صوماخر 

ال�صائق  ح���ول  اجل����دل  و�صي�صعل  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ب��ع��ة 
الأعظم على مر الع�صور. ورمبا ي�صعر مناف�صه الأملاين 
�صباقات  ب�5  ف��وزه  بعد  اأك��رب  ب�صغط  فيتل  �صيبا�صتيان 
بعد  املناف�صة  يف  فر�صته  وتل�صي  املا�صي،  العام  فقط 
وي�صعى  احل��ل��ب��ة.  ع��ل��ى  ارت��ك��ب��ه��ا  الأخ���ط���اء  م��ن  �صل�صلة 
التوايل على حلبة  على  الثالثة  للمرة  فيتل للنت�صار 
األربت بارك يف افتتاح املو�صم، بعد تفوقه على هاميلتون 
ا�صتخدام �صيارة الأمان  الذي انطلق من املقدمة عقب 

الفرتا�صية يف �صباق العام املا�صي.

مر�صيد�س يتطلع لتفجري فقاعة فرياري يف ملبورن

اأم�س الأربعاء، بفوز يوفنتو�س  اهتمت �صحف الريا�صة الإ�صبانية، 
كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  توقيع  م��ن   ،0-3 م��دري��د  اأتلتيكو  على 
رونالدو الذي توجته العناوين “ملكاً للت�صامبيونز”، بعدما قاد 
اأنهت  انتفا�صة  الأوروب���ي، يف  الأبطال  دوري  نهائي  لربع  فريقه 

م�صوار “الروخيبلنكو�س” يف امل�صابقة الأوروبية.
من  واح���داً  ت�صجيل  عقب  فرحاً  يطري  ل�”الدون” وه��و  ب�صورة 
اأهدافه الثلثة التي هز بها �صباك “الأتلتي” على ملعب األيانز 

بعنوان  ال��ي��وم  ال�����ص��ادر  ع��دده��ا  اآ����س  �صحيفة  افتتحت  ���ص��ت��ادي��وم، 
“�صجل هاتريك  اأنه  اإىل  م�صرية  الت�صامبيونز”،  ملك  “كري�صتيانو 

اأ�صبح  الربتغايل  املهاجم  ر�صيد  باأن  وذكرت  اأتلتيكو”،  دمر 
“124 هدفاً” يف البطولة الأوروبية.

واأ�صافت ال�صحيفة يف عنوان فرعي اأن “الأتلتي 
نحو  ك��رة  اأي  ت�صديد  دون  الت�صامبيونز  ي��ودع 

ك���ان فائز  ب��ع��دم��ا  الإي����اب  املرمى” يف م��ب��اراة 
ذهاباً )0-2(.

اأي�صاً  )م��ارك��اً(  �صحيفة  اختارت  بدورها، 
ال�صابق  م���دري���د  ري����ال  مل��ه��اج��م  ����ص���ورة 

وعنونتها  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ل�����ص��ف��ح��ت��ه��ا 
قوانينه”،  ي��ف��ر���س  “كري�صتيانو 
يحتاج  ك���ان  “يوفنتو�س  اأن  م���ربزة 
 »CR7« و  للتاأهل،  اأه��داف  لثلثة 

�صجل هاتريك«.
ديبورتيفو  م���ون���دو  ���ص��ح��ي��ف��ة  اأم�����ا 
الكاتالونية، فخ�ص�صت اجلزء الأكرب 
بر�صلونة  لتحفيز  افتتاحيتها  م��ن 
قبل ا�صت�صافة ليون الفرن�صي الليلة 
دور  اإي���اب  ن��و يف  ك��ام��ب  على ملعب 
ال�16، ل �صيما واأن مباراة الذهاب 

انتهت بالتعادل ال�صلبي.
�صبورت  رك��زت �صحيفة  ب��دوره��ا، 
وليون  بر�صلونة  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
امل���رت���ق���ب���ة، واف���ت���ت���ح���ت ع���دده���ا 
“اليوم  ب��ع��ن��وان:  ال��ي��وم  ال�����ص��ادر 
عنوان  يف  م�صرية  �صنلعب”،  كلنا 
اأن  اإىل  ال�����ص��ف��ح��ة  اأع���ل���ى  ���ص��غ��ري 
“كري�صتيانو ق�صى على الأتلتي”، 
مع  امل��ب��اراة  نتيجة  بذكر  مكتفية 
لريال  التاريخي  للهداف  �صورة 
ال�صيف  ان���ت���ق���ل  ال������ذي  م����دري����د 

املا�صي لليويف.

كري�صتيانو » ملكًا « لدوري الأبطال 
يف عني ال�صحافة

اإميري يت�صلح ب�صالبة اأر�صنال للثاأر من رين  

�صيك�صرز يهزم كافاليريز 

ياني�س وجيم�س �صرارة فوز باك�س وليكرز  

قلب  % بعدما   20 م��ن  اأك��ر  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  ن��ادي  اأ�صهم  ارتفعت 
ف��وز كبري  اإىل  الإ�صباين  اأتلتيكو مدريد  اأم��ام  ال��ذه��اب  بهدفني يف  ت��اأخ��ره 
بثلثية نظيفة الثلثاء يف اإياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 

كان بطله النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو.
اأن  قبل   23% بن�صبة  يوفنتو�س  �صهم  قفز  ميلنو  بور�صة  افتتاح  وبعد 

ي�صل ارتفاعه اإىل %17،09 �صباحا.
بت�صجيله ثلثية  قيمة م�صافة  ي��زال  ل  ان��ه  عاما(   34( رون��ال��دو  واأثبت 
رائعة اأبقت يوفنتو�س يف امل�صابقة، وذلك بعد قدومه �صيفا من ريال مدريد 

الإ�صباين مقابل نحو 100 مليون يورو.
اأف�����ص��ل لع��ب يف ال��ع��امل خم�س م���رات وال���ذي يبلغ راتبه  وق���ال رون��ال��دو 
ال�صنوي 31 مليون يورو، “لهذا ال�صبب ا�صرتاين يوفنتو�س، مل�صاعدته يف 

مباريات مماثلة«.
ومل يحرز يوفنتو�س لقب دوري البطال منذ 1996 عندما توج به للمرة 

الثانية يف تاريخه، وحل و�صيفا مرتني يف اآخر 4 موا�صم.

حتليق اأ�صهم يوفنتو�س بعد تاأهله 



خ�صعت لعملية زرع كبد.. فانتقل 
اإليها ال�صرطان

املا�صي معاناة طبية  العام  زرع كبد  تواجه طفلة خ�صعت لعملية 
لها  ت�صبب  به  املتربع  الع�صو  اأن  الأطباء  اكت�صف  اأن  بعد  جديدة، 

باأورام �صرطانية عديدة.
واأظهرت الفحو�صات اأن اإيفي ليتوود التي تكمل عامها الثاين يف 
ال�صهر املقبل، لديها خليا �صرطانية يف الكبد املزروع، بالإ�صافة 

اإىل اأ�صلعها وكليتها بطنها.
وكانت اإيفي قد خ�صعت لعملية زراعة الكبد يف فرباير-�صباط من 
اإليها من  انتقل  ال��ورم اخلبيث  اأن  الأطباء  ويعتقد  املا�صي،  العام 
املتربعة اتي توفيت من ورم �صرطاين يف الدماغ، بح�صب �صحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
املر�س  ال��دب��ق��ي، وه��و نف�س  اأورم����ي  الآن م��ن ورم  اإي��ف��ي  وت��ع��اين 
ام��راأة يف الثلثني من  اأودى بحياة املتربعة، وهي  اخلبيث الذي 

عمرها.
يف  ب��ورت��اداون  من  ال�صغرية  الطفلة  اأن  �صن  ذا  �صحيفة  وذك��رت 
اإيرلندا خ�صعت للعلج الكيميائي، لكن م�صتقبلها غري موؤكد لأن 

حالتها غري عادية.

اأم تقتل اأطفالها والأب يوثق فعلتها
يف ق�صة غريبة ومروعة، متكن رجال املباحث امل�صرية من ك�صف 
لغز جرمية مقتل ثلثة اأطفال على يد والدتهم ب�صغط من الأب 

وزوجته الثانية، ح�صبما ما ذكرت تقارير اإعلمية حملية.
اجلرمية  عن  للك�صف  امل�صرية  ال�صرطة  وحدها  ال�صدفة  وق��ادت 
املركبة التي وقعت اأحداثها مبنطقة املرج يف القاهرة منذ عامني، 
والتي اأجرب خللها عامل، زوجته على قتل اأطفالها الثلثة، من 
التعذيب، وقام بت�صّوير  ال��ولدة بيدها، حتت  بينهم طفل حديث 

جرمية القتل حتى يهدد زوجته اإذا ما فكرت يف ف�صح اأمره.
وقعت  ال��ذي  املبنى  �صاحبة  عن  "م�صراوي" نقل  موقع  واأو�صح 
فيه اجلرمية، اأن الأم امل�صكينة اأخربتها اأن حماها اغت�صبها وفقاأ 
طفلتيها  قتل  على  �صرتها  مع  اأج��ربه��ا  ك��ان  زوجها  واأن  عينيها، 
اآخر  لفظتا  اأن  اإىل  امل��اء  م��ن  كبري  وع��اء  اإغراقهما يف  ع��ن طريق 
اأنفا�صمها الأخرية، واأ�صارت اإىل اأنها فعلت نف�س ال�صيء مع طفلها 

فور ولدته.
ال�صقة  ل�صاحبة  وب��ررت  حكايتها  يف  القاتلة"،  "الأم  وا�صتطردت 
ب��اإي��ع��از م��ن زوج��ت��ه الثانية:  اأولده����ا  اإك���راه زوج��ه��ا لها على قتل 
م��ن زوجتك  اأط��ف��ال��ك  ي��رث��ك  اأن  اأري���د  "ل  دائ��م��ا  تقوله  "كانت 
الأوىل" �صنجعلها تقتلهم ون�صورها حتى ل تفكر يف الذهاب اإىل 

ال�صرطة وتقدم �صكوى".
اأما موقع "اليوم ال�صابع" فاأ�صار اإىل اأن تلك املراأة كانت قد توجهت 
اإىل م�صجد عمرو بن العا�س مبنطقة م�صر القدمية، وحتدثت مع 
اإمام امل�صجد عن تعر�صها للتعذيب على يد زوجها و�صرتها، وكانت 
هناك �صيدة جتل�س بالقرب من املتهمة. ولفت املراأة الأخرى كلم 
الأم وهي تتحدث عن تعر�صها للتعذيب، فاقرتبت منها وحتدثت 
ال�صيدة  فقامت  للتعذيب،  تعر�صها  عن  املتهمة  لها  وحكت  معها 
الف�صائية،  ال��ربام��ج  لأح��د  واأر�صلته  بالفيديو  اعرتافها  بتوثيق 

الذي اأذاع مقطع الفيديو وا�صتغاثة ال�صيدة.
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حتد طريف عنوانه ع�صري الق�صب
يدخل متجر ع�صري ق�صب يف حتد مع الزبائن بهدف اجتذاب عملء جدد والدعاية لنف�صه، اإل اأن �صرط التحدي 

هو �صرب 12 لرتا من الع�صري امل�صري ال�صهري.
"رويرتز". لوكالة  وفقا  نف�صه،  املبلغ  اخلا�صر  يدفع  بينما  ومُينح الفائز مبلغ 100 جنيه م�صري "5.73 دولر"، 

كما اأدخل �صاحب املتجر، ال�صاب الذي يدير العمل مبتجر العائلة حتديا جديدا، بحيث يفوز فريق مكون من 3 
اأفراد بق�صائم جمانية ل�صرب ع�صري ق�صب ال�صكر ملدة 6 اأ�صهر اإذا �صربوا 3 اأباريق كبرية.

وقال �صاحب املتجر، حممد م�صطفى داود، اإن الإقبال كان كبريا، م�صريا اإىل اأن "حتدي الق�صب"، حول املتجر اإىل 
�صاحة معركة للمتناف�صني يف مدينة طنطا �صمايل م�صر، وفق ما نقلت وكالة "رويرتز".

فكرة  ال�صاب  اجلامعة  خريج  ابتكر  عندما  فقط  �صنوات   4 منذ   ،1959 ع��ام  يف  افتتح  ال��ذي  املتجر،  �صيت  وذاع 
التحدي.

وي�صعى ال�صاب من خلل هذه الفكرة اإىل ترغيب الزبائن يف �صرب الق�صب والرتفيه عنهم.
وع�صري ق�صب ال�صكر م�صروب �صهري يف م�صر، وتنت�صر متاجر بيع الع�صري حلو املذاق يف جميع اأنحاء البلد.

وت�صتهلك م�صر ثلثة مليني طن من ال�صكر �صنويا، لكنها تنتج ما يزيد قليل عن مليوين طن ويتم �صد الفجوة 
من خلل ال�صترياد.
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الأق�صر لل�صينما الأفريقية يف  فيلم   100
يف  اجلمعة  غ��داً  اأخرى" تنطلق  حيوات  تعي�س  اأن  "ال�صينما..  �صعار  حتت 
الأفريقية  لل�صينما  الأق�صر  مهرجان  من  الثامنة  ال���دورة  م�صر  جنوب 

مب�صاركة اأكر من 100 فيلم من 47 دولة.
برنامج  ل�صتعرا�س  �صحفي  موؤمتر  يف  املهرجان  رئي�س  ف��وؤاد  �صيد  وق��ال 
الأفريقية  ال��ق��ارة  م��ن  فيلما   385 للمهرجان  "تقدم  اجل��دي��دة  ال����دورة 

وخارجها، مت اختيار 102 فيلماً يف امل�صابقات املختلفة".
الروائية الطويلة  امل�صاركة على خم�س م�صابقات للأفلم  وتتوزع الأفلم 
والأفلم الت�صجيلية الطويلة والأفلم الروائية الق�صرية واأفلم احلريات 
اأفلما من خمتلف  تعر�س  التي  املوازية  للربامج  اإ�صافة  الطلبة  واأف��لم 

اأنحاء العامل وبرنامج �صيف ال�صرف.
وميثل م�صر يف م�صابقة الأفلم الروائية الطويلة"ليل خارجي" للمخرج 
اأحمد عبد اهلل ال�صيد بينما ميثلها يف م�صابقة الأفلم الروائية الق�صرية 

الدف�صي. مينا  " للمخرج  نف�صها  "الدرجة 
منذ  تنظمه  ال��ذي  للمهرجان  الثامنة  ال���دورة  �صرف  �صيف  تون�س  وحت��ل 
عام 2012 موؤ�ص�صة �صباب الفنانني بالتعاون مع وزارات الثقافة وال�صياحة 

واخلارجية وحمافظة الأق�صر.
وي�صدر املهرجان بهذه املنا�صبة كتابا بعنوان "ال�صينما التون�صية اجلديدة" 
لل�صينما يف  النظرية  واملناهج  الإع��لم  اأ�صتاذ  �صعبان  بن  تاأليف ط��ارق  من 

املدر�صة العليا لل�صمعي الب�صري وال�صينما بجامعة قرطاج.

معهد املخطوطات العربية �صيف �صرف ملعر�س الإ�صكندرية 
الإ�صكندرية  معر�س  على  �صرف  �صيف  العربية  املخطوطات  معهد  يحل   
اآذار  للكتاب الذي تبداأ دورت��ه اخلام�صة ع�صرة يف وقت لحق من مار�س - 

اجلاري باملدينة ال�صاحلية املطلة على البحر املتو�صط.
تنظم املعر�س مكتبة الإ�صكندرية بالتعاون مع احتاد النا�صرين امل�صريني 
والهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف الفرتة من 25 مار�س - اآذار اإىل ال�صابع 
يف  الإ�صكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  م�صطفى  وق��ال  ني�صان.  اإب��ري��ل-  من 
بيان اليوم الأربعاء اإن اختيار معهد املخطوطات العربية جاء "تقديرا من 

املكتبة لدور املعهد الفعال يف اإحياء الرتاث العربي ون�صره".
اإىل  بالإ�صافة  املخطوطات  اأن��در  من  بع�صا  املعر�س  خلل  املعهد  ويطرح 

باقة من اإ�صداراته القدمية واحلديثة.
املنظمة  حاليا  ويتبع   1946 يف  تاأ�ص�س  الذي  العربية  املخطوطات  ومعهد 
املعنية  املراكز  اأب��رز  اأح��د  "األك�صو" هو  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

بجمع وترميم وفهر�صة واإتاحة املخطوطات.
وقال الفقي اإن معر�س الإ�صكندرية للكتاب �صي�صم هذا العام نحو 50 دار 
الكويت والإمارات  اأجنحة لأربعة دول هي  ن�صر م�صرية كما يحتوي على 

و�صوريا وفل�صطني.

كلّية ت�صمح لطالبها 
بالتدخني اأثناء الدر�س؟

اأثارت �صور مت تداولها على الكثري 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  م��ن 
اأظهرت  ب��ع��دم��ا  ال��ك��ث��ريي��ن  ح����رية 
ط��لب��اً وه���م ي��دخ��ن��ون داخ����ل اأحد 
ال��ف�����ص��ول ال���درا����ص���ي���ة اأم������ام اأع���ني 
املدر�س.  وقد ظهرت ال�صور املثرية 
 - ن��وف��م��رب  م����رة يف  لأول  ل��ل��ج��دل 
ت�صرين الثاين املا�صي على الن�صخة 
لكنها  تويرت،  موقع  من  ال�صينية 
عادت للظهور على خمتلف ال�صبكات 
الإخبارية  وامل���واق���ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وا�صعة  م��وج��ة  اإىل  واأدت  اأخ������رياً، 
املتابعني.   قبل  م��ن  ال�صتنكار  م��ن 
اأو�صحت  ال�����ص��ور،  ه���ذه  ول��ت��ربي��ر 
�صجعت  ب���اأن���ه���ا  اجل���ام���ع���ة  اإدارة 
دورة  اأثناء  التدخني  على  الطلب 
تثقيفية اأقامتها حول التبغ، بهدف 
بطريقة  اإطلعهم على خ�صائ�صه 
لت�صاو ت�صنغ �صونغ،  عملية.  ووفقاً 
فاإن  ال��زراع��ي��ة،  ي��ون��ان  كلية  عميد 
ف�صل  خ������لل  ال���ت���ق���ط���ت  ال�������ص���ور 
اأح�صر  ال��ت��ب��غ، ح��ي��ث  درا����ص���ي ع���ن 
املعلم اأنواعاً خمتلفة من ال�صجائر 
الطلب  م��ن  وط��ل��ب  ال��ف�����ص��ل  اإىل 
خ�صائ�س  لفهم  كو�صيلة  جتربتها 
على  واآث��اره  وطعمه،  ونكهته  التبغ 
ال�����ص��ح��ة. واأ����ص���اف ���ص��ون��غ: " على 
اأن ال��ط��لب مل يكونوا  ال��رغ��م م��ن 
اأن  اإل  ال���ت���دخ���ني،  ع��ل��ى  جم��ربي��ن 
تلقاء  م��ن  ب��ذل��ك  ق��ام��وا  معظمهم 
كلية  ط���لب  داف����ع  ك��م��ا  اأنف�صهم" 
معلمهم،  ع����ن  ال����زراع����ي����ة  ي����ون����ان 
وق��ال��وا اإن ه��ذا ال��ن��وع م��ن التقييم 
للتبغ كان ج��زءاً مهماً من  احل�صي 
واأن  ال�صجائر،  تكنولوجيا  درو����س 

هذا الأمر ل يحدث كل يوم.

م�صهد يفطر القلب.. ماتت ابنتها اأمام عينيها
اأث��ارت ام��راأة من فنزويل موجة وا�صعة من التعاطف 
وه��ي حتمل  بعدما ظهرت يف �صورة  م��وؤخ��را،  والتاأثر، 

جثة ابنتها املتوفاة �صوب م�صتودع املوتى.
ابنتها  جثة  حملت  الأم  "�صن" ف��اإن  �صحيفة  وبح�صب 
التي تبلغ من العمر 19 عاما وتبدو نحيفة للغاية، بعد 
البلد  من  وا�صعة  اأرج��اء  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع 
اأن  حملية  م�صادر  وذك��رت  امل�صت�صفيات.  عمل  وتوقف 
الأم اإليزابيث دياز اأخذت ابنتها يف البداية اإىل م�صت�صفى 
التيار  باأن  اأخربوها  الأطباء  لكن  فالن�صيا،  منطقة  يف 
الكهربائي منقطع وطلبوا منها اأن تق�صد مركزا طبيا 
اآخر.   وكانت البنة تعاين من �صلل دماغي يوؤثر على 
يف  احل��اد  النق�س  مكابدة  واحل��رك��ة، ف�صل عن  النمو 
البلد. وحني  تعانيها  التي  الأزم��ة  التغذية من جراء 
ق�صدت الأم املركز الطبي الآخر مت اإخبارها اأي�صا باأن 
امل�صت�صفى يعاين بدوره انقطاعا يف الكهرباء، وعندها، 
فلذة  �صاهدت  التي  الأم  اأم���ام  اأم��ل  ب��ارق��ة  اأي  تتبق  مل 
اأم��ام اأعينها. وت�صلط  كبدها وه��ي مت��وت روي��دا روي��دا 
اإليزابيث دياز ال�صوء على الأزم��ة الإن�صانية يف  �صورة 
فنزويل التي تعي�س على وقع اأزمة اقت�صادية و�صيا�صية 

حادة منذ يناير.

طفل ي�صقط من الطابق الثالث على اأ�صالك كهرباء
ت��ن��اق��ل��ت و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ف��ي��دي��و حلادث 
مرعب، ي�صقط فيه طفل يف الثانية من عمره من �صرفة 
احلادث  اأن  ميل  ديلي  �صحيفة  وذك��رت  الثالث.  الطابق 
اإح�����دى ح�����ارات مدينة  4 م���ار����س اجل�����اري، يف  وق����ع، يف 
�صوبوري بولية ماديا برادي�س الهندية. ويظهر الفيديو 
على  طفل  ظ��ه��وره  بعد  ي�صقط  كهربائي،  ملا�س  ومي�صا 

الأر�س اأمام امراأة كانت متر �صدفة.
وتناأى املراأة بنف�صها بعد �صدمتها لهول املوقف املفاجئ، 

وتذهب للجلو�س على درج حمل قريب.
اإىل  رجلني  ه��روع  للحادث  اللحقة  امل�صاهد  تبني  كما 
الطفل  فتاة  تاأخذ  ثم  وم��ن  ل��ه،  اأحدهما  وحمل  الطفل 

وت�صعد به اإىل �صيارة تنقله اإىل امل�صت�صفى.
ووجدوا  الطفل  فح�صوا  الأط��ب��اء  ب��اأن  التقارير  وتفيد 
جيدة،  بحالة  اأن��ه  اإل  ج�صده  على  فقط  الكدمات  بع�س 
وعلق  نف�صه،  ال��ي��وم  يف  امل��ن��زل  اإىل  امل�صت�صفى  م��ن  وخ��رج 
اأن  اإل  "خدع املوت"،  باأن الطفل  الكثريون على احل��ادث 
كل من �صاهد احلادث اأكد اأن اأ�صلك الكهرباء املعلقة هي 

التي خففت ال�صدمة واأنقذت الطفل.

اكت�صاف نوع جديد من احليتان القاتلة
والغلف  للمحيطات  الأمريكية  الوطنية  الإدارة  اأعلنت 
اجلوي، ر�صميا، اكت�صاف نوع جديد من احليتان القاتلة، 
بعدما ظل وجوده حمل �صك بالن�صبة للعلماء على مدار 
بر�صد  ق��ام��وا  اأن  خمت�صني  لعلماء  ي�صبق  ومل  ع��ق��ود. 
احلوت القاتل "د" ب�صكل مبا�صر، لكن عددا من ال�صيادين 
60 عاما.  وال�صياح حتدثوا عن وج��وده يف املحيط منذ  
الذي  النوع  يتميز  الأخ���رى،  القاتلة  احليتان  وبخلف 
جرى اكت�صافه يف �صواحل �صيلي براأ�س اأكر ا�صتدارة، اأما 
زعنفته الظهرية فهي اأ�صغر من املعتاد، فيما تتخذ عيناه 

لونا اأكر بيا�صا.
 "A" وت�صري ال�صجلت العلمية منذ عقود اإىل وجود اأنواع
احليتان القاتلة، لكن الباحثني كانوا  و"B" و"C" من 
ي�صكون على الدوام يف وجود اأنواع اأخرى. ويف 1955، مت 
العثور على حوت قاتل من نوع "D" يف �صاحل نيوزيلندا، 
الغريب  �صكل احليوان  اأن  اعتقدوا وقتها  الباحثني  لكن 
ناجم عن م�صكلة جينية فقط. ورغم ذلك، قال اخلبري 
يف �صوؤون احليتان بوب بامتان، يف �صنة 2005، اإن �صيادا 
ال��ه��ن��دي ع��ر���س عليه ���ص��ورا حل��وت يحمل  م��ن املحيط 

املوا�صفات التي لوحظت لدى حوت نيوزيلندا.

رجل مقعد على الطريع ال�صريع
يف لقطات غريبة للغاية، ا�صتعان �صخ�س مقعد على كر�صي 
متحرك، ب�صاحنة على الطريق ال�صريع، كو�صيلة للموا�صلت 
بجنوب  �صالفوكوب  مبدينة  �صائق  و�صور  اأفريقيا.  بجنوب 
ظهر  حيث  �صيارته،  داخ��ل  من  "الغريب"  امل�صهد  اأفريقيا 
الطريق  على  �صاحنة  وهو متم�صك مبوؤخرة  �صخ�س مقعد 
للموا�صلت.  ك��و���ص��ي��ل��ة  "الرحلة"  م�����ص��ت��خ��دم��ا  ال�����ص��ري��ع، 
اإفلت  املتحرك  الكر�صي  الرحلة، قرر راكب  وبعد مدة من 
العام،  ال�����ص��ارع  م��ن  الأي�����ص��ر  اجل��ان��ب  يف  لينحدر  ال�صاحنة، 
ويخرج عنه �صيئا ف�صيئا. ومل يعرف من الفيديو اإذا ما كان 
"بالراكب اخللفي"، الذي ا�صتفاد  �صائق ال�صاحنة على علم 

من رحلة جمانية مل تخل من املخاطر. كاثرين ، دوقة كامربيدج تداعب اأحد االأطفال اأثناء زيارتها ملركز هرني فو�صيت لالأطفال يف لندن.  ا ف ب

هواوي يف ورطة بعد 
ف�صيحة ال�صورة

�صركة  اأن  اإىل  تقنيون،  نبه خ��رباء 
بحملة  قامت  "هواوي" ال�صينية، 
"مزيفة  باأنها  و�صفوها  ترويجية 
وم�صللة" يف الآون��ة الأخ��رية حني 
اأن ���ص��ورا ذات ج���ودة عالية  ادع���ت 
 "P30 Pro" مت التقاطها بهاتف

املرتقب يف الأ�صواق.
وبح�صب ما نقله موقع "ذا فريج" 
ف���اإن ال�����ص��ور ال��ت��ي ت��دع��ي ال�صركة 
الهاتف،  عد�صة  من  اأنها  ال�صينية 
ج����رى ال��ت��ق��اط��ه��ا يف ال����واق����ع عن 
نوع  من  احرتافية  كامريا  طريق 
DSLR اأي اآلة ت�صوير ذات عد�صة 

اأحادية عاك�صة.
وع��ر���ص��ت ه����واوي ���ص��ورة مذهلة 
ل��ف��وه��ة ب��رك��ان ت��ل��ق��ي احل��م��م اإىل 
بعد عملية حتليل  وتبني  اخل��ارج، 
ال�������ص���ورة  اأن  ب�������ص���ي���ط���ة،  وب����ح����ث 
موقع  يف  ف������رتة  م���ن���ذ  م�����وج�����ودة 
يجعل  مم���ا  ال�����ص��ه��ري،  "غيتي" 
ال�صركة يف ورط��ة وم��وق��ف حمرج 

اأمام م�صتخدميها.
واأ�صاف امل�صدر اأن هذه لي�صت املرة 
"هواوي"  فيها  تقوم  التي  الأوىل 
ب��رتوي��ج ���ص��ور اح��رتاف��ي��ة والقول 
ففي  هاتف،  بعد�صة  ملتقطة  اإنها 
اأغ�صط�س 2018، مت القيام بالأمر 
نف�صه اأثناء ت�صويق هاتف "هواوي 

نوفا 3".
وت���ع���د ه������واوي مب���زاي���ا م��ه��م��ة يف 
30 برو" من  "بي  ه��ات��ف  ك��ام��ريا 
ق��ب��ي��ل اأرب�����ع ع��د���ص��ات ف�����ص��ل عن 
قدرة كبرية على التقريب مبعدل 
7 درجات، لكن ال�صركة قد تخ�صر 
ثقة الزبائن م�صتقبل اإذا اكت�صفوا 

اأن ما وعدت به مل يكن دقيقا.

فاجعة الطائرة الإثيوبية.. ر�صالة  حزينة قبل الرحيل
ل��ق��ي��ت حتفها يف حادث  ك��ن��دي��ة  ���ص��اب��ة  ك��ت��ب��ت 
ل��ل��خ��ط��وط اجلوية  ت���اب���ع���ة  حت���ط���م ط����ائ����رة 
يف  كانت  حني  "ماأ�صاوية"،  ر�صالة  الأثيوبية 
خا�س  اجتماع  حل�صور  اأفريقيا  اإىل  طريقها 

بالأمم املتحدة.
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "مريور"  �صحيفة  وذك����رت 
دانييل مور، البالغة من العمر 24 �صنة، عربت 
عن �صعادتها لختيارها حل�صور برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة يف نريوبي بكينيا.
وكتبت مور تغريدة على موقع تويرت، بينما 
تلقى  اأن  قبل  احل��دث،  اإىل  طريقها  يف  كانت 
حتفها يف احلادث املفجع، اإىل جانب اأكر من 

150 �صخ�صا اآخرين.
وقالت "اأنا متحم�صة جدا لختياري حل�صور 
اإىل نريوبي"،  اأن��ا يف طريقي  احل���دث..  ه��ذا 
ما  مل�صاركته  النتظار  اأ�صتطيع  "ل  م�صيفة 

�صاأتعلمه هناك".
18 كنديا على من  ب��ني  م��ن  ال�صابة  وك��ان��ت 

الطائرة.
وقالت عائلة ال�صابة، التي تنحدر من تورنتو، 
و�صعها جلعل  "كل ما يف  تفعل  كانت  م��ور  اإن 

العامل مكانا اأف�صل".
وك��ان��ت ط��ائ��رة م��ن ط���راز "737 م��اك�����س 8" 
بعد  حتطمت  قد  الإثيوبية  للخطوط  تابعة 
دق��ائ��ق م��ن اإق��لع��ه��ا ي��وم الأح���د يف طريقها 
اإىل  اأدى  مما  نريوبي،  الكينية  العا�صمة  اإىل 
مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 
اأي موؤ�صر حتى الآن على  �صخ�صا. ول يوجد 
�صبب حتطم الطائرة، وقال خرباء يف �صلمة 
لأوان��ه تخمني  ال�صابق  اإن من  اجل��وي  النقل 
ال�صبب، م�صريين اإىل اأن معظم احلوادث من 

هذا النوع تقع نتيجة ملجموعة من العوامل.

ماركل اأيقونة املو�صة يف العائلة املالكة 
الأم��ري هاري حفيد ملكة  العاملي ب�صفتها �صديقة  اأن جذبت الهتمام  منذ 
اأزي��اء ميجان ماركل حمل تدقيق وتقليد  اأ�صبحت   2016 بريطانيا يف عام 

وكثريا ما تعر�س مواقع اإلكرتونية اأزياء مماثلة للبيع.
ف�صرتاتها و�صراويلها اجلينز واأ�صاورها وحقائبها كلها قد تخلب الألباب على 

الفور وتدفع مبيعات م�صممي الأزياء للرتفاع.
وانت�صرت مدونات للمو�صة وح�صابات على مواقع التوا�صل الجتماعي معنية 
كيت  مع  ح��دث  مثلما  امللب�س  يف  ال�صابقة  الأمريكية  املمثلة  بطريقة  فقط 
زوجة الأمري وليام �صقيق هاري الأكرب. وتتيح هذه املدونات ملتابعيها فر�صة 

التعليق على اأحدث اإطللتها الناعمة والتي يغلب عليه عادة لون واحد.
وقالت كري�صتني رو�س مديرة التحرير امل�صاركة يف مدونة"ميجانز مريور" 
ما  ك��ي��ت...  لتاأثري  مماثلة  اقت�صادية  ظاهرة  هو  ميجان  "تاأثري  للمو�صة 

ترتديه يتحول اإىل ذهب".
وو�صفت اأ�صلوب ميجان باأنه "على املو�صة وع�صري".


