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حممد بن زايد يطمئن هاتفيا على �صحة الرئي�س الغابوين
•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج���رى 
�ت�شااًل هاتفياً  �م�س،  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لغابون  جمهورية  رئي�س  �أون��دمي��ب��ا  بونغو  علي  �لرئي�س  بفخامة 
لالطمئنان على �شحته وتهنئته بال�شفاء و�لعافية �لتي من بها �هلل 
موفور  عليه  ي��دمي  �أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  �شائاًل  فخامته،  على  تعاىل 

�ل�شحة و�لعافية ولبالده دو�م �لتقدم و�الزدهار.
من جانبه، �أعرب فخامة رئي�س �لغابون عن �شكره وتقديره للم�شاعر 
�لطيبة �لتي �أبد�ها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 

متمنياً لدولة �الإمار�ت قيادة و�شعباً دو�م �لتقدم و�لرخاء.

اأمام �ضموه .. اأع�ضاء »تنفيذي اأبوظبي« اجلدد يوؤدون اليمني القانونية 
حممد بن زايد: ن�صعى اإىل حتقيق نقلة ا�صتثنائية 
يف العمل احلكومي واخلدمات التي تقدمها الدوائر

•• اأبوظبي-وام:

�أدى �ليمني �لقانونية �أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س 

�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي �الأع�شاء �جلدد يف �ملجل�س.
�آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �لقانونية بح�شور  �ليمني  �أدى  وق��د 
�ل�شيخ  ..�شمو  �أبوظبي  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان وم��ع��ايل �ل��ل��و�ء ف��ار���س خلف 
عي�شى  �شارة عو�س  �أبوظبي ومعايل  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزروعي 

م�شلم رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.
على  �جل��دد  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�شاء  �شموه  وهناأ 

�لثقة �لتي �أولتهم �إياها �لقيادة.               )�لتفا�شيل �س4(
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ا�ضتقبال �ضعلة الأمل و�ضاركا يف اأعمال اخللوة ..وافتتحا  »ق�ضر الوطن« يف اأبوظبي

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوقعان على »وثيقة خلوة الهمم« 
ويعلنان 31 مبادرة وطنية لدعم ومتكني اأ�صحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
تاأ�ش�شت على مبادئ متكني  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  دب��ي 

ت�شريع دجمهم،  �شوطا يف  و قطعت  �لهمم  �أ�شحاب 
وهي ما�شية يف م�شرية تهيئة �لفر�س لهم ليكونو� 

�أفر�د� فاعلني يف م�شرية �لتنمية يف �لدولة.
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  م�شاركته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 

"خلوة  �أع��م��ال  يف  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�لهمم" �لتي عقدت �م�س �الأحد 10 مار�س �جلاري 
يف ق�����ش��ر �ل��رئ��ا���ش��ة ب��اأب��وظ��ب��ي وذل�����ك ت���ز�م���ن���ا مع 
�الألعاب  �الأوملبياد �خلا�س  �الإم��ار�ت  دولة  ��شت�شافة 

�لعاملية – �أبوظبي 2019.

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي  �شاركت  �شموه:  قال  و 
حممد بن ز�يد وبح�شور �أ�شحاب �لهمم يف جل�شات 
�أ�شحاب  خلوة  وثيقة  على  ووقعنا  �ل��ه��م��م«،  »خ��ل��وة 
�لتح�شري  �شمن  �الأم���ل  �شعلة  و��شتقبلنا  �ل��ه��م��م.. 

لفعاليات �الأوملبياد �خلا�س.  )�لتفا�شيل �س3-2(
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جانب من حطام �لطائرة �الأثيوبية )رويرتز(

عبا�س ي�شلم ��شتيه حطاب �لتكليف بت�شكيل �حلكومة )رويرتز(

.. ويوقعان على »وثيقة خلوة �لهمم« )و�م( حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يحمالن �شعلة �الأمل )و�م(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون رئي�ضة اإثيوبيا يف ال�ضحايا 

حتطم طائرة اإثيوبية ومقتل ركابها الـ157
الحتجاجات متوا�ضلة .. وبوتفليقة يف طريقه اإىل اجلزائر

رئي�س الأركان اجلزائري: اجلي�س وال�صعب يد واحدة
•• اأبوظبي -وام-بي�شوفتو-وكاالت: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�إىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
���ش��ه��ل��ى ورق  �ل���رئ���ي�������ش���ة  ف���خ���ام���ة 
�أثيوبيا  ج��م��ه��وري��ة  رئي�شة  زودي 
�ل���ف���ي���در�ل���ي���ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف 
�شحايا حتطم طائرة ركاب �شركة 
�خلطوط �جلوية �الإثيوبية �أعرب 
و�شادق  ت��ع��ازي��ه  خال�س  ع��ن  فيها 

مو��شاته.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع����اه �هلل« و 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
مماثلتني  تعزية  برقيتي  �مل�شلحة 
ورق  �شهلى  �لرئي�شة  فخامة  �إىل 

زودي .
ع���ق���ب حت���ط���م طائرة  ه�����ذ�  ج�����اء 
ت��اب��ع��ة للخطوط  �ل�����ش��ن��ع  ح��دي��ث��ة 
�الإثيوبية من طر�ز »بوينغ 737« 
�م�����س ب��ع��د �إق��الع��ه��ا ب��دق��ائ��ق من 
نريوبي،  �إىل  متجهة  �أب��اب��ا  �أدي�����س 
ركابها  جميع  مقتل  عن  �أ�شفر  ما 

�ل�149 و�أفر�د طاقمها �لثمانية.
�لطري�ن  ل�����ش��رك��ة  ب��ي��ان  يف  وج����اء 

رئا�شية  ل��والي��ة  بوتفليقة  �لعزيز 
خام�شة.

وخرج مئات �لطالب �إىل �ل�شو�رع 
للعهدة  »ال  ه���ت���اف���ات  م�����رددي�����ن 
�لعديد  �أغ��ل��ق��ت  فيما  �خل��ام�����ش��ة«، 
�لعا�شمة،  �ملتاجر يف �جلز�ئر  من 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د م���ع والي������ات �أخ����رى 
�إ�شر�با ��شتجابة لدعو�ت �ملعار�شة 
�أي�شا ع�شيانا مدنيا،  �شملت  �لتي 
من  با�شتنكار  �الأم����ر  ق��وب��ل  فيما 
قبل �حلزب �حلاكم �لذي يتزعمه 

بوتفليقة.

وتاأتي هذه �لتظاهر�ت بعد يومني 
من �حتجاجات هي �الأ�شخم �شد 
تر�شح بوتفليقة لوالية خام�شة يف 
�أبريل   18 يف  �مل��ق��ررة  �النتخابات 
�مل���ق���ب���ل، ح��ي��ث خ����رج ن��ح��و ن�شف 
مليون حمتج �إىل �شو�رع �لعا�شمة، 

وفق �أرقام �ل�شرطة.
�لغا�شبون  �جلز�ئريون،  يبد  ومل 
من نق�س فر�س �لعمل و�لبطالة 
�ل�شن،  كبار  و�لنخبة من  و�لف�شاد 
رغ��م عر�س  �لرت�جع  �أي رغبة يف 
رئا�شية  ب��ان��ت��خ��اب��ات  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 

مبكرة بعد ع��ام، يف ح��ال ف��وزه يف 
�ل�شباق �لرئا�شي �ل�شهر �ملقبل.

قناة  ن���ق���ل���ت  ج����دي����د  ت����ط����ور  ويف 
�ل����ع����رب����ي����ة �حل��������دث وت���ل���ف���زي���ون 
�أرك����ان �جلي�س  رئي�س  ع��ن  �ل��ن��ه��ار 
ق��اي��د �شالح  �ل��ف��ري��ق  �جل���ز�ئ���ري 
»�جلي�س  �إن  �الأح�����د  �م�����س  ق��ول��ه 
روؤية  لديهما  و�ل�شعب  �جلز�ئري 

موحدة للم�شتقبل«.
و�أ�شاف �أن »�لعالقات بني �جلي�س 
و�ل�شعب قوية« �إال �أنه مل ي�شر �إىل 
�شعي  �شد  �حلا�شدة  �الحتجاجات 

�لرئي�س  »ي����اأ�����ش����ف  �الإث����ي����وب����ي����ة 
�لتنفيذي للمجموعة �لذي يتفقد 
�أن  �ل��ت��اأك��ي��د  �الآن  �حل�����ادث  م��وق��ع 
حتطم  ح����ادث����ة  م����ن  ن����اج����ني«  ال 

�لطائرة.
للرئي�س  ب�����ش��ورة  �ل��ب��ي��ان  و�أرف������ق 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��ط ح��ف��رة �شخمة 
بينما تناثرت حوله �أمتعة �لركاب 

وحطام �لطائرة.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق���ال 
تيولدي  �الإث����ي����وب����ي����ة  �ل�����ط�����ري�ن 
�أدي�س  يف  لل�شحافيني  غيربمريام 

�إذن«  على  »ح�شل  �لطيار  �إن  �أبابا 
�الإثيوبية  �لعا�شمة  �إىل  ل��ل��ع��ودة 
ب���ع���دم���ا و�ج������ه »����ش���ع���وب���ات« قبل 

حتطم �لطائرة.
والحظ فريق وكالة فر�ن�س بر�س 
عنا�شر  �نت�شار  �ملوقع  يف  �ملتو�جد 
�جلي�س و�ل�شرطة �إىل جانب وجود 
فريق حتقيق تابع لهيئة �لطري�ن 

�ملدين �الإثيوبية.
�أن  لل�شركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  و�و���ش��ح 
من  وه��م  بلد�،   32 من  �ل�شحايا 
 )18( وك��ن��د�  قتيال(   32( كينيا 

و�ل�شني  و�يطاليا   )9( و�ثيوبيا 
�ملتحدة )8 لكل دولة(  و�ل��والي��ات 
وم�شر   )7( وفرن�شا  وبريطانيا 
 .)4( و�لهند   )5( وهولند�   )6(
��شخا�س  �رب���ع���ة  ه���ن���اك  �أن  ك��م��ا 
ي��ح��م��ل��ون ج��������و�ز�ت ���ش��ف��ر �المم 

�ملتحدة.
�نطالق  ع�شية  �حل���ادث���ة  ووق��ع��ت 
ك��ب��ري يف نريوبي  ���ش��ن��وي  �ج��ت��م��اع 

جلمعية �الأمم �ملتحدة للبيئة.
بر�س  وكالة فر�ن�س  و�أف��اد مر��شل 
�أن �لطق�س يف �لعا�شمة كان �شحو� 

حادثة �ضادمة هّزت التون�ضيني:
ا�صتقالة وزير ال�صّحة يف انتظار نتائج التحقيق

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

حقيقية  �شدمة  وق��ع  على  �لتون�شيون  يعي�س  قبل،  من  تون�س  ت�شهدها  مل  �شابقة  يف 
ما  �شرعان  �لتي  �لتون�شية،  �مل�شت�شفيات  �أحد  د�خل  �لر�شع  من  جمموعة  وفاة  نتيجة 
حتولت �ىل ق�شية ر�ي عام، و�ىل �ملطالبة مبر�جعة و�إ�شالح كامل �ملنظومة �ل�شحية 

وهيكلتها ومتويلها.
وقد قرر رئي�س �حلكومة �لتون�شية يو�شف �ل�شاهد، �أم�س �الحد، تكليف �ل�شيدة �شنية 
بالنيابة.  وكان رئي�س  بت�شيري وز�رة �ل�شحة  �ل�شباب و�لريا�شة  �شوؤون  بال�شيخ وزيرة 
خاللها  حّملها  بال�شيخ  �شنية  �ل�شيدة  ح�شرته  �جتماعا  عقد  تكليفها،  قبل  �حلكومة 
م�شوؤولية �د�رة �شوؤون �لوز�رة و�ل�شهر على قطاع �ل�شحة �لعمومية وفق �هد�ف حمددة 

تقوم ��شا�شا على فتح ملفات �لقطاع و�ل�شهر على �شمان �ل�شفافية و�شحة �ملو�طنني.
   وكان �ل�شاهد قد قبل ��شتقالة وزير �ل�شّحة عبد �لروؤوف �ل�شريف على خلفّية وفاة 
11 ر�شيعا يف م�شت�شفى �لر�بطة، موؤكد� فتح بحث �إد�ري يف �ملو�شوع ف�شال عن متابعة 

�لنيابة �لعمومية لالأمر.                              )�لتفا�شيل �س13(

•• اجلزائر-وكاالت:

للحكومة  ت��اب��ع��ة  ط���ائ���رة  �أق��ل��ع��ت 
�جلز�ئرية �م�س �الأحد من مطار 
�لرئي�س  تقل  بجنيف  كوينرتين 
�إىل  ع��ائ��د�  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 

بالده.
ومن �ملتوقع �أن يعود بوتفليقة �إىل 
�أ�شبوعني  �أم�شى  �أن  بعد  �جلز�ئر 
�لوقت  يف  ب�����ش��وي��ر�  م�شت�شفى  يف 
�حتجاجات  ف���ي���ه  ي����و�ج����ه  �ل������ذي 
منذ  �مل�شتمر  حكمه  تهدد  حا�شدة 

عاما.  20
�لطائرة  ل��روي��رتز  مر��شل  ور�أى 

وهي تقلع من �ملطار.
»غلف�شرتمي  ط�����ائ�����رة  وك�����ان�����ت 
على  ك���ت���ب  ب���ي�������ش���اء  ب«  �����س   4
�جلز�ئرية  »�جل��م��ه��وري��ة  جانبها 
و�شلت  �ل�شعبية«،  �لدميوقر�طية 
�الأح���د،  ���ش��ب��اح  م��ط��ار جنيف  �ىل 
�لر�بعة  �ل�شاعة  قر�بة  �أقلعت  ثم 
بعيد  غ(،  ت   15،00( ع�����ش��ر� 
من  �آت  ك���ب���ري  م����وك����ب  و������ش�����ول 
فيه  ي��ع��ال��ج  ك���ان  �ل���ذي  �مل�شت�شفى 
�ل��رئ��ي�����س، ب��ح�����ش��ب �مل��ر����ش��ل��ني يف 

�ملطار.
ج����اء ه����ذ� يف �ل���وق���ت �ل�����ذي خرج 
�لعا�شمة  ������ش�����و�رع  �إىل  �مل����ئ����ات 
�جلز�ئرية، �م�س �الأحد، يف �أحدث 
�ملعار�شة لرت�شح عبد  �لتظاهر�ت 

طائرة جز�ئرية تقل �لرئي�س بوتفليقة من جنيف عائد� �ىل بالده  )رويرتز(

نتانياهو يتوعد بعدوان وا�ضع يف غزة  

عبا�س يختار ا�صتيه لت�صكيل احلكومة الفل�صطينية
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�ال�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ح��ذر 
حما�س  حركة  نتانياهو  بنيامني 
�ل���ت���ي ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ق���ط���اع غزة 
ترتدد  لن  �إ�شر�ئيل  �أن  من  �أم�س 
�لنطاق«  و����ش��ع��ة  »عملية  �شن  يف 
�ملو�جهات  باتت  �أن  بعد  غ��زة،  يف 
����ش���ب���ه ي����وم����ي����ة ب�����ني �����ش���ر�ئ���ي���ل 

و�لفل�شطينيني يف �لقطاع.
ويف ت�شريح �أدىل به قبل �جتماع 
�حل����ك����وم����ة �ال�����ش����ب����وع����ي، �أ�����ش����ار 
ما  �أن  رغ����م  �أن�����ه  �إىل  ن��ت��ان��ي��اه��و 
�أ���ش��م��اه��ا »ف�����ش��ائ��ل م��ارق��ة« كانت 
ور�ء »�ال���ش��ت��ف��ز�ز�ت« �الأخ���رية يف 
حما�س"  تعفي  "ال  �أنها  �إال  غ��زة، 

من �مل�شوؤولية.
�ل���رئ���ي�������س  �خ������ت������ار  ذل���������ك،  �إىل 

عبا�س،  حم���م���ود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
�مل�شت�شار �ملخ�شرم حممد ��شتية، 
ما  للحكومة، وفق  رئي�شا جديد� 
عن  بر�س  �أ�شو�شيتد  وكالة  نقلت 

م�شوؤولني فل�شطينيني، �أم�س.
�لذين  �مل���������ش����وؤول����ون،  و�أ������ش�����اف، 

رف�شو� �الإف�شاح عن هويتهم الأن 
�لتعيني �لر�شمي مل يعلن بعد، �أن 
عن  �شيعلن  �لفل�شطيني  �لرئي�س 

تعيني ��شتيه يف وقت الحق .
�قت�شاديا،  خ��ب��ري�  ����ش��ت��ي��ه  وي��ع��د 

وقد تلقى تعليمه يف بريطانيا.

41 خرقًا من احلوثيني لتفاق احلديدة يف 24 �ضاعة

مقتل 62 مدنيًا وت�صريد 4268 
اأ�صرة بهجوم امللي�صيات على ك�صر

•• اليمن-وكاالت:

نا�شدت وز�رة حقوق �الإن�شان �ليمنية هيئات ومنظمات �الأمم �ملتحدة، وعلى 
�جلاد  �لتحرك  �الإن�شان،  حلقوق  �ل�شامية  و�ملفو�شية  �الأم��ن  جمل�س  ر�أ�شها 
غرب  )�شمال  حجة  مبحافظة  ك�شر  مديرية  يف  �ملو�طنني  حلماية  و�لفوري 
�ملدنيني.  �شد  �النقالبية  �حلوثي  مليلي�شيات  �لرببري  �الهجوم  من  �ليمن( 
و�أعلنت �لوز�رة، يف بيان لها �أم�س �الأحد، عن مقتل 62 مدنياً وجرح 217 
حجور  قبائل  على  �حلوثية  �العتد�ء�ت  نتيجة  و�أطفال  ن�شاء  بينهم  �آخرين 

يف ك�شر.
وقالت �إن "ما �أقدمت عليه ميلي�شيات �حلوثي من هجوم بربري و��شتهد�ف 
بت�شريد  ت�شبب  �لبالي�شتية  و�ل�شو�ريخ  �الأ�شلحة  مبختلف  وق�شف  همجي 
فر�شته �مليلي�شيات على مديرية  خانق  حل�شار  تعر�شهم  بعد  �أ�شرة   4268
ك�شر من كل �الجتاهات منذ ما يقارب �ل�شهرين، ومنعت عنهم �ملاء و�لدو�ء.

��شتمر�ر  �م�����س �الأح����د،  �ل��ي��م��ن،  �ل�شرعية يف  �أك���د حت��ال��ف دع���م  م��ن ج��ه��ت��ه، 
�مليلي�شيات �حلوثية �الإرهابية بخرق وقف �إطالق �لنار باحلديدة.

�ملا�شية،  ���ش��اع��ة  �ل�24  خ���الل  خ��رق��ا   41 ر���ش��د  �أن���ه  �إىل  �ل��ت��ح��ال��ف  و�أ����ش���ار 
و�شو�ريخ  �ل��ه��اون  و���ش��و�ري��خ  �خلفيفة  �الأ�شلحة  مبختلف  �ل��رم��اي��ة  �شملت 

ــادق  ــص ــ� ــال مـــرمي ال ــق ــت اع
اأمـــام دار الأمــة املــهــدي مــن 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�عتقلت �أجهزة �الأمن �ل�شود�نية، 
ن��ائ��ب رئي�س حزب  �م�����س �الأح���د، 
�الأم����ة �ل��ق��وم��ي �مل��ع��ار���س، مرمي 
�آخرين  و�أع�شاء  �ملهدي،  �ل�شادق 
من �حل��زب، وذل��ك بالتز�من مع 
�الأمة  د�ر  م��ن  مظاهرة  �ن��ط��الق 
�إىل �لربملان �حتجاجا على قانون 

�لطو�رئ.
وق��ال �الأم��ني �لعام حلزب �الأمة، 
�إبر�هيم �الأمني،  �إن قو�ت �الأمن 
رئي�س  نائب  �عتقلت  �ل�شود�نية 
�حل������زب، م����رمي �مل���ه���دي وع����دد� 
م���ن �أع�������ش���اء �حل�����زب، م���ن �أم����ام 
د�ر حزب �الأم��ة باأم درم��ان، حيث 
�لربملان،  نحو  تظاهرة  �نطلقت 
�لطو�رئ  ق��ان��ون  على  �حتجاجا 
�لذي �أ�شدره �لرئي�س �لب�شري يف 

فرب�ير �ملا�شي.

حت�صن داع�س باملدنيني يجمد عمليات الباغوز
•• دم�شق-اأ ف ب:

ت��ر�ج��ع��ت خ��الل �ل��ي��وم��ني �ملا�شيني وت���رية �إج���الء �مل��دن��ي��ني م��ن جيب 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي يف �شرق �شوريا، فيما ال يز�ل هجوم قو�ت �شوريا 
�أو�شح  ما  وف��ق  معلقاً،  �ملحا�شرة  �لبقعة  نحو  �الأخ��ري  �لدميوقر�طية 

متحدث با�شمها وفريق وكالة فر�ن�س بر�س.
هجومها  �حل��ايل  �ل�شهر  مطلع  �لدميوقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  و�أطلقت 
�إجالء  بعد عمليات  �لباغوز  بلدة  �ملحا�شرين يف  �لتنظيم  �شد مقاتلي 
�أمام  �ملجال  يف  �ف�شاحاً  يومني  بعد  علقته  �أنها  �إال  �أ�شبوعني.  ��شتمرت 
ب���اخل���روج. وخ���رج م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني �آالف �لرجال  �ل��ر�غ��ب��ني جم����دد�ً 
�ملكتب  مدير  وق��ال  �لتنظيم.  �شيطرة  منطقة  من  و�الأط��ف��ال  و�لن�شاء 
�الإعالمي لقو�ت �شوريا �لدميوقر�طية م�شطفى بايل لوكالة فر�ن�س 

بر�س �الأحد �إن نحو مئة �شخ�س خرجو�  بعد توقف يوم �جلمعة.
ومن بني �خلارجني �ل�شبت وفق بايل ثالثة �إيغور �شينيني وثالث ن�شاء 

مغاربة.
ومينع �لتنظيم من تبقى من �ملحا�شرين د�خل جيبه �لذي بات عبارة 
عن خميم ع�شو�ئي و�أر��س زر�عية يف حميطه، من �خلروج وفق بايل، 
�لذي �أفاد عن دخول عدد من �ل�شاحنات باإنتظار �أن تخرج �الأحد حمملة 

مبزيد من �الأ�شخا�س.
ويعد عدد �خلارجني �ل�شبت �شئياًل جد�ً مقارنة باآالف �لرجال و�لن�شاء 
�إىل مناطق �شيطرة قو�ت  �أقلتهم  و�الأطفال �لذين تدفقو� يف �شاحنات 

�شوريا �لدميوقر�طية خالل �الأيام �ملا�شية.
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اأخبـار الإمـارات

ا�ضتقبال �ضعلة الأمل و�ضاركا يف اأعمال اخللوة 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوقعان على »وثيقة خلوة الهمم« ويعلنان 31 مبادرة وبرناجما وطنيا لدعم ومتكني اأ�صحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �أن 
تاأ�ش�شت على مبادئ  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�ل��ه��م��م و قطعت  �أ����ش���ح���اب  مت��ك��ني 
ت�����ش��ري��ع دجم���ه���م، وهي  ���ش��وط��ا يف 
�لفر�س  تهيئة  م�����ش��رية  يف  ما�شية 
ل���ه���م ل���ي���ك���ون���و� �أف���������ر�د� ف���اع���ل���ني يف 

م�شرية �لتنمية يف �لدولة.
و�شاحب  م�شاركته  خالل  ذلك  جاء 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 
ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة يف  �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى 
�أع��م��ال »خ��ل��وة �ل��ه��م��م« �ل��ت��ي عقدت 
�م�����س �الأح�����د 10 م���ار����س �جل����اري 
وذلك  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل��رئ��ا���ش��ة  يف ق�شر 
�الإمار�ت  ��شت�شافة دولة  تز�منا مع 
�الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية – 

�أبوظبي 2019.
وقال �شموه: » �شاركت و�أخي �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ز�ي����د 
وبح�شور �أ�شحاب �لهمم يف جل�شات 
وثيقة  على  ووقعنا  �لهمم«،  »خ��ل��وة 
و��شتقبلنا  �ل��ه��م��م..  �أ���ش��ح��اب  خ��ل��وة 
�لتح�شري  ����ش���م���ن  �الأم��������ل  ���ش��ع��ل��ة 
لفعاليات �الأوملبياد �خلا�س.. و�أعلنا 
�لدمج  م�شرية  لتعزيز  مبادر�ت  عن 
على  �لعزيزة  �لفئة  لهذه  و�لتمكني 

قلوبنا جميعا«.
كانت  �لهمم  »خلوة  �شموه:  و�أ�شاف 
�أنف�شهم..  �لهمم  �أ�شحاب  مب�شاركة 
لهم..  وم��ب��ادر�ت  ب��اأف��ك��ار  ليخرجو� 
وينفذوها باأنف�شهم.. ونحن وجميع 
�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية نقدم 

لهم كامل �لدعم«.
وقال �شموه: »�شندعم �أ�شحاب �لهمم 
باملبادر�ت و�لت�شريعات و�ل�شيا�شات.. 
و�لهدف �إي�شال �أ�شحاب �لهمم فوق 
عالية..  �أ�شحاب همم  فهم  �لقمم.. 

وطموحات كبرية.. و�إر�دة قوية«.
�إط���ار تعزيز  �لهمم يف  وت��اأت��ي خ��ل��وة 
وح�شد  �ل���ه���م���م  �أ�����ش����ح����اب  مت���ك���ني 
�جلهود و�لطاقات لدعمهم يف جميع 
�لرب�مج و�لقطاعات �لوطنية، حيث 
رئي�شية  8 حم��اور  خ�ش�شت �خللوة 
ه����ي �ل����ري����ا�����ش����ة، وج��������ودة �حل����ي����اة، 
و�لتعليم و�لعمل، و�لتمثيل �لدويل، 
و��شت�شر�ف  و�ل��ث��ق��اف��ة،  و�ل�����ش��ح��ة، 
�خل���دم���ات، و�الإع�����الم، ح��ي��ث �شارك 
ومعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  �خل��ل��وة  يف 
�ل�������وزر�ء و���ش��خ�����ش��ي��ات وط��ن��ي��ة �إىل 
�أ�شحاب  م���ن  ع����دد  ح�����ش��ور  ج���ان���ب 
�ل���ه���م���م و�مل���خ���ت�������ش���ني يف �مل���ج���االت 

�الجتماعية.
من جانبه �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �أن تنظيم �الأوملبياد �خلا�س 
مي��ث��ل د�ف���ع���ا مل��و����ش��ل��ة �ل���ن���ج���اح يف 
خمتلف �ملجاالت وقال : » نحن على 
��شتثنائيا  ح��دث��ا  �شيكون  ب��اأن��ه  ثقة 
�لهمم  �أ�����ش����ح����اب  ب��ت��م��ي��ز  ومم����ي����ز� 

وباإر�دتهم وهمتهم«.
�لعاملية  »�الأل��ع��اب   : �شموه  و�أ���ش��اف 
ريا�شي  ح�����دث  جم�����رد  م����ن  �أك������ر 

حافز  لنا  فهي  عاملي،  م�شتوى  على 
�الإمكانيات  م����ن  �مل����زي����د  ل���ت���ق���دمي 
و�خلطو�ت لدمج �أ�شحاب �لهمم يف 
جمتمعنا ويف �ملنطقة و�لعامل �أجمع 
و..ثقتنا باأ�شحاب �لهمم عالية بعلو 
�الإر�دة  قوة  ن�شتلهم  فمنهم  همتهم، 
�إىل حتقيق مزيد  و�مل��ث��اب��رة و���ش��وال 

من �لنجاح و�الإجناز�ت �لوطنية«.
دولة  حكومة  بجهود  �شموه  �أ���ش��اد  و 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �الإم�������ار�ت 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد لتعزيز دمج 
�أ�شحاب �لهمم يف �ملجتمع، من خالل 
�لرب�مج و�ملبادر�ت �لوطنية، وتوؤكد 
هذه �خللوة على هذه �الأمر، وتر�شل 
ر�شالة �ن�شانية من �الإمار�ت �إىل كل 
�لعامل ملا حتمله من معان �شامية يف 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية �مل�شرتكة.
ف��ي��م��ا �أع���ل���ن يف ن��ه��اي��ة �خل���ل���وة عن 
م����ب����ادرة   31 م�����ن  �أك�������ر  �ع����ت����م����اد 
وب���رن���اجم���ا وط��ن��ي��ا ���ش��م��ن��ه��ا تدعم 
م�شتقبل �أ�شحاب �لهمم ومتكن من 
تفاعلهم يف خمتلف �لقطاعات حيث 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ال 
بن ر��شد �آل مكتوم: »�أعلنا عن 31 
�لوطنية  م�شوؤوليتنا  �شمن  مبادرة 
�لطاقات  وح�����ش��د  �جل��ه��ود  لتكثيف 
�لهمم،  �أ�شحاب  م�شتقبل  �أج��ل  من 
ف��ي��ه لتهيئة  �إل���ت���ز�م م��ا���ش��ون  وه���و 

�لفر�س لهم«.

وثيقة خلوة الهمم 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وق����ع  ك��م��ا 

حتت�شنها  و�ل��ت��ي   ،2019 �خل��ا���س 
�لدولة كحدث عاملي يحتفي بريا�شة 
وريا�شة  ع������ام،  ب�����ش��ك��ل  �الإم�����������ار�ت 

�أ�شحاب �لهمم ب�شكل خا�س.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
��شت�شافة  �أن  »رع��اه �هلل«  دبي  حاكم 
دول���ة �الإم�����ار�ت ل��الأومل��ب��ي��اد �خلا�س 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �أب��وظ��ب��ي ت��اأك��ي��د على 
�لدولة  تبو�أتها  �لتي  �لعالية  �ملكانة 
�لفعاليات  ��شت�شافة  �شعيد  ع��ل��ى 
و�مل���ن���ا����ش���ب���ات �ل����ك����ربى ع���امل���ي���ا، ويف 
�إىل  و�ل��ق��ط��اع��ات،  �مل��ي��ادي��ن  خمتلف 
باأ�شحاب  �ملتعاظم  �الهتمام  جانب 
�ل��ه��م��م ورع��اي��ت��ه��م م���ن ق��ب��ل كافة 
وت����ق����دمي كافة  �مل���ج���ت���م���ع،  �أط����ي����اف 
وتطوير  لدجمهم  لهم  �لت�شهيالت 

مو�هبهم ومتكينهم .
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
بن ر��شد بهذه �ملنا�شبة �إن »�الأوملبياد 
�خل����ا�����س ي��ع��ك�����س ث���ق���ة �ل����ع����امل يف 
للت�شامح  ك���ع���ا����ش���م���ة  �الإم�������������ار�ت 
للريا�شيني  ووج���ه���ة  و�الن�������ش���ج���ام، 
�إمار�تيا  حدثا  و�شيكون  و�ملبدعني، 
حول  ت��اأث��ري�ت��ه  تنعك�س  ��شتثنائيا 

�لعامل«.

حماور وخمرجات خلوة الهمم
ت�����ش��م��ن��ت خ���ل���وة �ل��ه��م��م 8 حم���اور 
و  دع��م  م�شتقبل  ت�شت�شرف  رئي�شية 
�لهمم  �أ�شحاب  عطاء  وحفز  متكني 

�شتى  يف  �لهمم  �أ�شحاب  متكني  �إىل 
�ملحافل  يف  �لدولة  لتمثيل  �ملجاالت 
�ل�����دول�����ي�����ة، ومت����ث����ل����ت خم���رج���ات���ه 
�لبحث  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل�������ش���ارك���ة  يف 
مر�كز  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  و�ل���ت���ط���وي���ر 
يف  �ل��ع��امل  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ب��ح��وث 
برنامج  و�مل�شاركة يف  �الإع��اق��ة،  ج��ال 
�ملجل�س �لعاملي ملناق�شة ملف �أ�شحاب 
�لهمم و�حللول �مل�شتقبلية، وت�شريع 
مل��و�ءم��ة �ل��ق��ان��ون �الحت���ادي حلقوق 
�لدولية،  �الت��ف��اق��ي��ة  م���ع  �مل��ع��اق��ني 
�لنفاذ  �شيا�شات  ت�شمني  و�شيا�شة 
�لهمم  �أ�شحاب  �حتياجات  �لرقمي 

لتعزيز �ملنظومة �لرقمية.
�ل�شوء  �ل���ه���م���م  خ����ل����وة  و����ش���ل���ط���ت 
ع��ل��ى حم���ور �ل�����ش��ح��ة �ن��ط��الق��ا من 
و�شول  و  ح�������ش���ول  ����ش���م���ان  ه�����دف 
�خلدمات  الأف�����ش��ل  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
ومو�ئمة  �شهلة  بطريقة  �ل�شحية 
خمرجاته  وت�شمنت  الحتياجاتهم، 
ت�شريع تاأمني �شحي �شامل الأ�شحاب 
�حتياجاتهم  جميع  يعطي  �ل��ه��م��م 
�شاملة  و�شيا�شة  باالإعاقة،  �ملرتبطة 
للخدمات �ل�شحية الأ�شحاب �لهمم 
تغطي جميع �حتياجاتهم يف �ملر�حل 
�ل��ع��م��ري��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�إن�����ش��اء مركز 
خدمات  ي��ق��دم  للت�شخي�س  وط��ن��ي 

نوعية.
�نطلق من  �لثقافة فقد  �أم��ا حم��ور 
�الأ�شخا�س  م���و�ه���ب  �إب�������ر�ز  ه����دف 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
وتلخ�شت  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة،  �ل���ف���ن���ي���ة 

حم��م��د ب��ن ر����ش��د و���ش��اح��ب �ل�شمو 
ز�ي�������د �شمن  ب����ن  �ل�������ش���ي���خ حم���م���د 
�أع���م���ال �خل��ل��وة ع��ل��ى »وث��ي��ق��ة خلوة 
�أهمية  ع���ل���ى  ل���ل���ت���اأك���ي���د  �ل����ه����م����م«، 
�لعزم  وجدية  وخمرجاتها،  �خللوة 
ع��ل��ى �ال���ش��ت��م��ر�ر يف م�����ش��رية �لدمج 

�ملجتمعي الأ�شحاب �لهمم.
»�أ�شحاب   : �ل��وث��ي��ق��ة  ن�����س  ج����اء  و 
�ل��ه��م��م ل��ه��م م��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة يف قلب 
منهم  نتعلم  �مل��ج��ت��م��ع��ي..  ن�شيجنا 
منهم  ون�����ش��ت��ل��ه��م  �الإر�دة،  ع���زمي���ة 
�مل�شتحيل، ونفخر باإجناز�تهم  �شنع 
م�شتقبل  �ل���ت���ن���م���ي���ة..  م�������ش���رية  يف 
�أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م ورع��اي��ت��ه��م ورفع 
وطنية  م�شوؤولية  م�شاركتهم  �شقف 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  م�����ش��رتك��ة، وخ��ل��وة 
مل�شتقبل  وحتفيز  متكني  ر�شالة  هي 

�أف�شل يلبي تطلعاتهم«.

م�ضرية �ضعلة الأمل ت�ضل خللوة 
الهمم.

وت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »رع�����اه  دب���ي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�الأم��ل �شمن  �شعلة  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أع���م���ال خ��ل��وة �ل��ه��م��م وذل����ك �شمن 
مبختلف  �ل�شعلة  م���رور  �ح��ت��ف��االت 
�إم���������ار�ت �ل����دول����ة وب���ال���ت���ز�م���ن مع 
لالأوملبياد  �لعاملية  �الألعاب  فعاليات 

�لهمم لتمكينهم  �لد�عمة الأ�شحاب 
من ح�شور �لفعاليات �لوطنية مثل 
و�عتماد  �ل�شخ�شيات،  كبار  من�شة 
�شيا�شة لالإ�شاءة �شد �الأ�شخا�س من 
�أ�شحاب �لهمم �شاملة جميع �ملر�حل 
�أ�شر  متكني  بر�مج  وتبني  �لعمرية، 
�أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م مب���ا ي�����ش��اع��د على 
و�آثارها  �الإع��اق��ة  ح��ال��ة  م��ع  �لتكيف 
�ملتعاقبة،  �ل��ع��م��ري��ة  �مل���ر�ح���ل  ع���رب 
مرتجمي  �شالحية  بنقل  وت�شريع 
�ملجتمع،  تنمية  وز�رة  �إىل  �الإ���ش��ارة 
وم������ب������ادرة ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق م�����ع �إح������دى 
مدربي  برنامج  العتماد  �جلامعات 

�الإ�شارة.
�لعمل على  و  �لتعليم  رك��ز حم��ور  و 
�لتعليم  �ل��ه��م��م يف  �أ���ش��ح��اب  �إدم�����اج 
�الأطفال  ريا�س  من  و�خلا�س  �لعام 
يحقق  مب����ا  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إىل 
وت�شمنت  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �ل��دم��ج  ل��ه��م 
للتعليم  ���ش��ي��ا���ش��ة  و���ش��ع  خم��رج��ات��ه 
�لد�مج تغطي مر�حل �لتعليم �لعام 
ت�شريع  وت��ب��ن��ي  و�ل���ع���ايل  و�خل���ا����س 
يدعم �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
تقدمي  ع�����رب  �ل����ه����م����م  الأ������ش�����ح�����اب 
لرت�خي�س  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
ريادة �الأعمال ومز�ولة �لعمل �حلر 
�أو  وتخفي�س  �لبنكية،  و�لتمويالت 
وت�شريع  �حلكومية،  �لر�شوم  �إل��غ��اء 
يوفر �حلو�فز و�ملكافاآت و�الإعفاء�ت 
ذوي  �الأ���ش��خ��ا���س  توظيف  لت�شجيع 

�الإعاقة يف �لقطاع �خلا�س.
�لدويل  �لتمثيل  حم��ور  ه��دف  فيما 

�أف��ر�د� متفاعلني ومنتجني  ليكونو� 
وم��وؤث��ري��ن يف جم��ت��م��ع د�م����ج، ومبا 
يو�كب روؤية دولة �الإمار�ت لالرتقاء 
�ملتاحة  و�الإم���ك���ان���ي���ات  ب���اخل���دم���ات 

وحتقيق �لدمج �ملجتمعي.
�لريا�شة،  �ملحاور يف جمال  ومتثلت 
و�لعمل،  و�لتعليم  �حل��ي��اة،  وج����ودة 
و�ل�شحة،  �ل����������دويل،  و�ل���ت���م���ث���ي���ل 
�خلدمات،  و����ش��ت�����ش��ر�ف  و�ل��ث��ق��اف��ة، 
خمرجات  ع��دد  بلغ  فيما  و�الإع����الم 
ناق�شها  31 خم��رج��ا  �ل��ه��م��م  خ��ل��وة 

معايل �لوزر�ء و�مل�شوؤولني.
ففي حمور �لريا�شة، ت�شمن �لهدف 
يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  �إب���د�ع���ات  تنمية 
مو�هبهم  ودعم  �ملختلفة  �لريا�شات 
�الأن�شطة  يف  �ل���ف���اع���ل  و�إ����ش���ر�ك���ه���م 
�ملحلية  و�مل���������ش����ارك����ات  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
خمرجاته  وت�����ش��م��ن��ت  و�ل����دول����ي����ة، 
�لهمم  �أ�شحاب  �إيجاد ت�شريع لدمج 
�لعامة،  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �الأن�����دي�����ة  يف 
�الحت������اد�ت  دور  ل��ت��ع��زي��ز  وت�����ش��ري��ع 
�لريا�شية �الأخرى الكت�شاف و�شقل 
ومبادرة  �ل��ه��م��م،  ����ش��ح��اب  م��و�ه��ب 
�الأن�شطة  يف  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  دم���ج 

�ل�شيفية.
�أما حمور جودة �حلياة فيهدف �إىل 
حتقيق جودة �حلياة الأ�شحاب �لهمم 
عن طريق متكني �أ�شرهم وحمايتهم 
خمرجاته  وت�����ش��م��ن��ت  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
بتطبيق  �جل����ه����ات  ي���دع���م  ت�����ش��ري��ع 
ك���ود �الإم�����ار�ت ع��رب �آل��ي��ات و��شحة 
�لبيئات  وتهيئة  و�لتنفيذ  للمتابعة 

خمرجاتها يف »�إعد�د �شيا�شة ل�شمان 
م�شاركة �أ�شحاب �لهمم يف �الأن�شطة 
�إليها  و�شولهم  وت�شهيل  �لثقافية 

�أ�شوة باالآخرين«.
�خلدمات  ��شت�شر�ف  حم��ور  و�شعى 
�لهمم  �أ�شحاب  و�شول  ت�شهيل  �إىل 
و�ملعلومات  و�خل��دم��ات  �مل��ر�ف��ق  �إىل 
من  ع���دد  خ���الل  م��ن  مي�شر،  ب�شكل 
�أه��م��ه��ا م��ب��ادرة �ملجال�س  �مل��خ��رج��ات 
�لفاعلني  �ل�شباب  بقيادة  �ل�شبابية 
من �أ�شحاب �لهمم ملناق�شة م�شتقبل 
�لهمم«  »من�شة  و�إط���الق  متكينهم، 
للتعريف  �لتفاعلية  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
ب���ك���اف���ة �خل�����دم�����ات و�الم�����ت�����ي�����از�ت 
�لهمم  باأ�شحاب  �خلا�شة  و�حلقوق 
ل��ه��م، مت�شمنة  �ل��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي 
وم�شممة  �مل���ن���زيل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���ام 
�لهمم«  الأ���ش��ح��اب  »�شديقة  لتكون 
باختالف نوع �الإعاقة، و�إعد�د دليل 
�لهمم  الأ�شحاب  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
�لنجوم،  بنظام  وربطها  �ل��دول��ة  يف 
لتاأهيل  م��ال��ي��ة  مب��ن��ح��ة  وت�����ش��ري��ع 
م�شاكن �ملو�طنني من �أ�شحاب �لهمم 
ومبادرة  ل��ه��م،  �ل��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي 
لتمكني  �حلكومية  �مل�شرعات  �شمن 
�أ�شحاب �لهمم، لتحقيق م�شتهدفات 
�أ�شحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�شيا�شة 
�لهمم و�عتماد م�شروع موؤ�شر وطني 
�أ�شحاب  لتمكني  �لوطنية  لل�شيا�شة 
�لهمم، وتنفيذ م�شروع ربط بطاقة 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  بطاقة  م��ع  �لهوية 

�ل�شادرة من وز�رة تنمية �ملجتمع.
وي�����ش��ت��ن��د �مل���ح���ور �ل��ث��ام��ن و�الأخ����ري 
ثقافة  ن�����ش��ر  ه���دف  �إىل  �الإع�����الم«   «
�لهمم  الأ�شحاب  و�لت�شامح  �لتقبل 
من قبل و�شائل �الإع��الم عرب بلورة 
و�شولهم  وت�شهيل  و�ق��ع��ي��ة،  ���ش��ورة 
وت�شمنت  �الإع��الم��ي،  �ملحتوى  �إىل 
���ش��ي��ا���ش��ة تدعم  ت���وف���ري  خم���رج���ات���ه 
�لدولة  يف  �الإع���الم���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�إىل  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  ن��ف��اذ  لت�شهيل 
�ملحتوى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل���ق���ن���و�ت 
�الإع���الم���ي ع��ل��ى ق���دم �مل�������ش���او�ة مع 
�الآخرين مثل مرتجمي لغة �ال�شارة 

و�لرتجمة �لن�شية وغريها.
ح�شر �خللوة ..

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو   
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية و �شمو 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
�ل�����ش��ي��خ طحنون  ���ش��م��و  و  �أب���وظ���ب���ي 
�الأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و  �لوطني 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح��ام��د  �ل�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س دي����و�ن ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي و 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة 
�ل�شيخ  �شمو  و  �لدولة  �ل�شمو رئي�س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد بن حممد 
بن  حممد  ب��ن  ذي���اب  �ل�شيخ  �شمو  و 
ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل يف 
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و  �أبوظبي 

مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح.

 حممد بن را�ضد : 
 • خلوة الهمم مب�ضاركة اأ�ضحاب الهمم اأنف�ضهم .. للخروج باأفكار ومبادرات لهم.. وتنفيذها باأنف�ضهم.. ونحن وجميع اجلهات احلكومية نقدم لهم كامل الدعم 

القمم فوق  الهمم  اأ�ضحاب  اإي�ضال  والهدف  وال�ضيا�ضات..  والت�ضريعات  باملبادرات  الهمم  اأ�ضحاب  • �ضندعم 

لهم  الفر�س  لتهيئة  فيه  ما�ضون  التزام  وهو  الهمم..  اأ�ضحاب  م�ضتقبل  اأجل  من  الطاقات  وح�ضد  اجلهود  لتكثيف  الوطنية  م�ضوؤوليتنا  �ضمن  مبادرة   31 عن  • اأعلنا 

العامل  حول  تاأثرياته  تنعك�س  ا�ضتثنائيا  اإماراتيا  حدثا  و�ضيكون  املبدعني  و  للريا�ضيني  وجهة  و  والن�ضجام  للت�ضامح  كعا�ضمة  الإمارات  يف  العامل  ثقة  يعك�س  اخلا�س  • الأوملبياد 

حممد بن زايد : 
الوطنية  الإجنازات  من  مزيد  حتقيق  اإىل  و�ضول  واملثابرة  الإرادة  قوة  ن�ضتلهم  فمنهم   .. همتهم  بعلو  عالية  الهمم  باأ�ضحاب  • ثقتنا 

 • الألعاب العاملية اأكرث من جمرد حدث ريا�ضي عاملي.. فهي لنا حافز لتقدمي املزيد من الإمكانيات لدمج اأ�ضحاب الهمم يف جمتمعنا ويف املنطقة والعامل اأجمع

 • خلوة اأ�ضحاب الهمم توؤكد اأهمية هذه الفئة .. و تر�ضل ر�ضالة اإن�ضانية من الإمارات اإىل كل العامل ملا حتمله من معان �ضامية يف امل�ضوؤولية املجتمعية امل�ضرتكة 
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اأخبـار الإمـارات
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك لـ»وام« : الإمارات منوذج رائد يف متكني اأ�صحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أك��دت 
ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لتنمية �الأ�شرية �أن دولة �الإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« باتت من �لدول �ل�شباقة يف 

جمال متكني �أ�شحاب �لهمم لتعزيز دورهم يف �ملجتمع .
وقالت �شموها يف ت�شريح لوكالة �أنباء �الإمار�ت »و�م« - مبنا�شبة �نطالق 
14 مار�س  2019 » يوم  �أبوظبي   « �الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 
�جلاري - يحظى �أ�شحاب �لهمم باهتمام خا�س من �لقيادة �لر�شيدة مبا 

يوفر لهم �لرعاية �لكرمية ويكفل لهم حقوقهم ويدعم ق�شاياهم.
و�أ�شافت �شموها » تبذل دولة �الإم��ار�ت جهود� ملمو�شة لدمج �الأطفال 

من �أ�شحاب �لهمم وت�شعى الأن تقدم ر�شالة عاملية يف ن�شر قيم �لت�شامح 
و�ل�شالم لينالو� �حرت�م وتقدير �جلميع �لذي ي�شتحقونه على خمتلف 
مع  و�لتن�شيق  �لدعم  �أهمية  و�أك��دت   .« ودوليا  و�إقليميا  حمليا  �ل�شعد 
�ل�شخم يف  �لريا�شي  �حل��دث  ه��ذ�  �ملعنية الإجن���اح  و�جل��ه��ات  �الأط����ر�ف 
نحو  م��ن  م�شارك   7500 نحو  ي�شم  �ل���ذي  �لت�شامح  �أر����س  �الإم����ار�ت 
�إ�شافة �إىل 20 �ألف متطوع ومن �ملتوقع �أن ي�شهده �أكر من  190 دولة 
500 �ألف م�شاهد للحدث وماليني �لزو�ر من خمتلف �أنحاء �لعامل .. 
م�شرية �إىل �لدور �حليوي �لذي تقوم به �لدولة عند ��شت�شافة �لفعاليات 
�لكربى �لتي تتطلب ت�شافر جميع �جلهود و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 
وقالت  ودوليا.  عربيا  �شمعتها  وتعزيز  للدولة  �حل�شاري  �لوجه  الإب��ر�ز 
من  �الأبطال  كل  باإجناز�ت  وفخرنا  �عتز�زنا  ن�شجل  هنا  نحن   « �شموها 
�أ�شحاب �لهمم وكل ما يقدمونه �إىل وطنهم وتفوقهم �لكبري لرفع علم 

�الإمار�ت يف �ملحافل �لدولية �شو�ء �لريا�شية �أو �لثقافية �أو �لعلمية وهم 
نرب��س وعنو�ن للهمم �لعالية �لتي نفخر بها«.

و�أك����دت �ل����دور �الإن�����ش��اين و�الإخ���الق���ي ل��ك��ل م��و�ط��ن وم��ق��ي��م يف �لدولة 
.. م�����ش��ددة ع��ل��ى �ح����رت�م ح��ق��وق �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م و�مل�����ش��اه��م��ة يف تقدمي 

�لت�شهيالت لدجمهم يف �ملجتمع وح�شولهم على كل حقوقهم.
كما �أكدت �شموها �أن �ملر�أة �الإمار�تية �شريكة رئي�شية يف �إجناح هذ� �حلدث 
�لن�شائية �الإمار�تية  �لكو�در  �أن  �إىل  .. الفتة  �لعاملي  �لريا�شي �الإن�شاين 
من فئة �أ�شحاب �لهمم حققن �لعديد من �الإجناز�ت �لريا�شية للدولة 

ونعتربهن �شريكات يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة للدولة .
2019 يعد  �أبوظبي   - �لعاملية  �الأوملبياد �خلا�س لالألعاب  �أن  و�أ�شافت 
تنظيم  يف  �الإم���ار�ت  لدولة  و�لتميز  �ل��ري��ادة  ف�شول  من  جميال  ف�شال 
دولة  �أن  �إىل  م�شرية   .. �لعاملية  �لريا�شية  �لتظاهر�ت  �أه��م  و��شت�شافة 

�الإمار�ت تقدم للعامل من خالل هذه �لفعاليات �لريا�شية روؤيتها لتمكني 
�أ�شحاب �لهمم لتوفري �أ�شكال �لدعم و�لرعاية لهم كافة.

�لتكاتف من  �إىل  �لدولة  �ملجتمع وموؤ�ش�شات  ودعت �شموها جميع فئات 
�الإمار�تية  �لعا�شمة  �ل��ذي ينطلق من  �لعاملي  �إجن��اح ه��ذ� �حل��دث  �أج��ل 
�أطلقت  ب��ن��ت م��ب��ارك  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  �أن  �إىل  ي�����ش��ار  �أب��وظ��ب��ي. 
�ال�شرت�تيجية  و�خلطة  و�لطفولة  لالأمومة  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية 
بعد   2021 –  2017 �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �الأط��ف��ال  ح��ق��وق  لتعزيز 
ملتابعتهما وو�شع  ت�شكيل فريق وطني  �ل��وزر�ء ومت  �عتمدها جمل�س  �أن 
�ل�شحة �جليدة و�لبيئة  �لتنفيذية لهما و�لرتكيز على توفري  �لرب�مج 
�الآم��ن��ة و�مل�����ش��ارك��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة ل���الأم و�ل��ط��ف��ل ودع��م��ه��م��ا ليتمكنا من 
�لفريق ممثلني  �أن ي�شم هذ�  �ملجاالت كافة على  ممار�شة حقوقهما يف 

من جهات وطنية عديدة.

فاطمة بنت مبارك ت�صيد بدور الحتاد الن�صائي العام يف رعاية املراأة

»كهرباء دبي«تنظم »خميم زايد 
اخلري« العالجي يف بنغالدي�س

•• دكا -وام: 

بنغالدي�س  �لعالجي يف  ز�يد �خلري«  دبي »خميم  ومياه  تنظم هيئة كهرباء 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة نور دبي لعالج �أكر من 4 �الف و 500 من كبار �ل�شن 
�مل�شابني باملياه �لبي�شاء وغريها من �أمر��س �لعيون. كما يت�شمن �لربنامج 
�لفح�س �لطبي �ملبكر لالأطفال وتوزيع حقائب مدر�شية على �لطلبة �الأيتام. 
ي�شارك يف �ملخيم �لذي ي�شتمر ل�شبعة �أيام يف مدينة نار�يل بوالية خولنا يف 
�مل�شروع  هذ�  ويعد  �لهيئة  وموظفات  موظفي  من  متطوعاً   12 بنغالدي�س 
�لتطوعي �لدويل �لثاين �لذي تنظمه �لهيئة بعد �مل�شروع �الأول يف جمهورية 

طاجيك�شتان �لعام �ملا�شي.
�لتنفيذي لهيئة  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  و�أ�شاد �شعادة �شعيد حممد �لطاير 
كهرباء ومياه دبي بجهود موؤ�ش�شة نور دبي يف تنفيذ هذه �مل�شروعات �لر�ئدة 
�أث��ن��ى على جهود  .ك��م��ا  �ل��ع��امل  ح��ول  للمحتاجني  �ل��ع��ي��ون  �أم��ر����س  ملعاجلة 

�ملتطوعني من موظفي وموظفات �لهيئة.
من جهتها قالت �لدكتورة منال ترمي �ملدير �لتنفيذي وع�شو جمل�س �أمناء 
�نت�شار�ً  �لعيون  �أم��ر����س  �أك��ر  من  تعد  �لبي�شاء  �ملياه  �إن  ن��وردب��ي  موؤ�ش�شة 
و�أكرب �أ�شباب �الإعاقة �لب�شرية تليها �نك�شار�ت �لب�شر وتتم عملية ��شتئ�شال 
�ملياه �لبي�شاء وزرع �لعد�شة يف �لعني يف �ملخيمات �لعالجية ملوؤ�ش�شة نور دبي 
ومتكن �ملري�س من ��شتعادة ب�شره ب�شرعة. وتركز موؤ�ش�شة نوردبي من خالل 
خميماتها �لعالجية على توفري �لعالج �لدو�ئي و�لفحو�شات �لطبية و�إجر�ء 

عمليات ��شتئ�شال �ملياه �لبي�شاء وتوفري �لنظار�ت �لطبية.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يفتتحان »ق�صر الوطن« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن 
ليمثل �شرحاً   �� �لرئا�شة  ق�شر  �� �شمن جممع  �لوطن«  »ق�شر  �م�س  م�شاء 

معرفياً جديد�ً يربز �لدور �حل�شاري و�الإن�شاين لدولة �الإمار�ت. 
ح�شر �الفتتاح �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�ل�شارقة  نائب حاكم  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ ر��شد 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 
بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�الإن�شانية و�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �الأمن 
�لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء 
و�شمو  و�الإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة و�شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ ذياب 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل يف �بوظبي ومعايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من �ل�شيوخ ومعايل �لوزر�ء 

وكبار �مل�شوؤولني.
�أن �مل��وروث �لثقايف  �آل مكتوم  و�أك��د �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
و�حل�شاري لدولة �الإمار�ت ميثل ر�شيد�ً ز�خر�ً لالأجيال �حلالية و�لقادمة 
وم�شدر قوة يدعم طموحاتنا �لعري�شة مل�شتقبل وطننا مبا ميليه ذلك من 
حمتو�ه  �إىل  �لو�شول  من  �ملجتمع  ومتكني  وحفظه  به  �الهتمام  ���ش��رورة 
و�إتاحة زيارته الأفر�د �ملجتمع  �فتتاح ق�شر �لوطن  �أن  �إىل  ..م�شري� �شموه 
بجو�نب  لتعريفهم  كاملة  �لفر�شة  تي�شري  على  �ل��دول��ة  حر�س  يعك�شان 
و�إب��د�ع��ي��ة يجب  �إن�شانية  م��ن قيم  م��ا يحمل  بكل  �ل���رت�ث  ه��ذ�  م��ن  مهمة 
�إحيائها و�الحتفاء بها ومتريرها �إىل �الأجيال �لقادمة. وقال �شموه �إن دولة 
�الإمار�ت يف م�شريتها نحو �مل�شتقبل ت�شع تر�ثها �لفكري و�الإن�شاين مو�شع 
�للبنات  �شّكلت  �إ�شهامات  �ل�شلف من  ملا قدمه  وتقدير.. عرفاناً  كل حفاوة 
للعزة  �شاخماً  رم���ز�ً  �ل��ي��وم  �أ�شبح  �ل��ذي  �ل��وط��ن  ه��ذ�  بناء �شرح  �الأوىل يف 
لالقرت�ب  للنا�س  �لفر�شة  �إتاحة  باأن  �شموه  منوهاً  و�لتعاي�س،  و�لت�شامح 
�أكر من هذ� �ملوروث تعني على تعريفهم مب�شمونه و�أهمية �حلفاظ عليه. 
من جانبه �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �هتمام دولة 
�آل  �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
و�الإن�شاين  �لثقايف  �إرثها  على  باحلفاظ  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
و�إبر�ز تاريخها �حلافل ومنجز�ت �الآباء و�الأجد�د �إ�شافة �إىل تر�شيخ هويتها 
�لوطنية ..م�شري� �إىل �أن ذلك يعزز قيم والء �الأجيال �ملتعاقبة و�نتمائهم 
للم�شي  �جلهد  من  مزيد  لبذل  وحافز�  �إلهام  م�شدر  وميثل  �لوطن  �إىل 

قدما يف حتقيق ما ت�شبو �إليه �لدولة من رقي وتطور.
و�أو�شح �شموه �أن �الأهمية �لتي توليها دولة �الإمار�ت للحفاظ على تر�ثها 
وثقافتها مردها �أنه يعد ثروة وطنية وز�د� معرفيا تتناقله �الأجيال �ملختلفة 

وت�شتمد منه �لعزم و�لعطاء لتو��شل م�شرية خدمة �لوطن وتقدمه.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن هذه �ملبادرة �نطلقت من �إرث �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« يف تو��شل �أبناء �شعبه و�نفتاحهم 

على بقية �لثقافات وتقاربهم مع �شعوب �لعامل.
�أك���د �شموه ج��ه��ود �ل��دول��ة يف رع��اي��ة وح��ف��ظ �ل���رت�ث و�ل��ف��ك��ر �لعربي  كما 
ونهجها �لقائم على مبادئ �لتعاون و�مل�شاركة ون�شر �ملعرفة ..م�شري�ً �شموه 
�إىل �أن ق�شر �لوطن ومبا يت�شمنه من معامل ثقافية وتاريخية ميثل ر�فد� 
يري �حل�شيلة �ملعرفية لزو�ره وميثل ج�شر�ً جديد�ً من ج�شور �لتو��شل 

�حل�شاري مع �ل�شعوب.
�ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ام 
ق�شر  �أروق���ة  يف  بجولة  �لعهود  و�أول��ي��اء  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
فنون  �إب����د�ع  يج�ّشد  �ل���ذي  �مل��ع��م��اري  طابعه  على  خاللها  �ط��ل��ع��و�  �ل��وط��ن 
�لعمارة �لعربية وفق روؤية معا�شرة جعلت منه �شرحاً متفرد�ً يربز �لر�شالة 

�حل�شارية لدولة �الإمار�ت.
و�شملت �جلولة عدة �جنحة حيث ��شتمعو� من معايل حممد خليفة �ملبارك 
رئي�س د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة ل�شرح حول �الجنحة حيث ت�شمنت �جلولة 
مة  جناح �لهد�يا �لدبلوما�شية �لذي يت�شمن جمموعة �لهد�يا �خلا�شة �ملُقدَّ
�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي جت�ّشد �لعالقات �لودية �لتي جتمع 

�لدولة مبختلف دول �لعامل، حيث يتم عر�شها للجمهور للمرة �الأوىل.
�ملميز وب�شكل  �لد�ئري  �لتعاون« بت�شميمها  كما �شملت �جلولة قاعة »روح 
متدرج على هيئة م�شرح مفتوح و�ملخ�ش�شة ال�شت�شافة �الجتماعات و�لقمم 
وجمل�س  لالحتاد،  �الأعلى  للمجل�س  �ل��دوري��ة  و�جلل�شات  �ملهمة  �لر�شمية 
�الإمار�تي  �لتاريخي  �الإرث  من  كافة  ت�شاميمه  ��شتوحيت  �ل��ذي  »�ل��ربزة« 
�لعريق حيث تعقد بني جنباته �للقاء�ت �الجتماعية ويتم مناق�شة �الأمور 

�ملتعلقة ب�شوؤون �لبالد.
على  �لتي حتتوي  �لق�شر«  »مكتبة  جناح  �أي�شاً  ت�شمنت �جلولة  ذل��ك،  �إىل 
م�شادر  ع��ن  للباحثني  �أ�شا�شية  وجهة  لت�شكل  كتاب   50،000 م��ن  �أك��ر 
ي�شم  �ل���ذي  �مل��ع��رف��ة«  »ب��ي��ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الإم�����ار�ت  ب��دول��ة  تعنى  معرفية 
معرو�شات و�أعمااًل فنية نادرة تلقي �ل�شوء على �لع�شر �لذهبي للح�شارة 

�لعربية و�إ�شهاماتها يف خمتلف جماالت �ملعرفة �الإن�شانية من علوم وفنون 
و�آد�ب.

و�شاحب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شاهد  بعدها 
�آل نهيان و�ل�شيوف عر�شاً �شوتياً و�شوئياً  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو 
يف باحات �لق�شر �خلارجية، ��شتعر�س م�شرية �لتقدم يف دولة �الإمار�ت عرب 
�إىل  �لعريق  �لدولة  تاريخ  من  بال�شيوف  �نتقلت  ف�شول  ثالثة  من  رحلة 

حا�شرها �مل�شرق وروؤيتها مل�شتقبل �أكر �زدهار�ً.
�ملعرفة  ونقل  ن�شر  يف  �ل���زو�ر  ال�شتقبال  �ل��وط��ن  ق�شر  �أب���و�ب  فتح  وي�شهم 
�لقيادة �حلكيمة  و�أطيافه كافة مبا يتما�شى مع حر�س  �إىل فئات �ملجتمع 
بكافة  و�إم��د�ده��ا  �لوطنية  �لكفاء�ت  وتطوير  ودع��م  تنمية  على  �لدولة  يف 
�لتميز مبا يف ذل��ك من جت��ارب وخ��رب�ت و�ط��الع و��شع على �شتى  عو�مل 
دروب �ملعرفة مبا لتلك �لكفاء�ت من �أهمية كاأحد �أهم ركائز روؤية 2021 

�لر�مية �إىل حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �ملجاالت كافة.
�لر�ئد يف حفظ ورعاية �لرت�ث  �الإم���ار�ت  �ل��ب��ادرة دور دول��ة  وجت�شد ه��ذه 
�ل��ع��رب��ي��ة يف خمتلف  �الإ���ش��ه��ام��ات  ون�����ش��ر  ��شتح�شار  �الإن�����ش��اين م��ن خ���الل 
جماالت �ملعرفة �الإن�شانية حيث �شيخو�س زو�ر �لق�شر جتارب �إن�شانية غنية 
تربز تاريخ وحا�شر دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وم�شاهماتها �الإن�شانية 
�ل��ق��اع��ة �ل��ك��ربى �ل��ت��ي تعد �لقلب  �ل����زو�ر م��ن  و�مل��ع��رف��ي��ة. وتنطلق ج��ول��ة 
بقبة  و�ملتوَّجة  �لفريد  �لهند�شي  بت�شميمها  تتميز  و�لتي  للق�شر  �ملعماري 
ت�شفي عليها طابعاً من �لتناغم و�لتو�زن �لذي يرمز بدوره �إىل �ال�شتقر�ر 
�لذي تنعم به دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بف�شل روؤية قيادتها �حلكيمة. 
ثقافية  ج��و�ن��ب  تتناول  تفاعلية  معار�س  تنظيم  �ل��وط��ن  ق�شر  و�شي�شهد 
وتاريخية متعددة تري مبجملها �حل�شيلة �لفكرية لزو�ره وتعزز فهمهم 
ومعرفتهم بتاريخ وثقافة �لعامل �لعربي يف حني ميكن لزو�ر �لق�شر كذلك 
�لذي  و�ل�شوئي  �ل�شوتي  �لعر�س  ومتابعة  �خلارجية  حد�ئقه  يف  �لتجّول 

ميكن م�شاهدته على مبنى �لق�شر من �خلارج. 

تعلن �شركة مطاعم عن رغبتها يف بيع �أالتي:
- معد�ت و�الآالت مطابخ وم�شتلزماتها

- بيع �أثاث �شكن عمال م�شتعمل
- �شكر�ب مباين

)ي�شتمل على �أجهزة تكييف ،�أبو�ب،�شبابيك ،�لخ(..
- خيمة �أعر��س م�شتعملة

- خط �إنتاج خمبز ومكائن تغليف.
 2019/03/14 بتاريخ  �ملوقع  زي��ارة  يرجى  للمعاينة 

من �ل�شاعة 10 �شباحا وحتى �لو�حدة ظهر�.
ع��ل��ى م���ن ي���رغ���ب ب���ال�������ش���ر�ء م��ع��اي��ن��ة �ل���ب���ن���ود طبقا 
للمعاينة  طبفا  �الإعرت��س  حق  وي�شقط  لت�شنيفها، 
�لتاريخ  يف  �ملوقع  بنف�س  �ملعاينة  ب��اأن  علما  و�لقبول، 
�ملحدد �أعاله. وعلى �مل�شرتي نقل مامت �شر�وؤه وت�شليم 

�ملوقع خاليا خالل 10 �أيام من تاريخ �ل�شر�ء.
ت�شلم �ملظاريف �ملغلقة يف موعد �أق�شاه 2019/03/16 

يف مكتب �الإد�رة.
�أبوظبي –ميناء ز�يد، للتو��شل رقم 0551456365

اإعالن بيع �ضكراب باملظاريف املغلقة

يت�شرف جمل�س �الإد�رة بدعوة �ل�شادة �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية يف متام �ل�شاعة 
�لتا�شعة م�شاء� يوم �لثالثاء �ملو�فق:26 مار�س 2019 وذلك بفندق �ملفرق - �أبوظبي ويف حال عدم �كتمال 
�لن�شاب �لقانوين وهو �أغلبية �الأع�شاء �شيتم تاأجيل �الجتماع �ىل �جتماع �آخر يعقد بعد ن�شف �شاعة من 
�الجتماع �الول بنف�س �ملكان و�لتاريخ ويكون �لن�شاب هو ع�شر عدد �الأع�شاء �أو خم�شة ع�شر ع�شو� على 

�الأقل وذلك لنظر يف جدول �الأعمال �لتايل:
1- �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة للجمعية �لعمومية

2- �لت�شديق على تقرير جمل�س �الإد�رة عن �لعاملني �ملاليني 2018/2017

3- �لت�شديق على تقرير مدقق �حل�شابات عن �ل�شنتني �ملاليتني يف:2017/12/31 ، 2018/12/31

4- مناق�شة �مليز�نية �لعمومية و�حل�شابات �خلتامية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف:2017/12/31 و�ل�شنة 

�ملالية �ملنتهية يف:2018/12/31 و�لت�شديق عليهما
5- �إبر�ء ذمة �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �الإد�رة عن �أعمالهم خالل �لعامني �ملاليني 2018/2017

6- �إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات عن �أعمالهم خالل �لعامني �ملاليني 2018/2017

7- تعيني مر�قب للح�شابات لعام 2019 وحتديد مكافاأته

مالحظة هامة:
�إد�رة  مر�جعة  �خلتامية  �حل�شابات  من  ن�شخة  على  �حل�شول  �الأع�شاء  �ل�شادة  من  يرغب  من  على   -1

�جلمعية على �لهاتف �ملو�شح �أدناه
2- يجوز لكل م�شاهم �ن يوكل عنه غريه من �مل�شاهمني حل�شور �الجتماع بتوكيل ر�شمي م�شدق من كاتب 

�لعدل على �أنه ال يجوز �أن ينوب م�شاهم عن �أكر من م�شاهم �آخر
�آخر موعد لت�شليم �لتوكيالت:2019/3/20 - لال�شتف�شار�ت هاتف:0559332399

جمل�س الإدارة

]جمعية ال�ضاخمة التعاونية ال�ضتهالكية
دعوة حل�ضور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية عن العامني املاليني 2018/2017 •• ابوظبي -وام:

�لعام  �لن�شائي  �الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أك���دت 
رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�أهمية �لدور �لذي يقوم به �الحتاد �لن�شائي �لعام يف رعاية  �الأ�شرية على 
�ملر�أة �المار�تية وتاأهيلها لتوؤدي دورها بكفاءة عالية �شو�ء يف �إد�رة �أ�شرتها 

�و �لقيام بو�جبها �لعملي يف جماالت �لعمل كافة.
�الحتاد  ملقر  �م�س  بها  قامت  زي���ارة  عقب  لها  ت�شريح  يف  �شموها  وق��ال��ت 

�لن�شائي �لعام �ن هذه �ملوؤ�ش�شة لها �أهميتها يف تنفيذ �ال�شرت�تيجيات وو�شع 
�لرب�مج و�قامة �لدور�ت وور�س �لعمل �لتدريبية للمر�ة يف كافة �لق�شايا 
ي��دور حولها وم��ا مي�س حياتها خا�شة يف  �مل��ر�ة مبا  و�مل��ه��ام بهدف توعية 

�جلو�نب �ل�شحية و�لتعليمية و�الجتماعية و�لثقافية.
و��شافت �أن �الحتاد �لن�شائي �لعام رغم ما يقوم به من دور هام يف تاأهيل 
�ملر�ة فاإن عليه �الآن دور �كرب يف رعاية �ملر�ة ودعمها يف �ملرحلة �ملقبلة بعد 
�لقطاعني  يف  متقدمة  وعملية  علمية  مر�كز  �الم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�ة  ت��ب��و�أت  �ن 
�ليها  �لتي توكل  �ملهام  �د�رة  دور كبري يف  �حلكومي و�خلا�س وعليها �الن 
وو�جبات  حقوق  لها  و��شبحت  �جلن�شني  بني  �لتو�زن  �ىل  و�شلت  �ن  بعد 
مت�شاوية مع �لرجل يف �لعمل . و�أ�شادت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
بالدور �لذي تقوم به �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
يف قيادة �الحتاد و�د�رة ومتابعة تنفيذ �خلطط و�لرب�مج �لتي توؤهل �ملر�ة 
للقيام مبهامها كما ��شادت �شموها بالعمل �لذي يقوم به �الحتاد �لن�شائي 
بالبنان نظر� الهميته  �ليه  �أ�شبح موؤ�ش�شة مهمة يف �ملجتمع وي�شار  �لذي 
�أم �الم��ار�ت تر�فقها �شعادة نورة �ل�شويدي  ورعايته للمر�أة . وقامت �شمو 
مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام بزيارة �د�ر�ت �الحتاد و�ق�شامه و�طلعت على 

�الن�شطة �ملتعددة �لتي تقوم بها.
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اأخبـار الإمـارات

موا�صالت عجمان ت�صيف مركبات هجينة ل�صواري ليموزين 
•• عجمان - الفجر:

لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شام�شي  خلف  ر���ش��ا  �علنت 
موؤ�ش�شة  يف  �مل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  �مل�����ش��ان��دة  �خل���دم���ات 
جديدة  هجينة  مركبات  �أ�شافة  عن  �لعامة  �ملو��شالت 
�لنقل  دع��م  بهدف  ليموزين  ���ش��و�ري  خدمة  الأ���ش��ط��ول 
موؤكدة  �جل��م��ه��ور،  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  وذل���ك  �خل��ا���س 
�ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية  �إط��ار  يف  تاأتي  �ال�شافة  ه��ذه  �أن 
�ملقدمة  و�خل�����دم�����ات  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ب��ت��ط��وي��ر  �خل���ا����ش���ة 

للجمهور.
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شام�شي  خلف  ر�شا  و�أ���ش��ارت 
دعم  �شرورة  �إىل  �مل�شاريع  وتطوير  �مل�شاندة  �خلدمات 
وتطوير  تنمية  يف  للم�شاركة  ليموزين  �شو�ري  خدمة 
�ل����ذي مي��ث��ل و�ج���ه���ة رئ��ي�����ش��ي��ة لالإمارة،  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
باإ�شافة مركبات جديدة  تقوم  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  م�شرية 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �جل��م��ه��ور و مب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�لبيئة �شمن خطة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  و���ش��روط  م��ع��اي��ري 

�إمارة عجمان2021.

فى جمل�س بن لوتيه 

حما�صرة حول التقنيات احلديثة بني الفر�س والتحديات

�لتو��شل �الجتماعي ، متوقفاً عند 
�مل�����ش��اك��ل �ل���ت���ي ر�ف���ق���ت ذل����ك من 
تهديد و�بتز�ز وترهيب. كما تناول 
و�ال�شاليب  �جل����ر�ئ����م  �مل��ح��ا���ش��ر 
�اللكرتونية وعملية �غر�ق �البناء 

حما�شرته   يف  �ل��دك��ت��ور�ل��ك��وي��ت��ي 
�حلقيقية  �ل��ق�����ش�����س  م����ن  ل���ع���دد 
و�ل�شادمة �لتي ح�شلت موؤخر�ً يف 
�ملجتمع �المار�تي مع بنات و�أطفال 
و�شباب من خالل �النرتنت ومو�قع 

و�مل�شاكل  �اللعاب  تلك  ممار�شة  يف 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ت��ن��ت��ج ع���ن ذل���ك، 
ع���دم تخزين  ����ش���رورة   �إىل  الف��ت��اً 
�أي �شور يف ذ�كرة �الأجهزة �لذكية  
ل�شو�س  م����ن  �حل������ذر  وب����ال����ت����ايل 

•• العني - الفجر:

بن  �شامل  �شعادة  جمل�س  ��شت�شاف 
لوتيه �لعامري �لتابع ملكتب �شوؤون 
�ل�شمو  �شاحب  ب��دي��و�ن  �ملجال�س 
ويل عهد �أبوظبي حما�شرة بعنو�ن 
�لفر�س  ب��ني  �حلديثة  �لتقنيات   «
�لدكتور  ق��دم��ه��ا    « و�ل���ت���ح���دي���ات 
حممد حمد �لكويتي  خبري �الأمن 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  يف  �الإل����ك����رتوين  
ل����الأم����ن �ل���وط���ن���ي ب��ح�����ش��ور عدد 
م��ن �الأه�����ايل و�الب���ن���اء وج��م��ع من 

�ملهتمني. 
وع����رّب ���ش��ع��ادة ���ش��امل ب��ن ل��وت��ي��ه يف 
با�شت�شافت  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ك��ل��م��ت��ه 
جمل�شه حما�شرة  متخ�ش�شة حول 
ن�شر ثقافة �لوعي �اللكرتوين بني 
و�ر�شادهم  �الأب��ن��اء  وتوعية  �لنا�س 
�لذكية  �الج�����ه�����زة  خم����اط����ر  ع����ن 
و��شتعر�س  �ل��ت��و����ش��ل.    وم��و�ق��ع 

�ملحا�شر  و�أك��د  �لنقالة.   �لهو�تف 
و�جلهات  �الم��ار�ت��ي��ة  �لقو�نني  �أن 
�تخاذ  يف  ت���ت���ه���اون  ل���ن  �مل��خ��ت�����ش��ة 
ك���ل �الج��������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة بحق 
ق���ان���ون �جلر�ئم  ي��خ��ال��ف  ك���ل م���ن 
من  �أي  وي���رت���ك���ب  �الل���ك���رتون���ي���ة 
عمليات �ال�شتغالل �جلن�شي �أو ن�شر 
مو�د منافية للحياء �أو بث �لنعر�ت 
على  م�شدد�ً  �الره��اب��ي،  و�لتجنيد 
�شرورة حماية �حل�شابات �مل�شرفية 
وع�������دم ������ش����ت����خ����د�م �ل���ربجم���ي���ات 
و�الأمهات   �الأب����اء  ودور   ، �خلبيثة 
�ملر�قبة  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  وكافة 
نهاية  ويف   . �لد�ئمتني  و�لتوعية 
�مل���ح���ا����ش���رة ت���ب���ادل �مل�������ش���ارك���ون يف 
من  �لعديد  �ملحا�شر  م��ع  �ملجل�س 
و�لنقا�شات حول  خمتلف  �ال�شئلة 
�ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ت��ع��ل��ق��ة يف �جل���ر�ئ���م 
�اللكرتونية  و�ال�شباب �لتي توؤدي 

للوقوع فيها.

بيئة اأبوظبي تناق�س مع املعنيني قرار حظر ا�صتخدام معدة ال�صيد القراقري
وب�شكل  �ل��ق��ر�ر  تنفيذ  يف  �ملعنية 
�ملن�شاآت  ح���م���اي���ة  ج���ه���از  خ���ا����س 
�حل��ي��وي��ة و�ل�����ش��و�ح��ل ك��اأح��د �أهم 
للهيئة  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
تنفيذية  وك��ج��ه��ة  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�لقو�نني  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ت�����ش��رف 
�لتنظيمية  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�ل���ق���ر�ر�ت 
مبا  وتفعيلها  و�ملحلية  �الحتادية 
للبيئة  �حل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ي�شمن 

�لبحرية ومو�ردها �لطبيعية.
من ناحيتها �أكدت �جلهات �ملعنية 

�لبيئة  ع��ل��ى  للمحافظة  ل��ل��دول��ة 
تنفيذها  يتطلب  و�لذي  �لبحرية 
وتكامل  �لتن�شيق  من  كبري�  قدر� 
�جلهود بني �جلهات �ملعنية كافة.

�أثنت �لدكتورة �شيخة  من جهتها 
ج���ه���ود �جلهات  ع��ل��ى  �ل���ظ���اه���ري 
�لقر�ر  لتطبيق  ودعمهم  �ملعنية 
م�شرتكة  جهود  بعد  �شدر  �ل��ذي 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  مع 
�ل�شمكي  �مل��خ��زون  و���ش��ع  لتقييم 
و����ش��ت��م��رت ع��ام��ني وذل����ك �شمن 

�الإمارة الإز�لة �لقر�قري �ملهملة يف 
تقديرها يف  و�لتي مت  �لبحر  ق��اع 
�أكر  مبعدل   2016 در��شة عام 
كيلومرت  ل��ك��ل  ق��ر�ق��ري   10 م��ن 
�حتجاز  �إىل  ت����وؤدي  و�ل��ت��ي  م��رب��ع 
يعرف  فيما  ون��ف��وق��ه��ا  �الأ���ش��م��اك 
بظاهرة “�ل�شيد �ل�شبحي” �لذي 
ويوؤثر  �ل�����ش��م��ك��ي  �مل���خ���زون  ي��ه��دد 
�شلبا على �لبيئة �لبحرية. وي�شمل 
م�������ز�ويل حرفة  ج��م��ي��ع  �ل����ق����ر�ر 
�لوز�رة  ل��دى  و�مل�شجلني  �ل�شيد 

كل جهة يف تطبيق بنوده.
وث���م���ن م���ع���ايل �الأح���ب���اب���ي جهود 
�لهيئة يف حماية �ملخزون �ل�شمكي 
الإد�رة  و�شعتها  �لتي  و�ل�شو�بط 
�مل�����ش��اي��د �ل�����ش��م��ك��ي��ة يف �الإم������ارة 
ل�������ش���م���ان �ال�����ش����ت����غ����الل �الأم����ث����ل 
�لبحرية  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل���ل���م���و�رد 
مب�����ا ف���ي���ه���ا �إ�������ش������د�ر �ل�����ق�����ر�ر�ت 
و�ملتعلقة  م����وؤخ����ر�  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�ملنبثقة  �الأ�شماك  م�شائد  ب���اإد�رة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ن 

- خالل �الجتماع - م�شاركتها يف 
�ملخزون  لتنمية  �ملبذولة  �جلهود 
ومن  �لبحرية  و�لبيئة  �ل�شمكي 
و�ل�شبط  �مل��ر�ق��ب��ة  تعزيز  �أه��م��ه��ا 
و�ل�شاحلية  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��م��و�ق��ع 
�لبحرية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ا 
وم������ن �أج�������ل �����ش���ت���د�م���ة �ل������روة 

�ل�شمكية الإمارة �أبوظبي.
�أهمية  �إىل  �الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
��شتمر�ر حمالت تنظيف خمتلف 
�مل��و�ق��ع �ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����ش��اح��ل��ي��ة يف 

�ل�شمكية  �مل���������ش����اي����د  ب����رن����ام����ج 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ل���دول���ة �الإم��������ار�ت .. 
�شي�شاهم  �ل��ق��ر�ر  �أن  �إىل  م�شرية 
يف �حلفاظ على �ل��روة �ل�شمكية 
�لتي  �ل��ق��اع��ي��ة  �الأن��������و�ع  خ��ا���ش��ة 
 .. �مل��ف��رط  لال�شتغالل  تتعر�س 
ب�شكل  تن�شق  �لهيئة  �أن  �إىل  الفتة 
�ملعنية  �جل����ه����ات  ب����ني  م�����ش��ت��م��ر 
بكفاءة  �ل��ق��ر�ر�ت  تطبيق  ل�شمان 

عالية.
�جلهات  دور  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أك�������دت 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  ع��ق��دت 
�جلهات  م���ع  ت��ن�����ش��ي��ق��ا  �ج��ت��م��اع��ا 
ملناق�شة  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ملعنية 
 82 �ل���وز�ري رق��م  �لقر�ر  تطبيق 
بحظر  و�خل���ا����س   2019 ل�شنة 
�لقر�قري  �ل�شيد  معدة  ��شتخد�م 
�ل�����ش��ي��د �الإم�����ارة و�لذي  يف م��ي��اه 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  �أ����ش���درت���ه 

و�لبيئة موؤخر� .
ويبد�أ تطبيق �لقر�ر يف �الأول من 
�إطار  وذل��ك يف  �ل��ق��ادم  �شهر مايو 
خطة حماية �شاملة ل�شمان تعايف 
م�شايد �الأ�شماك يف �إمارة �أبوظبي 
و�لدر��شات  تو�شيات  على  وب��ن��اء 
�أجرتها  �ل���ت���ي  �ل��ر���ش��د  وب���ر�م���ج 

�لهيئة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية.
تر�أ�شته  �ل���ذي  ون��اق�����س �الج��ت��م��اع 
���ش��ي��خ��ة �شامل  �ل���دك���ت���ورة  ���ش��ع��ادة 
�ل��ع��ام باالإنابة  �ل��ظ��اه��ري �الأم���ني 
�ل��ب��ي��ئ��ة وح�������ش���ره معايل  ل��ه��ي��ئ��ة 
علي �الأحبابي رئي�س جهاز حماية 
و�ل�شو�حل  �حل���ي���وي���ة  �مل���ن�������ش���اآت 
�أبوظبي  ج��م��ع��ي��ة  ع���ن  ومم��ث��ل��ون 
�الأ�شماك  ل�����ش��ي��ادي  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
ل�شيادي  �لتعاونية  دمل��ا  وجمعية 
�الأ���ش��م��اك.. �ل��ق��ر�ر و�أو���ش��ح �أدو�ر 

و�مل�������ش���م���وح ل��ه��م ب���اإب���ح���ار ق����و�رب 
�ل�شيد من نوع “ �للن�شات” حيث 
�أو ��شتخد�م معد�ت  يحظر حيازة 
“�لقر�قري”  ن����وع  م���ن  �ل�����ش��ي��د 
يف  ك��اف��ة  �لبحرية  �ل��و���ش��ائ��ل  على 
م��ي��اه �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي �إ���ش��اف��ة �إىل 
�ململوكة لهم  �لقر�قري  �شحب كل 
الإمارة  �لتابعة  �ل�شيد  مياه  م��ن 
�أبوظبي وذلك قبل موعد تطبيق 
�لقر�ر .. كما ي�شمل �حلظر جميع 
�ل����وز�رة  ل���دى  �مل�شجلة  �ل��ل��ن�����ش��ات 
�للن�شات  ذل�����ك  م����ن  وي�����ش��ت��ث��ن��ى 
�لبيئة  هيئة  ق��ب��ل  م��ن  �مل�����ش��رح��ة 
�الأبحاث  الأغ����ر������س  �أب���وظ���ب���ي   -

و�لدر��شات �لعلمية.

فقد �ملدعو/ رحمت �هلل ليت 
بنغالدي�س   ، �حمد  م��اف��زل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0680731BX( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 
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فقدان جواز �صفر

اأمام �ضموه .. اأع�ضاء »تنفيذي اأبوظبي« اجلدد يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن زايد: ن�صعى اإىل حتقيق نقلة ا�صتثنائية يف العمل احلكومي واخلدمات التي تقدمها الدوائر
الإمارات بقيادة خليفة م�ضتمرة يف تر�ضيخ مقومات التنمية ال�ضاملة يف خمتلف اجلوانب

•• اأبوظبي-وام:

�أدى �ليمني �لقانونية �أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي �الأع�شاء �جلدد يف �ملجل�س.
وقد �أدى �ليمني �لقانونية بح�شور �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي ..�شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��زروع��ي  خلف  فار�س  �للو�ء  ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�أبوظبي ومعايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.
وهناأ �شموه �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي �جلدد على �لثقة �لتي 
�أولتهم �إياها �لقيادة متمنياً لهم �لتوفيق يف مهامهم و�لعمل بروح �لفريق 

من �أجل حتقيق �الأهد�ف �لتنموية �ملن�شودة.
كما �أعرب �شموه عن �شكره �إىل �الأع�شاء �ل�شابقني على ما بذلوه من جهود 
خالل فرتة ع�شويتهم يف �ملجل�س �أ�شهمت يف دعم م�شرية �لتقدم يف �الإمارة.

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة مو��شلة 
�لتي  �ملوؤ�ش�شية  �لقيم  وتعزيز  �الإم��ارة  �لعمل �حلكومي يف  تطوير منظومة 

�لفريق  بروح  و�لعمل  و�ملرونة  و�الإب��د�ع  و�البتكار  �ملتميز  �الأد�ء  ترتكز على 
�لو�حد ..مو�شحا �أن �الرتقاء باالأد�ء و�أنظمة �الإد�ر�ت �حلكومية وتطويرها 
�إىل �أعلى م�شتويات �لتناف�شية يعد �أولوية يف حتقيق روؤية �الإمارة و�الإ�شهام 

يف �شرعة �إجناز �الأهد�ف �ملرجوة يف خمتلف �ملجاالت.
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
يف  م�شتمرة  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
تر�شيخ مقومات �لتنمية �ل�شاملة �لتي ال تقت�شر على جانب دون غريه و�إمنا 
و�ل�شيا�شية  و�الجتماعية  �القت�شادية  �جلو�نب  خمتلف  يف  بالتو�زي  ت�شري 

و�لثقافية ..م�شيفا �أن �لتقدم و�لتطور لي�س حكر� على دول بعينها و�إمنا هو 
حق جلميع �لدول متى �متلكت �الإر�دة �لقوية و�لعزمية �ل�شادقة وت�شلحت 

بالعلم و�ملعرفة و�آمنت بقدر�ت �أبنائها و��شتثمرت فيهم.
وقال �شموه »ن�شعى �إىل حتقيق نقلة ��شتثنائية يف �لعمل �حلكومي و�خلدمات 
�إىل  و�شوال  �الإم���ارة  يف  و�لتقدم  �لنمو  عجلة  لدفع  �ل��دو�ئ��ر  تقدمها  �لتي 

�ملر�كز �ملتقدمة يف موؤ�شر�ت �لتنمية و�لتناف�شية يف �لعامل«.
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �جلماعية  �ل�شور  �لتقطت  ثم 

نهيان و�أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي �جلدد.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم عجمان مبكتبه يف �لديو�ن �م�س �شعادة فيليب فر�ين 
�ل���ذي ق��دم لل�شالم على  �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��والي��ات  قن�شل ع��ام 
�شاحب  ورح��ب   . �ل��دول��ة  ل��دى  عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه 
طيب  له  متمنيا  �الأمريكي..  �لعام  بالقن�شل  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
�أد�ء مهام عمله �جلديد مبا  �الإقامة و�لتوفيق و�لنجاح و�ل�شد�د يف 
ي�شهم يف توطيد �لعالقات �لقائمة بني �لبلدين �ل�شديقني وتعزيز 
�للقاء  . وجرى خالل  �مليادين  �مل�شرتك يف خمتلف  �لتعاون  �أو��شر 
تبادل �الأحاديث حول �لعالقة �ملتينة �لتي تربط �المار�ت و�لواليات 

�ملتحدة يف �لعديد من �ملجاالت. و�أعرب �لقن�شل �لعام �المريكي عن 
�شعادته بلقاء �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان ..م�شيد� بعمق �لعالقات 
�لثنائية بني دولة �المار�ت وبالده ومبا ت�شهده دولة �الإمار�ت عامة 
وعجمان خا�شة من نه�شة ح�شارية �شاملة يف كافة �مليادين. ح�شر 
�ل�شمو حاكم  �لنعيمي ممثل �شاحب  �أحمد بن حميد  �ل�شيخ  �للقاء 
ماجد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  و�مل��ال��ي��ة  �الد�ري����ة  لل�شوؤون  عجمان 
و�شعادة  �حل��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن 
�ملطرو�شي  �شيف  �شامل  و�شعادة  �لديو�ن  مدير  �لنعيمي  ر��شد  حمد 
نائب مدير �لديو�ن و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب 
�ل�شمو �حلاكم و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 

و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

حاكم عجمان ي�صتقبل القن�صل الأمريكي

برعاية حممد بن �ضعود

»اأجواء ال�صوان« جتذب وفود املدن امل�صيفة بالفعاليات الرتاثية وال�صعبية

�لتي  �لغالية  لدولتنا  و�الإن�����ش��اين 
�أنحاء  ك��ل  يف  �الآن  �مل�شهد  تت�شدر 

�لعامل.
دي��ل��ب��ار �شريفو  ويف �الإط����ار ع��ربت 
رئ���ي�������ش���ة وف������د ط���اج���ك�������ش���ت���ان عن 
�شعادتها باال�شتقبال �حلافل �لذي 
م�شاركة  دول   9 وف���ود  ب��ه  حظيت 
يف �الأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �ل��ع��امل��ي يف 

�ملختلفة  �مل��ن��اط��ق  �إىل  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
ومبادرة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  �إم�����ارة  يف 
�لوفود  با�شت�شافة  بورقيبه  �شامل 
�لر�مية  �خل��ط��ة  ت��ع��زز  م��ن��زل��ه  يف 
وتعزيز  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ت���ب���ادل  ل���دع���م 
�ل�شد�قات بني �لوفود لتكون هذه 
لتعزيز  �لذ�كرة  يف  متقدة  �مل�شاهد 
�لتقدير  الأه��م��ي��ة  �لعميق  �ل��وع��ي 

يف �أر�س دولة �الإم��ار�ت �لتي توؤكد 
للعامل من خالل هذ� �حلدث باأن 
�لتعاي�س بني �جلميع يتحقق بالود 
و�الحرت�م و�لتقدير الأجل �لغايات 
و�ال�شتقر�ر.  �ل�����ش��الم  حتقق  �ل��ت��ي 
م�شاركة  ع����ن  ���ش��ري��ف��و  وك�����ش��ف��ت 
يف  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان  م���ن  الع��ب��ني   6
بعد مرحلة من  �الأوملبياد �خلا�س 

لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن 
و�شمو  ر�أ�س �خليمة  �الأعلى، حاكم 
�لقا�شمي،  �شعود  �ل�شيخ حممد بن 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة، �إىل جانب 
ب��ذل��ت م��ن �لدو�ئر  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 

�ملختلفة و�للجان �لعاملة.
�لزيار�ت  �أن  �خل���اط���ري  و�أ����ش���اف 

�إنهم مل  ، وقالت   2019 �أبوظبي 
ي�شتغربو� �مل�شاعر �لفيا�شة باحلب 
و�لتقدير من قبل جميع �مل�شوؤولني 
�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  مرحلة  خ��الل 
�إىل �الأماكن �ملختلفة خالل �الأيام 
ر�ئع  �نطباع  �إىل  �أدى  ما  �ملا�شية، 
ع���ن ق��ي��م��ة �حل�����دث �ل�����ذي يجمع 
�أ�شحاب �لهمم من كل �أنحاء �لعامل 

�أفر�د  �أن ي�شعه جميع  �لذي يجب 
لكونهم  �لهمم  الأ�شحاب  �ملجتمع 
���ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة ال غني  مي��ث��ل��ون 
ع��ن��ه��ا يف �مل��ج��ت��م��ع �ن���ط���الق���اً من 
�ل�شر�ئح  �الأدو�ر بني جميع  تكامل 
ل����دع����م ق���ي���م وم�����ب�����ادئ �الح�������رت�م 
�لر�شالة  وه���ي  و�ل��ت��ق��دي��ر  و�حل���ب 
�ملهمة �لتي توؤكد �لدور �حل�شاري 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

ج�����ذب�����ت �ل������ع������رو�������س �ل����رت�ث����ي����ة 
�ل�شو�ن  م����ي����د�ن  يف  و�ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
�خليمة  ر�أ���س  يف  �لهجن  ل�شباقات 
�أم�س �الأول وفود �لدول �مل�شاركة يف 
�أبوظبي  �لعاملي  �خلا�س  �الأوملبياد 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل�����ك   2019
�ل�شيخ  �شمو  برعاية  �مل�شيفة  �ملدن 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود �ل��ق��ا���ش��م��ي، ويل 
“ها  عهد ر�أ�س �خليمة حتت �شعار 

هم �أ�شحاب �لهمم«.
�لربنامج  مع  �حلا�شرون  وتفاعل 
�للجنة  �أع����دت����ه  �ل������ذي  �ل�������ش���ام���ل 
�مل���ن���ظ���م���ة ل����الإح����اط����ة ب����ال����ع����اد�ت 
و�الأهازيج  �الإم��ار�ت��ي��ة  و�لتقاليد 
�ل�شعبية و�لرت�ث �خلا�س ب�شباقات 
�لهجن و�ل�شيد و�لفرو�شية وذلك 
وخو�س  �ملنا�شبة  �الأج���و�ء  بتوفري 
�لتجارب �لعملية من خالل تناول 
�ملعطرة  �حلناء  ونفو�س  �مل��اأك��والت 
بتقاليد �ملا�شي وزخارف �حلا�شر، 
�إىل جانب �رتد�ء �الأزياء �الإمار�تية 
للرجال و�لن�شاء يف م�شاهد عك�شت 
�أهمية وقيمة برنامج �ملدن �مل�شيفة 
يف �ل��ت��ع��ري��ف ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل���ي���اة يف 

�لدولة و�لعاد�ت و�لتقاليد.
و�أكد ر��شد �خلاطري، �ملدير �لعام 
و�ل�شيافة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات  ل���د�ئ���رة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���دي���و�ن 
ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
جن��اح جت��رب��ة �ل��ت��ب��ادل �ل��ث��ق��ايف مع 
�ل��وف��ود �ل��ز�ئ��رة ل��ل��دول��ة و�الإم����ارة 
ميثلون  ري���ا����ش���ي���اً   585 ب���وج���ود 
��شتونيا،   �أف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  وف����ود 
م��ن��غ��ول��ي��ا، �ل���ي���ون���ان، �آذرب���ي���ج���ان، 
قرب�س، طاجيك�شتان، لوك�شمبورج 
�ملدن  ب��رن��ام��ج  �شمن  وكازخ�شتان 
�مل�����ش��ي��ف��ة مت���ه���ي���د�ً ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�أبوظبي  �لعاملي  �خلا�س  �الأوملبياد 
�لذي  �ل��ه��م��م  الأ���ش��ح��اب   2019
�لفرتة  خ��الل  �ل��دول��ة  ت�شت�شيفه 

�حلايل. مار�س  من 14 �إىل 23 
�لنجاح  �أن  �إىل  �خل��اط��ري  و�أ����ش���ار 
�لذي حققته �الإم��ارة يف ��شت�شافة 
�ل����وف����ود �مل�������ش���ارك���ة يف �الأومل���ب���ي���اد 
ت��رج��م��ة حقيقية  �ل��ع��امل��ي  �خل��ا���س 

على  �ملا�شية  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�أمام حتد هائل لعك�س  نح ي�شعهم 
�إىل  تقودهم  �ل��ت��ي  �لقوية  �الر�دة 

�إظهار �ملردود �ملتوقع.
بدورها مل تخف �أولغا باكار رئي�شة 
وفد كاز�خ�شتان �شعادتها باالأجو�ء 
�ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف دول�����ة �الإم������ار�ت 
�شهدت  لتي  �ملا�شية  �لفرتة  خالل 
وج����ود �ل���وف���ود �ل���ز�ئ���رة يف �إم����ارة 
�إن عبار�ت  وق��ال��ت  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
�ل�شكر و�لتقدير هي �أقل ما ميكن 
�أن تعرب عن �المتنان لكل الأجو�ء 
�ل��ت��ي �أح���ي���ط���و� ب��ه��ا خ����الل �الأي����ام 
�مل��ا���ش��ي��ة وم���ن خ��الل��ه��ا جن��ح��و� يف 
�ملختلفة  �ل��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�الإمار�تي  و�ل���رت�ث  �ل��دول��ة  لهذه 

�لر�ئع .
مبعية  هنا  �إىل  ح�شرنا  و�أ�شافت: 
العباً   67 بينهم  من  �شخ�شاً   90
ب��ل��دن��ا على  والع���ب���ة ون��ح��ر���س يف 
الختيار  �شنوية   فعاليات  تنظيم 
يكون  �ل��ذي��ن  �لالعبني  م��ن  نخبة 
�ملنا�شبات  يف  �مل�شاركة  مبقدورهم 
�أن  �لعامل ونتمنى  �لريا�شية حول 
�ملناف�شات  ج��ي��دة يف  �الأم����ور  ت��ك��ون 

�ملقررة يف �أبوظبي«.
ويف �الإط���ار ق��ال م��ر�د زوم��ا العب 
متحم�س  �إنه  كاز�خ�شتان،  منتخب 
�خلا�س  �الأومل���ب���ي���اد  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ل��ع��امل��ي يف �أب���وظ���ب���ي ب��ال��رغ��ب��ة يف 
�لقوي  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  �إظ����ه����ار 
ت���رج���م���ة ل���ل���ف���رتة �مل���ا����ش���ي���ة من 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت ق��ب��ل �ل��و���ش��ول �إىل 
�لوفاء  ي�شتطيع  ال  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة 
لالأجو�ء  �مل��ن��ا���ش��ب  ب��ال��و���ش��ف  ل��ه��ا 
�خليمة  ر�أ���س  بها يف  �أحيطو�  �لتي 
منذ حلظة و�شولهم خ�شو�شاً �أنها 
�ملرة �الأوىل �لتي ي�شافر فيها خارج 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف حدث  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
ريا�شي بهذ� �مل�شتوى من �لتجهيز 

و�الإعد�د.
�لظروف  ت�شعفه  �أن  زوم���ا  ومت��ن��ى 
ل��زي��ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة م���رة �أخرى 
تقدير�ً  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
عن  تعرب  �لتي  �جلميلة  للحظات 
�لدولة  ه��ذه  �أب��ن��اء  و�أ���ش��ال��ة  قيمة 
�لر�ئعة  �لثقافة  لهم  قدمت  �لتي 

و�لعاد�ت �جلميلة.

را�ضد اخلاطري:الإمارات تت�ضدر امل�ضهد العاملي بالدور الإن�ضاين امل�ضرف

رئي�ضة وفد طاجيك�ضتان: مل ن�ضتغرب امل�ضاعر اجلميلة يف راأ�س اخليمة   

ال�صعفار يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لالأمن الداخلي
•• دبي - وام: 

لالأمن  �لعليا  �للجنة  ��شتعر�شت 
�ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  يف  �ل�����د�خ�����ل�����ي 
وموؤ�شر�ت  و�خل���ط���ط  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�الأمن �لد�خلي �إ�شافة �إىل �لرب�مج 
تنفذها  �لتي  و�لتمارين  �لتدريبية 
�ل�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل�������وز�رة 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ون��اق�����ش��ت ع���دد� 
جدول  على  �مل��درج��ة  �ملو��شيع  م��ن 

�الأعمال.
�لدوري  �الإجتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�شيف  �لفريق  ت��ر�أ���ش��ه  �ل��ذي  للجنة 
وز�رة  وك����ي����ل  �ل�������ش���ع���ف���ار  ع����ب����د�هلل 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
لالأمن �لد�خلي يف �أكادميية �شرطة 
و�ملديرين  �ل����ق����ادة  ب��ح�����ش��ور  دب����ي 
من  وع��دد  �للجنة  �أع�شاء  �لعامني 
كبار �ل�شباط يف وز�رة �لد�خلية. مت 

و��شتعر��س  منها  تنفيذه  مت  وم���ا 
�الأمن  لعمليات  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع 
�للجنة  �أن  بالذكر  جدير  �لد�خلي. 
�لد�خلي  ل���الأم���ن  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
للقر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا  تعقد 

خالل �الجتماع - �لذي ياأتي �شمن 
��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لهادفة 
و�جلاهزية  �ال���ش��ت��ع��د�د  �شمان  �إىل 
مناق�شة   - �الأح������������د�ث  مل����و�ج����ه����ة 
�ل�شابقة  و�ل��ت��و���ش��ي��ات  �ل����ق����ر�ر�ت 

�شمو  �لفريق  م��ن  �ل�شادر  �ل���وز�ري 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�للجنة  ت�����ش��ك��ي��ل  ب�����ش��اأن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�لعليا �لد�ئمة بوز�رة �لد�خلية.

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�وفن  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ك�شرب�س رخ�شة رقم:1435581 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ع�شري عبد�هلل حممد كردو�س �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل مبارك �شالح �حمد �حلارثي 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

انفايرو لأنظمة التربيد ذ.م.م
�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري بانحالل �صركة وتعيني م�صفي قانوين

يعلن �ل�شادة/ �الآيد للمحا�شبة و�لتدقيق حما�شبون قانونيون- فرع �بوظبي 1 باأنه 
قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري باإنحالل �شركة/ �نفايرو الأنظمة �لتربيد ذ.م.م 
رخ�شة رقم CN-2177715 وتعيني �مل�شفي �لقانوين �ل�شادة/ �الآيد للمحا�شبة 
و�لتدقيق حما�شبون قانونيون- فرع �بوظبي 1 كم�شفي قانوين لها وذلك مبوجب 
قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/02/03 و�لذي ق�شى 

بحل وت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله.
 فكل من له �عرت��س على قر�ر �حلل �أو �لت�شفية �أو من له م�شتحقات مالية يف ذمة 
�ل�شركة �ملذكورة مر�جعة �مل�شفي �لقانوين موؤيد�ً �عرت��شة �أو مطالبته مب�شتند�ت 
و�إال  كمهلة  �الإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوم   )45( خالل  وذلك  قاطعة  ثبوتية 
مكتب  للمر�جعة  �ملذكورة-  �ملهلة  �نق�شاء  بعد  نهائياً  مطالبة  �أي  يف  حقه  �شقط 
�مل�شفي باأبوظبي ب�شارع حمد�ن )تقاطع �س. حمد�ن مع �س. �ل�شالم( ببناية بزن�س 
�شنرت خلف فندق نهال �لطابق �لثالث مكتب رقم )303( هاتف: 026454696 

فاك�س: 026454662 موبايل: 0562213958.
امل�ضفي القانوين
اليد للمحا�ضبة والتدقيق حما�ضبون قانونيون- فرع ابوظبي 1 

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات
�صفارة الدولة تنظم حفال لتوديع الفريق 

الربيطاين امل�صارك يف الأوملبياد اخلا�س
•• لندن-وام:

�لعاملية  �الألعاب  يف  �مل�شارك  �لربيطاين  للفريق  توديع  حفل  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفارة  نظمت 
�الأوملبياد �خلا�س يف �أبوظبي �لتي تقام خالل �لفرتة من 14 - 21 مار�س 2019.

و�أعرب �شعادة �شليمان حامد �شامل �ملزروعي �شفري �لدولة لدى �ململكة �ملتحدة - يف كلمته خالل �حلفل - 
عن متنياته للفريق بالتوفيق و�لنجاح، معرباً عن ثقته باأن دولة �المارت �شتنظم حدثا عامليا على �أعلى 
�مل�شتويات كما تعودنا، متمنياً �أن ي�شتمتع �لفريق بزيارته لالإمار�ت و�أن يعودو� حمملني باأجمل �لذكريات. 
ح�شر �حلفل �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية للفريق �لربيطاين و�أع�شاء �لفريق �ملكون من 128 العباً بجانب 

م�شاركة عدد من طلبة �لدولة �ملبتعثني يف بريطانيا. 

الرتبية ت�صتحدث 8 فئات يف جائزة القائد املوؤ�ص�س
•• دبي -وام:

�إبر�هيم  بن  �عتمد معايل ح�شني 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي 
جائزة  �شمن  جديدة  فئات  ثمان 
�مل��وؤ���ش�����س ب���دورت���ه���ا لعام  �ل��ق��ائ��د 
�حل���ر�ك  �إث������ر�ء  ب��ه��دف   2019
وتفعيل  �ل�����دول�����ة  يف  �ل�����رتب�����وي 
�مل�����وؤث�����رة يف  �جل����ه����ات  ك���اف���ة  دور 
�الحتفاء  و  �ل��رتب��وي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
و�أ�شحاب  �مل��ي��د�ن��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اء�ت 
.وتت�شمن  �الب���ت���ك���اري���ة  �الأف����ك����ار 
فريق   �أف�شل   : �جل��دي��دة  �لفئات 
ت���ن���ف���ي���ذي مل�����وؤ������ش�����ر�ت �الج����ن����دة 
�ملتميزة  و�حل�������ش���ان���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�أف�������ش���ل جم��ل�����س �أول����ي����اء �أم����ور 
و�أف�شل مبادرة يف جمال �لت�شامح 

وتطوير  ت��ف��ع��ي��ل  زي�����ادة  ����ش���رورة 
خمتلف  يف  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم  نظام 
كذلك  و�لعمل  �ل����وز�رة  قطاعات 
ع��ل��ى �إب�����ر�ز �مل�����ش��اري��ع �مل��ت��م��ي��زة يف 
�لعاملني  ك��اف��ة  لتحفيز  �ل�����وز�رة 
يف �ل�شاأن �لرتبوي لتقدمي �أف�شل 
م��ا ل��دي��ه��م م��ن خ���رب�ت ومعارف 

وتطبيقات تربوية.
�لقريني  �����ش����امل  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  م�شت�شار 
�إن معايري �جلائزة حتاكي  �أف�شل 
�ل������ر�ئ������دة يف جم����االت  �مل���ع���اي���ري 
�ل���ت���م���ي���ز �حل���ك���وم���ي و�ل����ت����ي من 
�ملمار�شات  بو�قع  �الرت��ق��اء  �شانها 
�شتى  يف  �حلكومية  و�لتطبيقات 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  �لقطاعات 
تطلعات �لقيادة �لر�شيدة �لر�مية 

ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
خمتلف  يف  �ل���دول���ة  نه�شة  ب���اين 
تاأكيد�  �ل��رتب��وي  �لعمل  مفا�شل 
�الإن�شانية  ور���ش��ال��ت��ه  ق��ي��م��ه  ع��ل��ى 
و��شتلهاما  �مل��ت��ف��ردة  و�حل�شارية 
ل��ف��ك��ره �ل�����ذي �أن�����ش��ب ع��ل��ى بناء 
�ملعارف  باأجود  وت�شليحه  �الإن�شان 

و�ملهار�ت.
ج�����اء ذل������ك  خ�����الل ور�����ش����ة عمل 
ديو�ن  يف  �جل��ائ��زة  �إد�رة  نظمتها 
عام وز�رة �لرتبية و�لتعليم بدبي 
�لتوعية  ور���س  ل�شل�شة  ��شتكماال 
ب����ف����ئ����ات �جل������ائ������زة وم���ع���اي���ريه���ا 
معايل  م��ع��ايل  بح�شور  �ملختلفة 
جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي 
�لعام  �لتعليم  ل�شوؤون  وزيرة دولة 
�لوكيل  غ���ري���ب  ف���وزي���ة  و����ش���ع���ادة 

بامليد�ن  �إد�ري  م��وظ��ف  و�أف�����ش��ل 
جامعي  دكتور  و�أف�شل  �جلامعي 
و�أف�شل  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  يف 
�ملتميز  �لبحث  و   مبتعث  ط��ال��ب 
.و ت�شاف تلك �لفئات �إىل �لفئات 
�جلائزة  تت�شمنها  �لتي  �الأخ���رى 
�الإد�رة  و  �مل��ت��م��ي��ز  �ل��ق��ط��اع  وه���ي 
�ملتميز  �لتعليمي  �ملجل�س  �ملتميزة 
�لتكرمي  و  �مل��ت��م��ي��زة  �مل���در����ش���ة  و 

�خلا�س.
�إن  وق��ال معايل ح�شني �حل��م��ادي 
�ل��ف��ئ��ات �جل��دي��دة ج���اءت لتغطي 
كافة مكونات �ملنظومة �لتعليمية 
�بتد�ء من مرحلة �لطفولة �ملبكرة 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مل��رح��ل��ة  و����ش���وال 
�لقائد  فكر  تكري�س  بهدف  وذلك 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�مل�شاعد لقطاع �لعلميات �ملدر�شية 
�ليحيائي  حمد  �لدكتور  و�شعادة 
�ملناهج  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
�لهاملي  مطر  و�شعادة  و�لتقييم 
�خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لقياد�ت  م���ن  وع����دد   ، �مل�����ش��ان��دة 

�لرتبوية وفريق عمل �جلائزة.
 وب���دوره���ا �أك����دت  م��ع��ايل جميلة 
مد�خلتها  يف  �مل��ه��ريي  �شامل  بنت 
�جلائزة  ت�شهم  �ن  ���ش��رورة  ع��ل��ى 
م��ن خ���الل م��ع��اي��ريه��ا يف حتقيق 
�ملرتبطة  �لوطنية  �الأج��ن��دة  بنود 
حتقيق  خ������الل  م�����ن  ب���ال���ت���ع���ل���ي���م 
تعاون وتكامل فعلي بني خمتلف 
ل�شمان  �ل�������وز�رة  يف  �ل��ق��ط��اع��ات 
حت���ق���ي���ق �ل���ن���ت���ائ���ج �مل�����رج�����وة من 
�جل���ائ���زة م�����ش��ددة م��ع��ال��ي��ه��ا على 

�ل��ف��ائ��زي��ن يف خمتلف  ع�����ش��وي��ت��ه 
�شبل  لبحث   2018 ع��ام  فئاتها 
ن��ق��ل خ��رب�ت��ه��م و�أف��ك��اره��م ب�شكل 
كو�در  لكافة  وم��درو���س   منهجي 

ت��ط��وي��ر وحتديث  ����ش��ت��د�م��ة   �إىل 
�أوجه �لعمل �حلكومي.

�جلائزة  نظمت  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
يف  �شم  �جل��ائ��زة  ملجل�س  �جتماعا 

�لهدف  لتحقيق  �لرتبوي  �مليد�ن 
�إر�شاء  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  �جل���ائ���زة  م��ن 
ف��ك��ر ت���رب���وي م��ت��م��ي��ز ق���ائ���م على 

�البتكار.

دبي العطاء ت�صلط ال�صوء على التعلم من خالل اللعب يف مهرجان الإمارات لالآداب 2019
•• دبي-الفجر: 

�لعاملية،  �آل مكتوم  ر��شد  �لعطاء، جزء من مبادر�ت حممد بن  �شارك دبي 
��شت�شافتها  م��ن خ��الل  ل���الآد�ب  �الإم����ار�ت  م��رة يف مهرجان ط���ري�ن  الأول 
�الأوىل من حياة  �ل�شنو�ت  �للعب يف  �لتعّلم من خالل  �أهمية  فعالية تربز 
�الأطفال. وتهدف م�شاركة دبي �لعطاء يف �ملهرجان، و�لتي ت�شتمر من 1 �إىل 
9 مار�س، �إىل �لتاأكيد على �أن �للعب جزء مهم من �لتطور �ملبكر لالأطفال، 

مما ي�شاهم يف تنمية �لعديد من �ملهار�ت مثل �ملهار�ت �للغوية و�لعاطفية 
�أن �للعب ي�شاعد على تعزيز �خليال ومينح  و�الإبد�عية و�الجتماعية. كما 
�الأطفال �شعور� باملغامرة. لذ� تعترب �ألعاب �لطفولة �ملبكرة �أمر�ً حيوياً من 
قال  �لفعالية،  هذه  على  وتعليًقا  �لر�شمي.  �لتعليم  ملرحلة  �لتمهيد  �شاأنها 
خليفة �ل�شويدي، مدير �الت�شاالت يف دبي �لعطاء: »نحن �شعد�ء مب�شاركتنا 
�أن تكون هذه  ون��اأم��ل  �الأوىل،  ل��الأدب للمرة  �الإم���ار�ت  يف مهرجان ط��ري�ن 
�مل�شاركة هي �الأوىل من بني م�شاركة �أخرى يف �مل�شتقبل. يعترب هذ� �ملهرجان 

�إىل  جنباً  و�خللفيات  �الأعمار  جميع  من  �لنا�س  يجمع  �ل��ذي  �ملثايل  �ملكان 
متاًما  و�لكتابة.  و�لقر�ءة  �لتعليم  لتعزيز  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  جنب 
مثل �لتغذية �جليدة، �للعب ال يوؤدي �إىل حتفيز �لتفكري �لذهني لالأطفال 
على  ق��درة  �أك��ر  ويجعلهم  باملغامرة،  �إح�شا�ًشا  ا  �أي�شً مينحهم  بل  فح�شب، 
حتمل �ملخاطر ويتيح لهم �إمكانية ��شتك�شاف �لعامل. ومن خالل م�شاركتنا 
يف مهرجان طري�ن �الإم��ار�ت ل��الأدب، هدفنا هو زي��ادة م�شتوى �لوعي بني 
�للعب  للتعلم من خالل  �الإيجابي  �لتاأثري  �الإم��ار�ت��ي حول  �ملجتمع  �أف��ر�د 

على تنمية �لطفولة �لذي من �شاأنه �أن يجعلهم مبدعني ومتعلمني مدى 
�أك��رب تظاهرة يف �لعامل  �حلياة.« وُيعّد مهرجان ط��ري�ن �الإم��ار�ت ل��الآد�ب 
�لعربي حتتفي بالكلمة �ملكتوبة و�ملقروءة وهو مبثابة من�شة للقر�ء جلميع 
�لفرتة من  �شيتي يف  ف�شتيفال  دبي  �ملهرجان يف  �إنطلق  وقد  �الأعمار. هذ� 
�إىل  ي�شعون  �لذين  �ل���زو�ر  �آالف  وجمع   ،  2019 ع��ام  مار�س   9 �إىل   1
�لتو��شل مع �أبطالهم �الأدبية و�لتعلم من خالل �ملناق�شات �الأدبية وور�شات 

�لعمل و�لفعاليات.

»م�صاندة« ت�صلم م�صروعني للطرق يف مدينة حممد بن زايد بقيمة 229.7 مليون درهم
•• اأبوظبي -وام:

للطرق  م�شروعني   « م�شاندة   « �لعامة  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �شلمت 
بلدية  مع  بالتعاون  ز�ي��د  بن  حممد  مدينة  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لد�خلية 
�أبوظبي وهيئة �أبوظبي لالإ�شكان، بتكلفة تقارب � 229.7 مليون درهم على 
م�شاحة تقدر ب� 1.2 مليون مرت مربع. وك�شفت »م�شاندة« عن �إجنازها ن�شبة 
 - 4 3 �إىل  �إم �إي  �مل�شروع �الأول �خلا�س باالأحو��س  �أعمال  من   %  100
�ملنطقة ه� عقد ه� 1 .. م�شرية �إىل �أن ن�شبة �الإجناز للم�شروع �لثاين �خلا�س 
باالأحو��س �إم �إي 4 �إىل 5 - �ملنطقة ه� عقد ه� 2 بلغت %98، حيث يعمل 
ياأتي  �مل�شاريع  �أن تنفيذ هذه  و�أك��دت »م�شاندة«  1108 عمال.  بامل�شروعني 
�إط��ار حر�شها، على جت�شيد روؤي��ة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  يف 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، نحو توفري بنية حتتية عالية �جلودة 

تلبي حاجات �لفرد و�ملجتمع وتتما�شى مع �أف�شل �ملعايري �لعاملية وت�شتهدف 
�الرتقاء مب�شتوى �حلياة وتوطيد �أركان �لتنمية �مل�شتد�مة و�إ�شعاد �ملجتمع 
ورفاهيته .. الفتة �إىل �أن هذه �مل�شاريع حتظى باالهتمام و�ملتابعة �لدوؤوبة 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة. كما �أكدت �لتز�مها يف تنفيذها للم�شروعني 
مبتطلبات �ال�شتد�مة �لبيئية وفقا الأعلى �ملعايري �لعاملية من خالل تطبيق 
�لبيئة وتخفي�س  �لطبيعية وحماية  �ملو�رد  للحفاظ على  �ملمار�شات  �أف�شل 
�أبوظبي  خطة  �إط��ار  يف  ينفذ�ن  �مل�شروعني  �إن  قالت  و  �لطاقة.  ��شتهالك 
�لر�مية �إىل �الرتقاء بجودة �خلدمات �ملتوفرة الأفر�د �ملجتمع و�إر�شاء �لبنى 
�لتنمية  م�شرية  تعزيز  يف  وت�شهم  �ملحلي  �القت�شاد  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �لتحتية 
على  �ل�شركة  و�شددت  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �القت�شادية 
�أهمية �لتعاون و�لتن�شيق مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني لتحقيق روؤية �لقيادة 

�لر�شيدة للدولة نحو تطوير بيئة م�شتد�مة وبنية حتتية متكاملة ومو�كبة 
�حتياجات  وتلبية  �ل�شكاين  و�لنمو  �ملدينة  ت�شهده  �ل��ذي  �مل�شتمر  �لتطور 
�ملجتمع من خالل تنفيذ م�شاريع م�شتد�مة تقدم �أعلى م�شتوى من �لر�حة 
له  وحتقق  للمو�طن  و�ملعي�شي  �الجتماعي  �مل�شتوى  من  وترفع  و�لرفاهية 
/  -  4 �إىل   3 �إي  �إم  باالأحو��س  �خلا�س  �الأول  �مل�شروع  �أن  يذكر  �ل�شعادة. 

�أل��ف مرت مربع   624 �أك��ر من  1 ينفذ على م�شاحة  ، عقد ه�  �ملنطقة ه� 
ت�شمل 172،8 �ألف مرت مربع حتتوي على 96 قطعة �أر�س �شكنية وذلك 
بتكلفة تقدر ب� 121،9 مليون درهم. ويت�شمن نطاق �أعمال �مل�شروع �إز�لة 
كل �خلدمات �لقائمة وحت�شني �لرتبة وت�شييد �لطرق �لد�خلية وتزويدها 
�لطريق،  على  �الأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكات  وتركيب  و�ملر�فق  باخلدمات 
و�لتوجيهية  �الإر�شادية  �للوحات  وتركيب  �لطرق  �إ�شار�ت وتخطيط  وو�شع 
و�لتحذيرية وفقا الأحدث �ملو��شفات �ملعمول بها يف �لدولة، �إىل جانب ت�شييد 

و�ملحطات  �الإن���ارة  و�أع��م��ال  �لكهرباء  ك��اب��الت  ومت��دي��د  كهرباء  حمطات   6
�لكهربائية �لفرعية. وفيما يخ�س �مل�شروع �لثاين �خلا�س باالأحو��س �إم �إي 
5 - �ملنطقة ه� عقد ه� 2 ، ينفذ �مل�شروع على م�شاحة 569 �ألف مرت  �إىل   4
مربع يف مدينة حممد بن ز�يد ت�شمل 284،4 �ألف مرت مربع حتتوي على 

�شكنية وذلك بتكلفة تبلغ 107.8 مليون درهم. �أر�س  قطعة   158
ويت�شمن �مل�شروع تنفيذ جميع �أعمال �لبنية �لتحتية و�لطرق مبا يف ذلك 
�لد�خلية  �ل��ط��رق  وت�شييد  �ل��رتب��ة  وحت�شني  �لقائمة  �خل��دم��ات  ك��ل  �إز�ل����ة 
وتزويدها باخلدمات و�ملر�فق وتركيب �شبكات ت�شريف مياه �الأمطار على 
�الإر�شادية  �للوحات  وتركيب  �ل��ط��رق  وتخطيط  �إ���ش��ار�ت  وو���ش��ع  �لطريق، 
و�لتوجيهية و�لتحذيرية وفقا الأحدث �ملو��شفات �ملعمول بها يف �لدولة، �إىل 
�الإنارة  �لكهرباء و�أعمال  8 حمطات كهرباء ومتديد كابالت  جانب ت�شييد 

و�ملحطات �لكهربائية �لفرعية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

تز�مناً مع �شهر �لقر�ءة، نّظمت هيئة 
�ل�شارقة للكتاب، ور�شة عمل قر�ئية 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل���الأط���ف���ال 
�إطار  �الإم��ار�ت للمعاقني ب�شرياً، يف 
�شعيها �إىل �لدمج بني �الأطفال ذوي 
�الإع���اق���ة �ل��ب�����ش��ري��ة و�أق��ر�ن��ه��م غري 
�ملكفوفني، و�إثر�ء معارفهم، وتعزيز 

قدر�تهم �للغوية و�الإبد�عية.
وق��������ّدم �ل����ور�����ش����ة �ل���ت���ي �أق���ي���م���ت يف 
م���ق���ر �ل��ه��ي��ئ��ة ب���ال�������ش���ارق���ة، خ����رب�ء 
عر�شو�  �جلمعية  من  متخ�ش�شون 
ملجموعة  متنوعة  ق����ر�ء�ت  خاللها 
�لثقافية  �ل���ع���ن���اوي���ن  م���ن  خم���ت���ارة 
بطريقة  �الأط��ف��ال  لكتب  و�ملعرفية 
�لقر�ء�ت  ت�شمنت  ح��ي��ث  �ل���رب�ي���ل، 

�لكتب  طبيعة  عن  خا�شة  �شروحات 
ر�فقها ��شتعر��س مل�شامينها وقيمها 

ب�شكل تفاعلي.
وحول �أهد�ف تنظيم �لور�شة �أ�شارت 

�ملعار�س  م���دي���ر  �مل���ج���ي���ن���ي،  خ���ول���ة 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  و�مل���ه���رج���ان���ات 
للكتاب �إىل �أن �شهر �لقر�ءة منا�شبة 
وتر�شيخ  �لكتاب  دور  لتفعيل  مهمة 

�الأجيال  ن��ف��و���س  �ل���ق���ر�ءة يف  ث��ق��اف��ة 
�أ�شحاب �الإعاقات  �جلديدة ال �شيما 
�لذين يو�جهون �شعوبات  �لب�شرية 
�ملدعمة  �ل��ك��ت��ب  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف 

�ل����رب�ي����ل، م����وؤك����دة �شعي  ب��ط��ري��ق��ة 
�الأمثل  �مل���ن���اخ  ت���وف���ري  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
من  لال�شتفادة  �ملكفوفني  لالأطفال 
�لكتب وم�شاركة نظر�ئهم �ملب�شرين 

متعة �لقر�ءة و�ملطالعة. 
وتابعت �ملجيني:” حتر�س �لهيئة يف 
�لتي  و�الأن�شطة  �لفعاليات  خمتلف 
�الأجيال  وع���ي  ت��ع��زي��ز  �إىل  تنظمها 

�جل�����دي�����دة ودع���م���ه���م ب���ح���زم���ة من 
�مل���ع���ارف و�خل������رب�ت �ل���الزم���ة �لتي 
قدر�تهم  وت��ط��ور  مهار�تهم  ت�شقل 
باأن  الإمي��ان��ه��ا  و�الب��د�ع��ي��ة  �لفكرية 

لالأطفال  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �ل��ت��ن�����ش��ئ��ة 
م�شرية  ي���خ���دم  �أ����ش���ا����ش���ي  ����ش��ت��ث��م��ار 

�لنه�شة �ملجتمعية باأكملها«.
للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  �أن  �إىل  ي�شار 
 ،2014 دي�شمرب  يف  عملها  ب����د�أت 
�ال�شتثمار  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
يف �ل�����ش��ن��اع��ات �الإب���د�ع���ي���ة وزي�����ادة 
فكرية  م��ن�����ش��ة  وت���وف���ري  ح�����ش��ت��ه��ا، 
و�لثقايف  و�ل��ف��ك��ري  �مل��ع��ريف  للتبادل 
بني �ل�شعوب و�حل�شار�ت و�لثقافات، 
و�أثره  �لكتاب  �أهمية  على  و�لتاأكيد 
يف ن�����ش��ر �ل��وع��ي يف �مل��ج��ت��م��ع يف ظل 
م�شادر  وت����ن����وع  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل���ت���ط���ور 
بقطاع  �ملعنيني  و��شتقطاب  �ملعرفة، 
�لثقافة بوجه عام و�لن�شر و�لطباعة 
و�ل��رتج��م��ة و�ل��ت��وث��ي��ق ب��وج��ه خا�س 

�إ�شافة �إىل ُكّتاب �الأطفال.

•• دبي - الفجر:

بكل  ز�ي��د يف حرميها  نظمت جامعة 
�ملهني  معر�شها  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي  م��ن 
�شعار  حت��ت   ،2019 ل��ع��ام  �ل�����ش��ن��وي 
�لغد”،  يف  ��شتثمار  �ليوم..  “مهارة 
وموؤ�ش�شة  ج���ه���ة   140 مب�������ش���ارك���ة 

حكومية و�شبه حكومية وخا�شة. 
�لتوطني  دع����م  �مل���ع���ر����س  ����ش��ت��ه��دف 
و�لتدريب  �لتوظيف  فر�س  وتوفري 
�حلالية و�مل�شتقبلية لطلبة �جلامعة، 
م���ن خ����الل ����ش��ت��ق��ط��اب �ل��ع��دي��د من 
�لتي  و�ل�����ش��رك��ات  و�ل���دو�ئ���ر  �لهيئات 
ب���ر�جم���ه���ا يف خمتلف  ب���ط���رح  ت���ق���وم 
توفري  ث�����م  وم������ن  �ل���ت���خ�������ش�������ش���ات، 
جماالت خلريجي �جلامعة وطلبتها 
�شوق  تطور�ت  �أح��دث  على  لالطالع 
�لعمل وموؤ�شر�ته، من خالل �اللتقاء 
�ملبا�شر مبمثلي هذه �جلهات و�لتعرف 

على �الآفاق �لوظيفية �جلديدة.
ريا�س  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  و�أك��د 
كلمة  �جل���ام���ع���ة يف  م���دي���ر  �مل���ه���ي���دب 
�أل��ق��اه��ا ل���دى �ف��ت��ت��اح �مل��ع��ر���س �أم���ام 
و�أع�شاء  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات  مم��ث��ل��ي 
و�لتدري�شية  �الإد�ري����������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني 
�أه���م���ي���ة ه����ذه �مل����ب����ادرة ت��ك��م��ن يف  �أن 
�أط���ر�ف  ك��ل  �ه��ت��م��ام  ت�شتقطب  �أن��ه��ا 
�أهم  �أحد  �لتعليمية، وحتقق  �لعملية 
خريجيها  ب��رب��ط  �جل��ام��ع��ة  �أه�����د�ف 
ب�������ش���وق �ل���ع���م���ل؛ ف���م���ن خ�����الل هذ� 
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  تطرح  �ملعر�س 
مبا�شرة  ب�شورة  �لوظيفية  فر�شها 
�لطالب  وي���ت���ع���رف  �ل���ط���ل���ب���ة،  �أم�������ام 
�ل�شوق  �ل��ف��اع��ل��ة يف  �ل�����ش��رك��ات  ع��ل��ى 

و�لتخ�ش�شات �لتي تتنا�شب معها.
متجدد  �ل���ع���م���ل  �����ش����وق  ب�������اأن  ون�������وه 
و�لتخ�ش�شات  و�مل����ه����ار�ت  وم��ت��غ��ري، 

ع���ام الآخر،  ق��د تتغري م��ن  �مل��ط��ل��وب��ة 
يف  �حل��ي��اة  �شنة  و�لتغيري  و�لتجديد 
وتطور  �لتكنولوجية  �لطفرة  �شوء 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  �لعمل  �أ�شاليب 
وظائف  ت��خ��ل��ق  و�ل���ت���ي  و�ل�������ش���رك���ات 
جديدة تتطلب مهار�ت حتاكي عامل 

�ليوم وتتطلع وت�شنع �لغد.
حتر�س  ز�ي�����د  ج��ام��ع��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�ملبادرة  ه��ذه  ت�شجيع  على  با�شتمر�ر 
ب��ع��د ع�����ام، نف�س  وت��ط��وي��ره��ا ع���ام���اً 
حر�شها على طرح وتبني كل �ملبادر�ت 
و�ل����رب�م����ج �ل��ت��ي جت�����ش��د روؤي���ت���ه���ا يف 
وبخطط  بفعالية  �الإ���ش��ه��ام  ���ش��رورة 
طموحة يف حتقيق هدف تنمية ر�أ�س 
�ملال �لب�شري، وذلك من خالل توفري 
�لفر�س �لتي متكِّن �الأجيال �جلديدة 
�لوظيفية،  �مل����ه����ار�ت  �م���ت���الك  م���ن 

وتوجيهها لت�شويب تطلعاتها �ملهنية 
بعد �لتخرج، وتعزيز قدر�تها للدخول 
�ل��ع��م��ل.. وم���ن هنا  ���ش��وق  ب��ق��وة �إىل 
يعرب هذ� �ملعر�س بو�شوح عن �هتمام 
وحفزهم  طلبتها  بت�شجيع  جامعتنا 
وت�شخري  طاقاتهم  ��شتك�شاف  على 
بالطرق  وق�����در�ت�����ه�����م  م����ه����ار�ت����ه����م 
يف  للم�شاركة  �ل�شليمة،  و�الأ���ش��ال��ي��ب 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل����روؤى  حتقيق �الأج���ن���دة 
�لثاقبة �لتي �أر�شتها �لقيادة �لر�شيدة، 

بهدف �الرتقاء بالوطن و�ملو�طن.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �ملعر�س، كغريه من 
�لتي  �الأخ��رى  و�ملنا�شبات  �لفعاليات 
�إمنا  و�لهدف،  �لتوجه  يف  معه  تت�شق 
ت�شع  منهجية  و���ش��ل  ح��ل��ق��ة  ي�شكل 
مر�شوم  م�شار  يف  �جلامعي  �لطالب 
ب���دق���ة ب���ني �مل��رح��ل��ت��ني �الأك���ادمي���ي���ة 

�مل�شرية  رف��د  يف  وي�شاهم  و�لعملية، 
�ملهنية للطلبة، حيث يتيح لهم فر�شاً 
تدريبية و��شعة �أثناء �لدر��شة توؤهلهم 
وم�شار�تهم  خ��ي��ار�ت��ه��م  ال�شتك�شاف 

�ملهنية بعد �لتخرج.
�لفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  �إن  و�أ�����ش����اف: 
�شعي  ت���ع���زي���ز  يف  �أي���������ش����اً  ت�������ش���اه���م 
كبري  ع��دد  ��شتقطاب  �إىل  �ملوؤ�ش�شات 
ز�يد  من خريجي وخريجات جامعة 
�ملر�حل  طلبة  و�ج��ت��ذ�ب  بها،  للعمل 
على  للح�شول  ب��اجل��ام��ع��ة  �لنهائية 
للتميز  نظر�ً  لديها  �لتدريب  فر�س 
خريجوها  ب��ه  يتمتع  �ل���ذي  �لعلمي 
در��شي  حت�����ش��ي��ل  م���ن  وخ��ري��ج��ات��ه��ا 

ومهار�ت تقنية.
 ولفت �إىل �أن “�جلامعة تعمل د�ئماً 
مع  و�لتو��شل  �لعالقات  تعزيز  على 

لتحقيق  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ه��ي��ئ��ات 
توظيف  يف  �جل��ام��ع��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أمام  ب  يقرِّ �ملعر�س  وهذ�  خريجيها، 
وي�شاعدهم  �مل�شتقبل،  �شورة  �أعينهم 
على ر�شم خيار�تهم �ملهنية، و�أدعوهم 
�لفر�شة  ه����ذه  م���ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  �إىل 
خطوة  �أول  ع��ل��ى  �أق���د�م���ه���م  ب��و���ش��ع 
�ل��غ��د، و�مل�����ش��ي فيه  �إىل  �ل��ط��ري��ق  يف 
بطموح كبري وخطى و�ثقة وتطلعات 
بروح  �ل��د�ئ��م  و�ل��ت��ح��ل��ي  �لتميز  �إىل 

�البتكار«. 
من جهته، قال ر��شد �ل�شام�شي مدير 
باجلامعة:”  �ملهني  �الإر����ش���اد  مكتب 
�ملعر�س  خ�����الل  م����ن  جن���ح���ن���ا  ل���ق���د 
�لعديد  �ل���ع���ام يف ج��م��ع  ه���ذ�  �مل��ه��ن��ي 
م���ن �ل�����ش��رك��ات �ل���ك���ربى م��ث��ل هيئة 
�الإمار�ت  وهيئة  لالإ�شكان،  ظبي  �أب��و 

لال�شتثمار، ووكالة �الإمار�ت للف�شاء، 
و”مركز  لل�شر�فة”،  و”�الإمار�ت 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س”، وبنوك 
�ل��ك��ث��ري، بهدف  خم��ت��ل��ف��ة، وغ���ريه���ا 
خيار�ت  و�إر�شاء  كبرية  فر�س  توفري 
بعد  �إليها  ينطلقون  لطلبتنا  مهنية 

تخرجهم«.
والحظ �أن �لطلبة طورو� توجهاتهم 
نحو �شوق �لعمل فلم يعودو� يجنحون 
بل  ف��ق��ط،  �حلكومية  �ل��وظ��ائ��ف  �إىل 
ميعنون �لنظر يف �مل�شار�ت �لوظيفية 
حتى  �أو  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملحتملة 

�ملغامرة يف عامل ريادة �الأعمال«.
�ل���ت���ي �شمها  �مل���ن�������ش���ات  �أب�������رز  وم�����ن 
جاهزة  “�الإمار�ت  من�شة  �مل��ع��ر���س 
�لتي  �مل����ب����ادرة  وه����ي  للم�شتقبل”، 
كانت جامعة ز�يد �أول جهة حكومية 

تعر�شها من خالل “جمل�س �لتعليم 
و�ملو�رد �لب�شرية” يف �لقمة �حلكومية 
��شتجابة الهتمام �حلكومة   ،2019
يف  �حل��ي��اة  م��دى  �لتعلم  م��ب��د�أ  بن�شر 
�لنا�س  ومتكني  �لدولة  �أنحاء  جميع 
ل��ب��ن��اء م����ه����ار�ت ج���دي���دة م���ن خالل 
وعن�شر  �ل�شغف  عن�شر  ب��ني  �ل��رب��ط 

�ل�شعي لتحقيق �لهدف.
�لطالبات  ح�شود  �مل��ب��ادرة  و�ج��ت��ذب��ت 
�لتي  �ملن�شة  �أم��ام  ��شطففن  �للو�تي 
ت��ع��ر���ش��ه��ا، و�ل���ت���ي ك��ان��ت ت��وف��ر لهن 
�لذي  �مل�شتقبلي  �مل�شار  ح��ول  تنبوؤ�ت 
�إليه كل منهن، من  �أن تنطلق  ميكن 
�آل��ي��ة م�شممة  خ���الل �الن���خ���ر�ط يف 
�ختيار�ت  م����ن  ت���ت���ك���ون  ��ا،  خ�����ش��ي�����شً
متعددة، تتيح لهن ��شتك�شاف �ملهار�ت 

�ملنا�شبة مل�شتقبلهن.

من�شقة  �ل����ظ����اه����ري  ����ش���ّم���ا  وق����ال����ت 
�لتطوير �ملهني للخريجني يف جامعة 
ز�يد “�إن �ل�شوؤ�ل عن �مل�شتقبل �ملالئم 
�الإج��اب��ة عنه  ت�شتطيع  لكل خريج ال 
حتى �الأجهزة �لتقنية �الأكر تقدًما، 
ولكن مع �ملهار�ت �مل�شتقبلية �ملنا�شبة، 
�إجاباتنا،  �لعثور على  نتمكن من  قد 
وبالتايل ن�شع �أقد�منا على �لطريق 

�ل�شحيح. 
وقد ح�شرت مبادرة �الإمار�ت جاهزة 
للم�شتقبل فر�س �لعمل مدى �حلياة 
12 م��ه��ارة خم��ت��ل��ف��ة، ه���ي: حمو  يف 
�الأمية �لتقنية، وحمو �الأمية �ملالية، 
و�لتكيف،  و�لقيادة،  �مل�شكالت،  وح��ل 
و�لوعي  و�لتعاطف،  �لنمو،  وعقلية 
و�لتو��شل،  و�ل���ث���ق���ايف،  �الج��ت��م��اع��ي 
و�ل��ت��ع��اون، و�الإب������د�ع، وحم���و �الأمية 

�لعلمية.
�لتي مت  �مل��ب��ادر�ت �لالفتة  وم��ن بني 
برنامج  �أي�����ش��اً  �مل��ع��ر���س  ع��ر���ش��ه��ا يف 
مكتب  �أطلقه  �ل���ذي  مهارة”  “تعلَّم 
وهو  م��وؤخ��ر�ً،  باجلامعة  �خلريجني 
�ل�شيخ عبد  �شمو  م�شتوحى من قول 
�هلل بن ز�يد �آل نهيان، وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل، يف منتدى �لطلبة 
نعي�س  “�إننا   :2018 ع��ام  �ملبتعثني 
يف ع�شر من ال يتعلم فيه على �الأقل 
�إن�شاناً  ي��ع��د  ع���ام  ك��ل  و�ح����دة  م��ه��ارة 

مق�شر�ً يف حق نف�شه وحق بلده«. 
على  مهارة”  “تعلَّم  م��ب��ادرة  وت��ق��وم 
�لطالب،  م��ن  �ل��ط��ال��ب  تعلم  ق��اع��دة 
حيث ي�شع �لطلبة مهار�تهم �ملرغوبة 
للتعلم يف مربع و�حد، بينما يحتوي 
�ل��ذي��ن يقدمون  �أول��ئ��ك  �الآخ���ر على 
يعمل  ث��م  ي��ت��ق��ن��ون��ه��ا،  معينة  م��ه��ارة 
�ملكتب على �ملو�ءمة و�لربط بني كال 

�لطرفني ومر�قبة �لنتائج.

•• عجمان- الفجر:

�الإ�شالمية  و�ل��در����ش��ات  �لعربية  �للغة  ق�شم  نظم 
ب��ج��ام��ع��ة عجمان  �الإن�����ش��ان��ي��ات و�ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  يف 
معر�شا  و�ل����رت�ث  للثقافة  �مل��اج��د  جمعة  وم��رك��ز 
�أقيم  و�ل���ذي  و�الإ���ش��الم��ي��ة،  �لعربية  للمخطوطات 
يف م��رك��ز �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ل��م��وؤمت��ر�ت و�مل��ع��ار���س يف 
م��ق��ر �جل��ام��ع��ة ب���اجل���رف، وح�����ش��ره ع��م��ي��د �لكلية 
وروؤ�شاء �الأق�شام و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وطلبة 
�لدر��شات �لعليا وغريهم من �ملهتمني يف �ملجال من 

د�خل �جلامعة وخارجها.
8 خمطوطات  ل���  ����ش��ت��ع��ر����ش��ا  �مل��ع��ر���س  �شهد  وق���د 
�أ���ش��ل��ي��ة ي��زخ��ر ب��ه��ا م��رك��ز ج��م��ع��ة �مل���اج���د للثقافة 
�ملختار  ك��ت��اب  م��ن  ن�شخة  �أق��دم��ه��ا  ك���ان  و�ل�����رت�ث، 
للفتوى الأبي �لف�شل �ملو�شلي �ملتوفى �شنة 683ه�، 
وتاريخ ن�شخها هو �لعا�شر من �ملحرم �شنة 788ه�، 
ون�شخة من تخمي�س �لو�شائل �ملتقبلة يف مدح �لنبي 
�ملتوفى  �للخمي  بكر  الأب���ي  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
�شنة 645ه�، وتاريخ ن�شخها هو 3 ربيع �الأول �شنة 

973ه�.

�ل�شيائية  �لفو�ئد  ن�شخة من  �ملعر�س  وُعر�شت يف 
898ه�،  ���ش��ن��ة  �مل��ت��وف��ى  ل��ل��ج��ام��ي  �ل��ك��اف��ي��ة  ����ش���رح 
ومن  1085ه�.  �شفر  �شهر  ه��و  ن�شخها  وت��اري��خ 
�ملخطوطات �الأ�شلية �أي�شا ن�شخة من كتاب �شرح ما 
�ملعاين و�للغات البن حمامة  �ملقامات من  يف �شدر 
�لهجري،  �ل�شاد�س  �لقرن  يف  �ملتوفى  �ل�شجلما�شي 

ويعود تاريخ ن�شخها �إىل �لقرن �لعا�شر �لهجري.
ك��م��ا ����ش���ارك �مل���رك���ز ب��ع��ر���س 40 خم��ط��وط��ة من 
�ملتنبي،  دي���و�ن  م��ن  مذهبة  ن�شخة  منها  �مل�����ش��ور�ت 
1182ه�،  �شنة  ن�شخت  �مل�شية  �ل��درة  من  ون�شخة 

ون�شخة م�شورة من ديو�ن �بن �لعليف �ملتوفى �شنة 
�لدمناركية  �مللكية  �ملكتبة  يف  و�ملحفوظة  926ه� 
�ملخطوطات  م��و���ش��وع��ات  وت��ن��وع��ت  كوبنهاجن.  يف 
ف�شملت �الأدب و�الأن�شاب و�لفقه و�لطب و�ل�شيدلة 

و�لفلك وغريها.
وق����د �أق��ي��م��ت ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ع��ر���س ور����ش���ة حول 
�مل��خ��ط��وط��ات وحت��ق��ي��ق��ه��ا، ق��دم��ه��ا �الأ����ش���ت���اذ با�شل 
حممد، رئي�س �شعبة �الإعالم يف مركز جمعة �ملاجد 
للثقافة و�لرت�ث، وحتدث فيها عن بد�يات �لكتابة 
�الأ�شعار، ثم تدوين  �لعرب و�مل�شلمني، ورو�ي��ة  عند 

�نت�شار  ث��م  دف��ت��ني،  ب��ني  وجمعه  �ل�شريف  �مل�شحف 
�لتدوين من خالل جمال�س �الأم��ايل، لت�شتقر بعد 
كانو�  �لذين  �لور�قون  وينت�شر  �لور�قة  مهنة  ذلك 
�لعربية  �مل��خ��ط��وط��ات  �ل��ك��ب��ري م��ن  �ل��ك��م  ه���ذ�  ور�ء 

و�الإ�شالمية �ملنت�شرة يف مكتبات �لعامل.
�إط�����الع �حل�����ش��ور م���ن �أهل  وي���ه���دف �مل��ع��ر���س �إىل 
�لعلمية  �حل�شيلة  ع��ل��ى  و�مل��ه��ت��م��ون  �الخ��ت�����ش��ا���س 
�لز�خرة �لتي خّلفها علماوؤنا �لقد�مى، و�لتي متّثل 
�أث��ر كبري  لها  ك��ان  و�ل��ت��ي  ك��ن��وز� معرفية وعلمية؛ 
�الأم���ة. ويج�ّشد  نه�شة  ع��و�م��ل  م��ن  وع��ام��ال مهما 

�ملعر�س ما �نقطع بني جهود �لعلماء وما خلفوه لنا 
�لثمينة،  خمطوطاتهم  يف  جت�شد  علمي  ت��ر�ث  من 
ي�����ش��ت��ج��د �الآن جل��الئ��ه��ا و�ل��ك�����ش��ف عن  وب����ني م���ا 
م�شافًة  قيمًة  �ملعِر�س  ويعد  وحتقيقها،  كنورزها 
بهذه  معرفًة  �ل��د�ر���ش��ني  زّود  فقد  و�مل��ع��رف��ة،  للعلم 

�ملخطوطات �لثمينة.
ولد حمود  �ل�شيخ  �لدكتور  ك��ّرم  �ملعر�س،  ويف ختام 
عميد كلية �الإن�شانيات و�لعلوم، مركز جمعة �ملاجد 
للثقافة و�لرت�ث على تعاونهم �ملثمر �لذي �أ�شهم يف 

�إجناح �ملعر�س و�لفعاليات �مل�شاحبة له.

جامعة عجمان ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ينظمان معر�صا للمخطوطات العربية والإ�صالمية

•• اأبوظبي -وام:

معاملة   7497 �الإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  �أجن���زت 
�ملوقع  خ��الل  من  تقدمها  �لتي  �خلدمات  منظومة  عرب 
�الإل����ك����رتوين وم���ر�ك���ز خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني �ل��ت��اب��ع��ة لها 
�خلارجية  و�أف��رع��ه��ا  �لعني  مبدينة  �لرئي�شي  مبركزها 

باأبوظبي وعجمان.
�ل��ت��ي مت تقدميها وجهاً  �مل��ع��ام��الت  ع���دد  �إج��م��ايل  وب��ل��غ 
لوجه خالل �لعام �ملا�شي 5689 معاملة، بو�قع 1698 
معاملة مت تقدميها من خالل مركز خدمات �ملتعاملني 
مبدينة �لعني، و 2613 معاملة مبركز مدينة �أبوظبي، 

و 1378 معاملة مبركز مدينة عجمان، يف حني بلغ عدد 
�ملعامالت �لتي مت �جنازها عب��ر �خلدم��ات �الإلكرتوني��ة 
 610 بعدد  �الإلكرتوين  �ملوقع  عرب  معامالت   1808
معامالت يف �ملركز �لرئي�شي بالعني و 608 معامالت يف 

فرع �أبوظبي و 590 معاملة يف فرع �لد�ر بعجمان.
�خلدمات  ع��ن  �ملتعاملني”  “�شعادة  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا 
�ملتعاملني  خدمة  مكاتب  عرب  لوجه  وجها  لهم  �ملقدمة 
�النتظار  وق��ت  وذل��ك من حيث   ،98.8% �ملا�شي  �لعام 
و�شرعة �جناز �ملعامالت و �شهولة �حل�شول على �خلدمة 

وكفاءة �ملوظف �إىل جانب و�شوح �الإجر�ء�ت.
�ل��ع��ام لد�ر  �مل��دي��ر  �لطنيجي  ن�����ش��ال  �ل��دك��ت��ورة  و�أك����دت 

روؤية  �لد�ر على حتقيق  �الإ�شالمية حر�س  للثقافة  ز�يد 
�ملتطلبات  وف���ق  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
م�شرية  للمتعاملني،  �شعادة  ن�شبة  �أعلى  لتحقيق  �لعاملية 
مر�كز  يف  �مل��ر�ج��ع��ني  ن�شبة  خلف�س  تتجه  �ل���د�ر  �أن  �إىل 
�خل���دم���ة، م���ن خ���الل �ل��ت��ح��ول �الإل����ك����رتوين يف تقدمي 
�خل��دم��ات لتوفري �ل��وق��ت و�جل��ه��د و�إجن���از �ملعامالت يف 

�شهولة وي�شر.
كما �أكدت حر�س د�ر ز�يد للثقافة �الإ�شالمية على حت�شني 
وت�شهيل �خلدمات و�الإجر�ء�ت �حلكومية لتحقيق �أهد�ف 
خطة �إمارة �أبوظبي يف تقدمي خدمات وجتربة متعاملني 

متميزة وفق �أرقى �ملعايري، حتقيقاً لتطلع عمالئها.

املا�صي العام  خالل  الإ�صالمية«  للثقافة  زايد  »دار  تنجزها  معاملة   7497

زايد بجامعة  املهني  املعر�س  يف  وخا�صة  حكومية  جهة   140

املهيدب: ُنِعّد الطلبة واخلريجني للتكيف مع الطفرة التكنولوجية املت�ضارعة يف �ضوق العمل

تزامنًا مع �ضهر القراءة وبالتعاون مع جمعية الإمارات للمكفوفني ب�ضريًا 

القراءة جتمع الأطفال ذوي الإعاقة الب�صرية واملب�صرين يف »هيئة ال�صارقة للكتاب«
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

�شرطة  عام  قائد  �حلديدي  خمي�س  �هلل  عبد  �لعميد  ��شتقبل 
للتعليم  �شهيلة  م��در���ش��ة  ط��ال��ب��ات   ، ب��االن��اب��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
و�أع�شاء  �ل�شرطة،  �شباط  م��ن  ع��دد  بح�شور  ح1،  �الأ�شا�شي 
�لهيئة �الإد�رية و�لتدري�شية مبدر�شة �شهيلة للتعليم �الأ�شا�شي، 
�لعميد  2019م، كما وّقع لهم �شعادة  �لت�شامح  مبنا�شبة عام 
�ل���ذي يعد  �لت�شامح  ك��ت��اب ودل��ي��ل  ع��ب��د �هلل �حل���دي���دي، ع��ل��ى 

توثيقاً لب�شمات فعالياتهن �شمن عام �لت�شامح2019م.

�الإد�رة  �إىل  لهن  �ملر�فق  و�لوفد  �لطالبات  توجهن  ذلك  عقب 
�لعامة للعمليات �ل�شرطية، وكان يف ��شتقبالهن �شعادة �لعميد 
غامن �أحمد غامن مدير عام �لعمليات �ل�شرطية ب�شرطة ر�أ�س 
عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  منخ�س  �هلل  عبد  �لعميد  و���ش��ع��ادة  �خل��ي��م��ة، 
�لعمليات �ل�شرطية، �لذين رحبو� بالطالبات وثمنو� مبادر�تهن 
�شمن عام �لت�شامح 2019م، ثم توجهت �لطالبات �إىل �إد�رة 
�ل�شرطة �ملجتمعية، وكان يف ��شتقبالهن �شعادة �لعقيد �لدكتور 
�أطلع  �ل��ذي  �ملجتمعية،  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير  �ل�شلحدي  ر��شد 
على دليل �لت�شامح �خلا�س بهن، موؤكد�ً لهن �أهمية �لت�شامح 

و�لرت�حم وقبول �الآخر، فكر�ً و�شلوكاً يف �ملجتمع.
له  �ملغفور  قيم  تر�شيخ  �أهمية  �لطالبات  �أك��دن  جانبهن،  ومن 
ب�شاأن  ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
على  �حلر�س  مع  بينهم،  فيما  به  و�لتعامل  �لت�شامح  �نتهاج 
ن�شر �لقيم �الأ�شيلة �لتي تعزز �النتماء للمجتمع �لقائم على 
�لت�شامح و�لتعا�شد و�لتكافل �الجتماعي، معربني عن  ��شا�س 
�أن  متمنني   ،2019 �لت�شامح  عام  مبادرة  باطالق  �متنانهن 
يعم �لت�شامح و�لرت�حم �لعامل �أجمع، موجهني �ل�شكر و�لثناء 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة نظري �حلفاوة وُح�ْشن �ال�شتقبال.

مبنا�ضبة عام الت�ضامح

�صرطة راأ�س اخليمة ت�صتقبل طلبات مدر�صة �صهيلة

•• ال�شارقة-الفجر:

للمجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ط��ف��ل،  ���ش��الم��ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
�الأع��ل��ى ل�����ش��وؤون �الأ����ش���رة ب��ال�����ش��ارق��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
وز�رة �لد�خلية ور�شتني تدريبّيتني ل�170 ممر�شاً 
و�خلا�شة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���د�ر����س  �ل��ع��ام��ل��ني يف  م��ن 
و�حل�شانات و�جلهات �لتي تقدم خدمات �لتمري�س 
�لريا�شية،  و�الأن���دي���ة  �لطفل  رع��اي��ة  موؤ�ش�شات  يف 
تناولت �أ�شاليب �لتعرف على حاالت تعر�س �الأطفال 

لالإ�شاءة �أو �العتد�ء.
عمل  �آلية  على  �لور�شتني  خالل  �مل�شاركون  وتعّرف 
��ة يف ����ش��ت��ق��ب��ال وم��ع��اجل��ة حاالت  �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����شّ

�الإ�����ش����اءة �جل�����ش��دي��ة ل���الأط���ف���ال، ك��م��ا �ط��ل��ع��و� على 
بحماية  �ملعنية  �جل��ه��ات  و�أه����م  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل��ق��و�ن��ني 
�لطفل يف �الإمار�ت، و�أنو�ع وموؤ�شر�ت �إ�شاءة معاملة 
تزيد  �لتي  �خل�شائ�س  تبيان  جانب  �إىل  �الأط��ف��ال، 

من �شوء معاملة �ل�شغار.
و�أق���ي���م���ت �ل���ور����ش���ت���ان ع��ل��ى م�����د�ر ي���وم���ني، �الأوىل 
وقّدمها  بالعربّية،  �لناطقني  �ملمر�شني  ��شتهدفت 
�لتوعية  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري،  �ل���ر�ئ���د ع��ب��ي��د 
حلماية  �لد�خلّية  وز�رة  مبركز  و�الإر���ش��اد  و�لوقاية 
�ملتحدثني  �ملمر�شني  ��شتهدفت  و�لثانية  �لطفل، 
م�شت�شارة  د�وود،  �شيندي  وقدمتها  باالإجنليزية، 

حماية �لطفل.

��شتكمااًل  ج��اءت��ا  �ل��ل��ت��ان  �ل��ور���ش��ت��ان  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  ل��الأط��ف��ال  �الإ����ش���اءة  دورة  الأه�����د�ف 
�لرد  كيفية   ،2015 �لعام  يف  �لطفل”  “�شالمة 
�جل�شدية،  �الإ���ش��اءة  ح��ول  و�ل�شكوك  �لتقارير  على 
و�جل��ن�����ش��ي��ة، و�ل��ع��اط��ف��ي��ة، و�إه���م���ال �الأف�����ر�د �لذين 
�أو  18 عاًما من �لذين يعي�شون  �أعمارهم عن  تقل 

يزورون دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�أو�شح �ملدّربان �أن �لقو�نني �ملتعلقة بحماية �لطفل 
�الأمم  �ت��ف��اق��ي��ات  م���ع  تن�شجم  �الإم�������ار�ت،  دول����ة  يف 
�مل��ت��ح��دة حل��ق��وق �ل��ط��ف��ل، حيث �أك���د� �أن �مل���ادة رقم 
�لطفل،  تعّرف  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  من   1
تت�شق مع  18 عاماً  �لذي يقل عمره عن  باالإن�شان 

قانون دولة �الإم��ار�ت حلقوق �لطفل )ودمي��ة( رقم 
على �أن �لطفل هو كل  ين�س  �لذي   2016 لعام   3

�إن�شان دون �شن 18 عاماً.
�ل��دول��ي��ة و�ملحلية،  �ل��ق��و�ن��ني  �ل��ور���ش��ت��ان  وت��ن��اول��ت 
وع���ق���وب���ات ق���ان���ون ح���ق���وق �ل��ط��ف��ل )ودمي�������ة(، كما 
�إد�رة �لتحقيقات و�ملباحث �جلنائية  ��شتعر�شتا دور 
وم�شوؤوليتها عن �لتحقيق يف حاالت حماية �الأطفال 
ذ�ت �ملخاطر �الأعلى �لتي تق�شم �إىل �أربعة �أق�شام هي 
�جلن�شي  و�العتد�ء  �جل�شدية،  �الإ�شاءة  �أو  �العتد�ء 
�أو  �لعاطفية  �ملعاملة  �ال�شتغالل �جلن�شي، و�شوء  �أو 

�العتد�ء �لعاطفي، و�أخري�ً �الإهمال.
�لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شات  دور  عند  �لور�شتان  وتوقفت 

�أطفالهم  ل�شلوك  �لت�شدي  �لطلبة يف  �أمور  و�أولياء 
غري �ملنا�شب و�لعنيف، وحل �لق�شايا �لتي ال تدخل 
و�ل�شجار،  كالتنمر  �أقر�نهم  معاملة  �شوء  نطاق  يف 
�لذين يتطلبان متابعة من �الإد�رة �ملدر�شية و�أع�شاء 
هيئة �لتدري�س. وقالت هنادي �شالح �ليافعي، مدير 
�لعمل  تعزيز  على  “نحر�س  �لطفل:  �شالمة  �إد�رة 
�ملعنية  �ل��ه��ي��ئ��ات  �ل���ذي يجمع  �مل�����ش��رتك  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
تعاوننا  يرتجم  هنا  من  و�شالمته،  �لطفل  بحماية 
مع وز�رة �لد�خلية يف تنظيم هذه �لور�شة توجهات 
�أطر �لتعاون مع �جلهات �ملخت�شة  �الإد�رة يف تعزيز 
ل���زي���ادة �ل��وع��ي ب��ني خم��ت��ل��ف �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع حول 
�إىل  و�شواًل  �لطفل،  ب�شالمة  تتعلق  �لتي  �لقو�نني 

جمتمع يحظى فيه �الأطفال من خمتلف �جلن�شيات 
لهم معرفة  يتيح  �ل��ذي  �ل��وع��ي  م��ن  �ل��ك��ايف  بالقدر 

حقوقهم، و�لتعامل مع �الإ�شاءة بوعي«.
�ملمر�شني  م��ن  ع����دد�ً  �ل��ور���ش��ة  “خ�شت  و�أ���ش��اف��ت: 
�ل���ع���ام���ل���ني يف �مل�����د�ر������س �حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����ش���ة، 
و�حل�شانات، نظر�ً الأهمية �ملكان �لذي يعملون فيه، 
مما  يومي،  ب�شكل  �الأط��ف��ال  مع  �ملبا�شر  وتو��شلهم 
للتعامل  �ل��الزم��ة  باملعارف  خرب�تهم  رف��د  يتطلب 
مع �الأطفال، وتعريفهم باأبرز �أعر��س �الإ�شاءة �لتي 
قد تظهر على ج�شد �لطفل، ف�شاًل عن ��شتعر��س 
�الإ�شاءة  بق�شايا  تتعلق  �لتي  و�لعقوبات  �لقو�نني 

للطفل«.

•• اأبوظبي - الفجر:

 – و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  تنظم 
�لفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  �أب��وظ��ب��ي 
يف  �ملجتمعية  و�الأن�����ش��ط��ة  �لثقافية 
�مل���و�ق���ع �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف 

منطقة �لعني.
ور�س  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  و���ش��ي��ت��م 
�ل���ع���م���ل �ل���ت���ف���اع���ل���ي���ة ل���ل���ط���الب يف 
يونيو،   23 ح��ت��ى  �مل��وي��ج��ع��ي  ق�شر 
ح����ي����ث مي����ك����ن ل�����ط�����الب �حل���ل���ق���ة 
�لعمل  ور������س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �الأوىل 
�لطباعة”  “تلوين  تت�شمن  �ل��ت��ي 
و”�شندوق �ملفاجاآت �لتعليمي”، ما 
�لفنية  م��ه��ار�ت��ه��م  تعزيز  يف  ي�شهم 

و�كت�شاب ثقافة جديدة.
�أما بالن�شبة لطالب �حللقة �لثانية، 
فيمكنهم �الختيار من بني جمموعة 
�ملميزة،  �ل��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  و����ش��ع��ة 
�لتي  “�ل�شدو”  ع��م��ل  ور���ش��ة  منها 
�شناعة  وف��ن��ون  م��ه��ار�ت  ت�شتك�شف 
�حلرف  �أح���د  ب��اع��ت��ب��اره  “�ل�شدو” 
قائمة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ج��ل��ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�لعاملي  �مل���ادي  غ��ري  �لثقايف  �ل���رت�ث 
لليون�شكو، وور�شة عمل “�خلنجر” 

رقائق  با�شتخد�م  خناجر  ل�شناعة 
“�لتكية” �لتي  وور�شة  �الألومنيوم، 
ت��رك��ز على �مل��ه��ار�ت �الإب��د�ع��ي��ة من 
خالل تلوين �الأقم�شة على ت�شاميم 
ور�شة  �ل�شل�شة  توفر  كما  خمتلفة. 
تتيح  و�لتي  �ل�شقر”،  “برقع  عمل 
من  لل�شقور  �أقنعة  و�شنع  ت�شميم 

�لورق و�جللد.

قلعة  ��شت�شافت  �أخ����رى،  جهة  م��ن 
�لقلعة”  يف  “ليلة  فعالية  �جلاهلي 
يوم 28 فرب�ير، و�لتي �أقيمت حتت 
�شعار “بدو �ل�شحر�ء”، حيث ت�شنى 
للم�شاركني ��شتك�شاف قلعة �جلاهلي 
�لبدو  وع���اد�ت  حياة  على  و�لتعرف 
عدد�ً  �لفعالية  و�شملت  �لتقليدية. 
من  “�شناديق  منها  �الأن�شطة  م��ن 

تعريفاً  ت�شمنت  و�ل���ت���ي  �ملا�شي” 
�لقلعة،  يف  �ل���رت�ث���ي���ة  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر 
�أتاحت  �ل���ت���ي  “ظالل”  وف��ع��ال��ي��ة 
تعك�س  ظ��الل  ت�شميم  للم�شاركني 
�ل�شحر�وية  �لثقافة  م��ن  عنا�شر�ً 
باالإ�شافة  �لطبيعية،  وم��ن��اظ��ره��ا 
�إىل ن�شاط “�للوحة �مل�شيئة” �لذي 
�أتاح للم�شاركني ر�شم لوحات ملونة 

للحياة �ل�شحر�وية.
ك��م��ا ن��ّظ��م م��رك��ز �ل��ق��ط��ارة للفنون 
خالل  �ل�شغري”  “�الآثاري  برنامج 
م���ار����س،   17 �إىل   5 م����ن  �ل����ف����رتة 
متعددة  عمل  ور���س  ت�شمن  و�ل���ذي 
در��شة  باأهمية  �لتوعية  �إىل  هدفت 
�لتقنيات  على  و�لتعرف  �الآث��ار  علم 
�الأثرية،  �حلفريات  يف  �مل�شتخدمة 

عملية  ت���ط���ب���ي���ق���ات  خ��������الل  م������ن 
ل��ت��ن��ظ��ي��ف �ل���ق���ط���ع وت��رم��ي��م��ه��ا ثم 
ت�شجيلها و�إدخالها �شمن جمموعة 

�ملعرو�شات �ملتحفية.
“عطلة  فعالية  تنظيم  جرى  بينما 
يف  �لق�شر”  يف  �الأ�����ش����ب����وع  ن���ه���اي���ة 
�لعني،  ق�شر  متحف  يف  �شابق  وق��ت 
�ملا�شي  ب��ني  �لفعالية  مزجت  حيث 

�لرتفيه  ب��ني  و�حل��ا���ش��ر، وج��م��ع��ت 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��ع��ري��ف �جل��م��ه��ور على 
�الإم������ار�ت قدمياً.  ���ش��ك��ل �حل��ي��اة يف 
�أ����ش���ل���وب �حلياة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ع��ك�����ش��ت 
ومنطها يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي 
وبد�ية �لت�شعينيات ال�شيما يف عطلة 
نهاية �الأ�شبوع، وما يرتبط بها من 
حكايات م�شرتكة ورو�بط �جتماعية 

وفرت معاي�شة لتلك �لفرتة وخا�شة 
لل�شغار.

على  �لق�شر  �شاحات  تق�شيم  ج��رى 
�شكل قرية ق�شرية مكّونة من �شتة 
ب�  ي�����ش��م��ى  م���ا  �أو  م���ن���ازل  ���ش��ب��ع��ة  �إىل 
�مل�شنوعة  �لبيوت  وهي  “�ل�شبلة” 
من �لعري�س، وقد ُعر�شت جمموعة 
من �الأفالم �لق�شرية �لتي ��شتهرت 
يف ث��م��ان��ي��ن��ات �ل���ق���رن �مل���ا����ش���ي، مبا 
و�لعربية،  �ل��ه��ن��دي��ة،  �الأف����الم  فيها 
وبع�س  �خل��ل��ي��ج��ي��ة،  و�مل�����ش��ل�����ش��الت 
�ل�شهرية،  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �الأح���������د�ث 

وبع�س بر�مج �لتلفزيون �ملعروفة. 
ك���م���ا ت�����ش��م��ن��ت �ل����ق����ري����ة �أ�����ش����و�ق����اً 
ومقهى،  ومتجر�ً  و��شتديو  �شعبية 
�إىل عر�س جمموعة من  باالإ�شافة 
�الألعاب  وق�شم  �ل��ق��دمي��ة،  �مل��ج��الت 
�لقدمية.  و�ل��ك��ام��ري�ت  �مل��ا���ش��ي،  يف 
و�أقيمت �أن�شطة عديدة مثل عرو�س 
“�حلربية” و”�لعازي” �لتقليدية، 
��شتوديو �شعبي الإلتقاط  �أقيم  فيما 
�ل���������ش����ور ب��������االأزي��������اء �الإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�لتقليدية، وبع�س �الألعاب �ل�شعبية 
�الأرج���وح���ة،  �أو  “�ملريحانة”  م��ث��ل 

ولعبة “�لكر�بي” و”�لكريم«. 

•• دبي-وام:

للمو�رد  �الحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
�لب�شرية �حلكومية ..حتت رعاية �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي ..ي���وم���ي 17 
جمري�  ف��ن��دق  يف  �ملقبل  �أب��ري��ل  و18 
�أب��ر�ج �الإم��ار�ت ..�ل��دورة �لتا�شعة من 
�لدويل يعقد  �لب�شرية  �مل��و�رد  موؤمتر 
ر�أ�س  “حتديات  ���ش��ع��ار  حت��ت  �مل��وؤمت��ر 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  يف  �ل��ب�����ش��ري  �مل���ال 
ي�شم  معر�س  ..وي�شاحبه  �لر�بعة” 
ع����دة ���ش��رك��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ر�ئ�����دة يف 
ت�شتعر�س  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  جم����ال 
�أح�����دث �حل���ل���ول و�خل����دم����ات يف هذ� 
�ملجال.ويقّدم �ملوؤمتر جل�شات رئي�شية 

�ملمار�شات  �أف�شل  تتناول  متخ�ش�شة 
و�حللول  �لب�شرية  �مل����و�رد  جم���ال  يف 
�جلديدة و�خلرب�ت �لعلمية يف جمال 
�لب�شرية.كما  �مل�����و�رد  وت��ن��م��ي��ة  �إد�رة 
يوفر �ملعر�س �مل�شاحب فر�شة مميزة 
�لب�شرية  �مل��و�رد  وموؤ�ش�شات  ل�شركات 
للم�شاركة و�لتو��شل وتبادل �خلرب�ت 
وقادة  �لرئي�شيني  �ل��ق��ر�ر  �شناع  م��ع 

�الأعمال وخرب�ء هذ� �ملجال.
�لرحمن  �ل��دك��ت��ور عبد  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
�لهيئة يف  �لعور مدير عام  �ملنان  عبد 
�أن جتربة دولة  موؤمتر �شحفي �م�س 
�الإم������ار�ت جل��ه��ة مت��ك��ني ر�أ�����س مالها 
و�هتمام  تقدير  حم��ل  باتت  �لب�شري 
ف��ه��ي ال تكتفي  �أج����م����ع،  �ل���ع���امل  م���ن 
�لعمل  مل��ن��ظ��وم��ة  �مل�شتمر  ب��ال��ت��ط��وي��ر 

�الأيدي  مكتوفة  تقف  وال  �حلكومي، 
�ملت�شارعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  ح��ي��ال 
جاهدة  ت�شعى  ب��ل  �مل��ج��االت،  �شتى  يف 

ملو�كبتها، والأن تكون �أحد �شناعها.
و�شدد على �أهمية �نعقاد �ملوؤمتر �لذي 
ت�����ش��اب��ق ف��ي��ه دولة  �ل���ذي  ..يف �ل��وق��ت 
�لتطور�ت  ال�شتثمار  �لزمن  �الإم��ار�ت 
عاملياً،  �مل���ت�������ش���ارع���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
وتوظيفها يف تطوير �لعمل . �ملوؤ�ش�شي، 
و�ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى م����ه����ار�ت وك����ف����اء�ت 
��شتجابة  م��ه��م،  كمتطلب  �مل��وظ��ف��ني 
من  يتطلبه  مب��ا  �مل�شتقبل،  مل��ت��غ��ري�ت 
مهار�ت نوعية، ويخلقه من وظائف. 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  م���وؤمت���ر  �أن  وذك�����ر 
�لدويل، يعد حدثاً فريد�ً من نوعه يف 
جمال �ملو�رد �لب�شرية �حلكومية على 

حيث  م��ن  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  م�شتوى 
و�مل�شاركني،  و�مل��ت��ح��دث��ني  �مل��ح��ت��وى 
�ل��ط��رح، وي��اأت��ي متا�شياً  وم��و���ش��وع��ات 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  و�ن�����ش��ج��ام��اً 
وتطوير  تنمية  فيما يخ�س  �لر�شيدة 
ومتكينها.  �حلكومية  �لب�شرية  �ملو�رد 
�أهم  �أح����د  ي��ع��د  �مل���وؤمت���ر  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لتي  للهيئة،  �ال�شرت�تيجية  �ملبادر�ت 
ت��ت��خ��ذ م��ن��ه م��ن�����ش��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة مهمة 
ملناق�شة وت�شليط �ل�شوء على خمتلف 
�ملو�شوعات و�لق�شايا �مللحة يف جمال 
�لب�شري يف  �ملال  ر�أ���س  تنمية وتطوير 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، و�إيجاد 
تو�شيات وحلول عملية ذكية ومبتكرة 
ف�شاًل  و�ل��ت��ح��دي��ات،  �لق�شايا  ل��ه��ذه 
ع���ن �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�����ش��ل �خل���رب�ت 

عاملياً  �ملطبقة  و�لتجارب  و�ملمار�شات 
يف هذ� �ملجال. من جهته قال �لدكتور 
ع��ب��د �ل�����ش��الم �مل����دين، رئ��ي�����س �ندك�س 
�ل���ق���اب�������ش���ة: ي���ه���دف م����وؤمت����ر �مل������و�رد 
�ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �ل��دويل  �لب�شرية 
على �لتحديات �الأ�شا�شية �لتي تو�جه 
ر��س �ملال �لب�شري �لذي يتوجب عليه 
تغيري مناذج �لعمل �ملكررة و�ملمار�شات 
�لقدمية و�لتقليدية من �أجل حتقيق 
جهتها  م�����ن  �حل���ق���ي���ق���ي.  �ل���ت���غ���ي���ري 
�ملدير  �ل�شويدي  ليلى  �شعادة  �أ���ش��ارت 
وتخطيط  �لرب�مج  لقطاع  �لتنفيذي 
�أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة يف  �مل������و�رد 
موؤمتر �ملو�رد �لب�شرية �لدويل �لتا�شع 
م�شارك   600 من  �أك��ر  �شي�شتقطب 
ف�شاًل  و�ل���ع���امل،  �ملنطقة  م��ن  وز�ئ����ر 

�لقطاعني  م����ن  م���ت���ح���دث���اً   30 ع����ن 
�لعام و�خلا�س. ولفتت �إىل �أن �ملوؤمتر 
�ل����ذي ت��ع��ق��ده �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �ندك�س  �شركة 
للعام �لثاين على �لتو�يل، �شيعقد هذ� 
�إد�رة  من جمعية  ودع��م  برعاية  �لعام 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
دبي  وجممع   ،SHRM �الأمريكية 

للمعرفة.

خالل ور�ضة متخ�ض�ضة اأقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية

»�صالمـــة الطفـــل« تـــدّرب ممر�صـــي املـــدار�س علـــى اأ�صاليـــب 
اكت�صـــاف تعـــر�س ال�صغـــار لالإ�صـــاءة اجل�صـــدية

يف ق�ضر املويجعي وقلعة اجلاهلي ومركز القطارة للفنون

دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي تنظم �صل�صلة من الفعاليات الثقافية يف العني 

»الحتادية للموارد الب�صرية« تعقد موؤمترها الدويل التا�صع يف اإبريل املقبل
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•• ال�شارقة -وام:

“توطني  �لطلبة  منتدى  ��شتقبل 
مو�طن  �أل���ف  م��ن  �أك���ر   ”360
�جلامعات  ط��ل��ب��ة  م���ن  وم���و�ط���ن���ة 
�الأول  �ل����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  ����ش���م���ن 
“�إك�شبو  م��رك��ز  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي 
حتى  وت�����ش��ت��م��ر  �م�����س  �ل�شارقة” 
�لتعليم  جمل�س  برعاية  �لثالثاء 
و�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة وب��ت��ن��ظ��ي��م من 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة 
�لرتبية  وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

و�لتعليم.
وقالت فاطمة �حلوطي وكيل وز�رة 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �مل�شاعد 
لتنمية �ملو�رد �لب�شرية باالإنابة �إن 

�إمارة  360” يف  “توطني  تنظيم 
��شرت�تيجية  �شمن  ياأتي  �ل�شارقة 
�لو�شول  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل�������وز�رة 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل�����ش��ب��اب يف  ف���ئ���ات  �إىل 
ك��اف��ة م��ن��اط��ق �ل���دول���ة ال���ش��ي��م��ا يف 
�لذي حققه  �لالفت  �لنجاح  �شوء 
�لتي  �ل�شابقة  دور�ت����ه  يف  �مل��ن��ت��دى 
ودبي  و�ل��ع��ني  �أب��وظ��ب��ي  يف  نظمت 
�ملنتدى  �أن  و�أو�شحت  و�لفجرية. 
يف يومه �الأول �شهد تفاعال كبري� 
من قبل طلبة �جلامعات �حل�شور 
فعالية   43 يف  ����ش���ارك���و�  �ل���ذي���ن 
حمطات   6 ���ش��م��ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت 
 10 ت�شمنت  رئي�شية  وم�����ش��ار�ت 
ور�شة  و26  �ملهني  لالإر�شاد  ور���س 
جل�شات  و7  ل���ل���ت���دري���ب  �أخ��������رى 

للتوعية و�لتحفيز وذلك مب�شاركة 
جتارب  ����ش��ت��ع��ر���ش��و�  م��ت��ح��دث��ا   9
و15  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  عملهم يف 
وبر�مج  �الإر���ش��اد�ت  قدمو�  مدربا 

�لتدريب للطلبة �مل�شاركني.
و�ط����ل����ع �ل���ط���ل���ب���ة �مل���������ش����ارك����ون يف 
�لتدريب  ف���ر����س  ع���ل���ى  �مل���ن���ت���دى 
��شتعر�شها  �لتي  �ل�شيفي  و�لعمل 
�خلا�س  �لقطاع  �شركات  من  ع��دد 
���ش��م��ن م��ع��ر���س �ل���وظ���ائ���ف �لذي 
ي�����ش��ت��م��ر ط�������و�ل �أي��������ام �مل���ن���ت���دى. 
�لب�شرية  �ملو�رد  و��شتعر�شت وز�رة 
�ل��ط��ل��ب��ة تطبيق  �م����ام  و�ل��ت��وط��ني 
حلقة  ي�����ش��ك��ل  �ل����ذي  “وجهني” 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ط��ل��ب��ة  ب���ني  و����ش���ل 
مبا  �خلا�شة  و�ملن�شاآت  �لتعليمية 

على  �حل�شول  يف  �لطلبة  ي�شاعد 
�ل�شيفي.  و�لعمل  �لتدريب  فر�س 

�ليوم  فعاليات  �مل��ن��ت��دى  وي��و����ش��ل 
�لثاين �ليوم �الثنني حيث خ�ش�س 

مل�������ش���ارك���ة ط���ال���ب���ات �مل�����د�ر������س من 
مرحلة �لثانوية �لعامة.

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة  نائب رئي�س جمل�س 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ك���رم 
�أمناء جائزة خليفة  رئي�س جمل�س  �لت�شامح  وزير 
�م�س  �ل��زر�ع��ي  و�الب��ت��ك��ار  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة 
�الأف����ر�د  �أب��وظ��ب��ي  بالعا�شمة  �الإم������ار�ت  ق�شر  يف 
11 جلائزة  �ل����  �ل�����دورة  �ل��ف��ائ��زة يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لزر�عي.  و�البتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 
معاليه  �شاهد  ث��م  �ل��وط��ن��ي  بال�شالم  �حل��ف��ل  ب���د�أ 
ت�شليط  خالله  مت  �جل��ائ��زة  ع��ن  فيلما  و�حل�شور 
�ل�شوء على جهود �جلائزة يف دعم وتطوير قطاع 
�ل�  خ��الل  حتققت  �لتي  و�الجن����از�ت  �لتمر  نخيل 
عاما على �مل�شتوى �ملحلي و�لعربي و�لدويل.   11
كما �شهد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
و�أع�شاء  �ل���وزر�ء  �مل��ع��ايل  �أ�شحاب  م��ن  و�حل�شور 
مترة  “ حلم  �أوبريت  عر�س  �لدبلوما�شي  �ل�شلك 
على م�شرية �لنمو و�لتطور  �ل�شوء  �شلط  “ �لذي 
�لتي �شهدتها دولة �الإمار�ت يف �ملجال �لزر�عي على 
 “ �آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  يد �ملغفور له 
طيب �هلل ثر�ه “ باين �لنه�شة �لزر�عية، وتركيزه 
�أ�شا�شية  ركيزة  ب�شفتها  �لتمر  نخيل  �شجرة  على 

�مل�شتد�مة و�الأم��ن �لغذ�ئي وجزء� من  �لتنمية  يف 
�لهوية �لوطنية لدولة �المار�ت، ف�شال عن �جلهود 
نخيل  قطاع  وتطوير  لدعم  �ل��دول��ة  تبذلها  �لتي 
�لتمر يف �لعامل، و�لت�شامح وما متثله �شجرة نخيل 
�لتمر من �أهمية رمزية يف �لتعاي�س و�لتو��شل بني 
نهيان  �ل�شيخ  وقال معايل   . �ل�شعوب و�حل�شار�ت 
بن مبارك �آل نهيان يف كلمة له : “ �إن ما حققته 
�جلائزة خالل عقد من �لزمن فاق كل �لتوقعات 
�الإمار�ت  لدولة  �لريادي  �ملوقع  تعزيز  يف  و�شاهم 
و�البتكار  �لتمر  نخيل  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف 
�لزر�عي بالعامل، م�شري� �إىل �أن �جلائزة نفذت يف 
�مل�شتوى  على  متميزة  مبادرة   12 “ ز�يد  “ عام 
�أن مهرجانات  ح��ي��ث  و�ل�����دويل،  و�ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ل��ي 
فارقة نفخر  �شاهد وعالمة  �أكرب  �لعربية  �لتمور 
ب��ه��ا ون��ع��ت��ز �إح��ي��اء ل��ذك��رى �مل��وؤ���ش�����س ورد �جلميل 
و�شتحتفل  ب���االإم���ار�ت،  �ل��زر�ع��ي��ة  �لنه�شة  ل��ب��اين 
�جل��ائ��زة ب��ه��ذ� �ل��ع��ام 2019 ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح الأن 
و�لنمو  و�لتقدم  �ل�شالم  �إىل  �الأمم  يقود  �لت�شامح 
و�لثقة يف �مل�شتقبل«. و�أ�شاد معاليه بنتائج موؤمتر 
وزر�ء �لزر�عة للدول �ملنتجة و�مل�شدر للتمور �لذي 
نظمته �جلائزة بالتعاون مع وز�رة �لتغري �ملناخي 
و�لبيئة ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة 
ال�شتئ�شال  �إط��اري��ة  ��شرت�تيجية  لو�شع  /�ل��ف��او/ 

�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء مب�شاركة 12 وز�رة زر�عة 
بزر�عة  متخ�ش�شة  دولية  منظمات   6 من  و�أك��ر 
عن  �الجتماع  �أ�شفر  حيث  �لتمور،  و�إنتاج  �لنخيل 
�إن�شاء �شندوق �ئتمان لتنفيذ ��شرت�تيجية خا�شة 
ملكافحة �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء �لتي باتت ت�شكل 
خطر� عابر� للحدود يهدد م�شتقبل زر�عة �لنخيل 
بال  وي�شغل  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �ل��ت��م��ور  و�إن��ت��اج 
�ملنظمات �لدولية �ملخت�شة. من جهته �أ�شاد معايل 
�ل��دك��ت��ور خ��و���ش��ي��ة غ��ر�زي��ان��ود����ش��ي��ل��ق��ا م��دي��ر عام 
منظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة /�لفاو/ 
دعم  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  بجهود 
�لدويل  �مل�شتوى  على  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  وتطوير 
متلكه  ملا  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  زر�ع��ة  خ�شو�شا 
من بنية حتتية وموؤ�ش�شات متطورة وخربة دولية 
نخيل  بقطاع  �لنهو�س  يف  �شاهمت  ق��وي��ة  و�إر�دة 
�مل�شتوى  �لتمور على  �لتمر من خالل مهرجانات 
حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  على  و�أث��ن��ى  �لعربي. 
للتمور  و�مل�شنعة  �ملنتجة  للدول  �ل��وز�ري  �ملوؤمتر 
بالعامل بهدف �إن�شاء �شندوق �ئتمان دويل ملكافحة 
�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء �شمن خطة ��شرت�تيجية 
ت�شارك فيها �لدول �الأع�شاء. وكرم معايل �ل�شيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان ير�فقه معايل �لدكتور 
خو�شية غر�زيانود��شيلقا �لفائزين بفئات �جلائزة 

�ملتميزة  �ل��در����ش��ات  ف��ئ��ة  ع��ن  ف���از  ح��ي��ث  �ملختلفة 
�لدكتور  من  كل  منا�شفة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
�مل��ل��ك عبد�هلل  �أل��ف��ري��د ت�شرت م��ن ج��ام��ع��ة  م���ارك 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
و�لدكتورة هدي بدري حممد علي من جمهورية 
 Desert  « �شركة  ف��ازت  كما   . �الحت��ادي��ة  �أملانيا 
مع  باملنا�شفة  ناميبيا  جمهورية  من   «  Fruit
�ململكة  م��ن   «  SAHAM AGRI  « ���ش��رك��ة 
�ملغربية، وفازت �شركة /Groasis/ من هولند� 
ع��ن ف��ئ��ة �الب��ت��ك��ار�ت �ل���ر�ئ���دة و�مل��ت��ط��ورة خلدمة 
�لقطاع �لزر�عي، وفاز عن فئة �ل�شخ�شية �ملتميزة 
�لزر�عي  و�الب���ت���ك���ار  و�ل��ت��م��ر  �ل��ن��خ��ي��ل  جم����ال  يف 
�لواليات  م��ن  ���ش��رودر  جوليان  �لدكتور  منا�شفة 
عودة  �لبا�شط  عبد  و�لدكتور  �الأمريكية  �ملتحدة 
�إب��ر�ه��ي��م م��ن ج��م��ه��وري��ة �ل���ع���ر�ق. ب��ع��د ذل���ك كرم 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �لفائزين 
بجائزة �ملز�رع �ملتميز و�ملز�رع �ملبتكر �لتي تنظمها 
�الأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
�لفوعة،  �شركة  م��ع  بالتعاون  �ل��زر�ع��ي  و�الب��ت��ك��ار 
حيث فازت باملركز �الأول عن فئة �ملز�رع �ل�شغرية 
�مل��ع��ال بينما  �أح��م��د  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخة ع��ن��ود بنت 
جاء يف �ملركز �لثاين �شعيد عبد �هلل جمعة بهارون 
باملركز  ف��از  �ملتو�شطة  �مل���ز�رع  فئة  وع��ن  ع��ل��ي.  �آل 

�حلب�شي  �لقدمي  بن  ح�شن  �هلل  عبد  �شعيد  �الأول 
وباملركز �لثاين حمد �حلر ر��شد �حلر �ل�شويدي، 
�الأول  باملركز  فاز  �ملتو�شطة  �مل��ز�رع فوق  وعن فئة 
وباملركز  �ملزروعي  خليفة عبد �هلل خمي�س حممد 
وعن  �لقبي�شي،  جاعد  �شامل  �شعيد  حممد  �لثاين 
فئة �ملز�رع �لكبرية فاز باملركز �الأول �شلطان �شعيد 
�ل��ث��اين حممد  �ل��ع��ري��اين وب��امل��رك��ز  حم��د �شلطان 
ع��ل��ي م��ر���ش��د �مل����رر. ب��ع��د ذل���ك ك���رم م��ع��ايل �ل�شيخ 
�ل�شخ�شيات  �آل نهيان عدد� من  نهيان بن مبارك 
�لوطنية و�لدولية �لتي �أ�شهمت يف خدمة وتطوير 
�لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  وزر�ع���ة  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع 
�ملزروعي  خلف  فار�س  �للو�ء  معايل  وهم  بالعامل، 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س 
�إبر�هيم  �ملهند�س  وم��ع��ايل  ب��اأب��وظ��ب��ي  و�ل��رت�ث��ي��ة 
�ل�شحاحدة وزير �لزر�عة و�لبيئة يف �ململكة �الأردنية 
�لنائب  �لنفيدي  ب�شري  �شالح  و�شعادة  �لها�شمية 
جمهورية  يف  �لنفيدي  جمموعة  لرئي�س  �الأول 
كبري  �جلربي  حممد  �لدكتور  و�شعادة  �ل�شود�ين 
�الأغذية  /���ش��اب��ق��ا/ مب��ن��ظ��م��ة  �ل��ف��ن��ي��ني  �خل�����رب�ء 
�لتون�شية.  �جلمهورية  من   ،/FAO/ و�لزر�عة 
�أمناء �جلائزة بتقدمي  وقام معايل رئي�س جمل�س 
هدية تذكارية لر�عي �حلفل �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة عبارة عن درع تذكاري ميثل �شعار 
خا�شة  رم��زي��ة  ويحمل  ب��ال��ذه��ب  مطلي  �جل��ائ��زة 
ب�شموه ب�شفته “ �لد�عم �الأول لزر�عة �لنخيل “ 
�شاهمت يف تطوير  �لتي  وتوجيهاته  دعمه  بف�شل 
قطاع نخيل �لتمر على �مل�شتوى �لعربي من خالل 
�جلائزة  نظمتها  �لتي  �لدولية  �لتمور  مهرجانات 
يف كل من جمهورية م�شر �لعربية “ خم�س دور�ت 
دور�ت  “ ث��الث  �ل�����ش��ود�ن  “ وجمهورية  متتالية 
“ دورتان  �لها�شمية  �الأردن��ي��ة  “ و�ململكة  متتالية 
م��ت��ت��ال��ي��ت��ان “ وغ��ريه��ا م��ن �مل�����ش��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت 
ل�شناعة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  �شاهمت  �لتي 
�ل��ت��م��ور ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��رب��ي. ك��م��ا ق���دم معايل 
منظمة  ع���ام  م��دي��ر  �شيلفا  غ���ر�زي���ان���ود�  خ��و���ش��ي��ه 
�الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة /�لفاو/ �مليد�لية 
جلائزة  �ل��ع��ام��ة  �الأم���ان���ة  �ىل  للمنظمة  �ل��ذه��ب��ي��ة 
خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار �لزر�عي ملا 
قامت به من جهود و�جناز�ت با�شم دولة �الإمار�ت 
و�لدويل،  �لعربي  �مل�شتوى  على  �ملتحدة  �لعربية 
نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  ت�شلمها معايل 
وزير �لت�شامح رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة. يذكر 
تقدمها  نوعها  من  �لفريدة  �لذهبية  �مليد�لية  �أن 
و�لروؤ�شاء  �مللوك  “ على م�شتوى  “ �لفاو  منظمة 

و�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية.

•• اأبوظبي -وام: 

“بالعلوم  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ر�ب���ع  �م�����س  �نطلقت 
 - للمعار�س  ر�أ���س �خليمة  ُنفكر” وذل��ك يف مركز 
�ملعر�س  م��ن  �ل�شابعة  للن�شخة  �مل�شيف  ل�شريك 
�ل�شيخ  ر�أ���س �خليمة - وذل��ك حتت رعاية �شمو  يف 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�الإم����ار�ت،  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل���دويل، 
وب���ح�������ش���ور م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�مل���ل���ك ب����ن كايد 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي 
�شلطان  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  و�ملهند�س  �خليمة  ر�أ����س 
�ملدين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�الإمار�ت،  موؤ�ش�شة  �حل��دث  تنظم  �خليمة.  ب��ر�أ���س 
بال�شر�كة  تعمل  �لتي  �ملُ�شتقلة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة 
�مل�شوؤولية  لرت�شيخ  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  مع 
بالتعاون  وذل��ك  �ل�شباب،  كفاء�ت  ورف��ع  �ملجتمعية 
��شرت�تيجي  ك�شريك  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع 
ومت�شابقة من خُمتلف  مت�شابقا   170 ومب�شاركة 
�مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات يف �الإم�����ارة. وت��و�ف��د �ل���زو�ر 

ر�أ�س  �إم��ارة  بالعلوم نفكر يف  على فعاليات معر�س 
�خليمة ملتابعة ودعم �بتكار�ت �شباب �الإمارة و�لتي 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري و���ش��م��ل��ت جم����االت �الأنظمة  ت��ن��وع��ت 
�لذكي  �الآيل  �ل�شر�ف  جهاز  م�شروع  مثل  �لذكية 
�لبيئة مثل  و�البتكار�ت يف جمال  �الإ�شبع  بب�شمة 
��شتهالك  �ل��رم��ادي��ة لرت�شيد  �مل��ي��اه  ت��دوي��ر  �إع���ادة 
�مل�����اء. و�أث���ن���ى م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك ب���ن كايد 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي 
للمعر�س، على جهود  زيارته  ر�أ�س �خليمة، خالل 
و�لتكنولوجيا،  �لعلوم  جماالت  يف  �لبارزة  �ل�شباب 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة �ل��ت��األ��ق يف ه���ذه �ملجاالت 
لالبتكار،  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ًق��ا 
ك��م��ا ���ش��ّل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ب��رن��ام��ج بالعلوم 
�ملُبتكرين  م��ن  جيل  �إع���د�د  يف  �ل��ب��ارز  ودوره  نفكر 
ويعملون  �لتنمية  م�شرية  يف  بفعالية  ي�����ش��ارك��ون 
للم�شتقبل.  ك��ق��ادة  �ملن�شود  ب��دوره��م  للقيام  بجد 
�ل�شباب  م�شاريع  م��ن  ك��ب��رًي�  ع���دًد�  �ملعر�س  و���ش��م 
و�لتي  و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س  ط���الب  م��ن  �لعلمية 
تتناف�س يف 11 من �لقطاعات �لعلمية وهي �أنظمة 

�ل�شالمة،  و�أن��ظ��م��ة  �ل��ط��رق،  و�شالمة  �مل��و����ش��الت 
�لتطبيقية،  و�لعلوم  و�لطبية،  �ل�شحية  و�الأنظمة 
و�لذكاء  �لذكية  و�الأنظمة  �لتطبيقية،  و�لكيمياء 
�ل�شناعية  و�الأن��ظ��م��ة  و�ل��روب��وت��ات،  �ال�شطناعي، 
و�لبيئة،  �ل��ط��اق��ة  يف  و�الب���ت���ك���ار�ت  و�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
و�الأمن �لغذ�ئي و��شتد�مة �ملياه و�الأنظمة لفائدة 
�أ�شحاب �لهمم، حيث يتم حتكيم �مل�شاريع من قبل 
81 حمكما من  �ملكونة من  �مل�شابقة  جلنة حتكيم 
�الأكادمييني و�خلرب�ء �لبارزين يف جماالت �لعلوم 
�أن�شطة  نفكر”  “بالعلوم  و�شهد  و�لتكنولوجيا. 
و�شركة  هانيويل  �شركة  قدمتها  مبتكرة  وفعاليات 
�الفرت��شي،  و�لو�قع  �لروبوتات  جمال  يف  �شيمنز 
مُميزة  علمية  و�أن�شطة  م�شاركات  �إىل  باالإ�شافة 
�الإم���ار�ت،  وجامعة  �لعليا  �لتقنية  كليات  قدمتها 
�ل��ت��ي �ج��ت��ذب��ت م��ئ��ات م���ن �ل�����ش��ب��اب �ل���ز�ئ���ري���ن يف 
�لرئي�س  �حلب�شي  ميثاء  �شعادة  وتوجهت  �ملعر�س. 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �الإمار�ت بال�ُشكر ل�شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة على �لدعم �لذي طاملا 

على  �أثنت  كما  ولل�شباب،  للموؤ�ش�شة  �شموه  قدمه 
وقالت:” نحن  ر�أ���س �خليمة،  �ل�شباب يف  �بتكار�ت 
فخورون بكل ما قدمه �ل�شباب يف برنامج بالعلوم 
نفكر حيث ُيظهر ذلك �لتز�ًما حقيقًيا من جانبهم 
نحو �ملُ�شاركة �الإيجابية وحتقيق تغيري ُم�شتد�م يف 
جُمتمعاتهم ف�شاًل عن تفوقهم �لعلمي«. و�أ�شافت 
�الأول  ي��وم��ه��ا  م��ن��ذ  ت�شعى  �الإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن 
�لعلوم  مبجاالت  �الهتمام  على  �ل�شباب  حث  على 
و�الأكادميي  �لعلمي  �مل�شتويني  على  و�لتكنولوجيا 
�ليوم  ن��ر�ه  وم��ا  نفكر،  بالعلوم  برنامج  خ��الل  من 
يعك�س  و�ملعر�س  �مل�شابقة  على  لل�شباب  تو�فد  من 
مدى جناح “بالعلوم نفكر” يف حتقيق هذ� �مل�شعى. 
ن�شر  يف  �شي�شتمر  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �حلب�شي  و�أك����دت 
�الأجندة  مع  يتو�فق  مبا  �أه��د�ف��ه  وحتقيق  ر�شالته 
�لوطنية و�ال�شرت�تيجية �لوطنية لالبتكار. وتاأتي 
�خليمة  ر�أ����س  يف  نفكر  بالعلوم  معر�س  فعاليات 
�ملعر�س  �ختتم  بعدما  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل��ر�ب��ع��ة  لتكون 
و�ل�شارقة  و�أبوظبي  دبي  �إم��ارة  يف  بنجاح  فعالياته 
يوم  �مل��ع��ر���س  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  ت�شت�شيف  يف ح��ني 

 2019 �أن يختتم فعالياته لعام  قبل  مار�س   17
مار�س   21 ي��وم  �لقيوين  و�أم  عجمان  �إم��ار�ت��ي  يف 
ُيعقد  نفكر  بالعلوم  معر�س  �أن  يذكر   .2019
بالتعاون مع عدد كبري من �ل�شركاء منهم �ل�شركاء 
للبرتول،  �أوك�����ش��ي��دن��ت��ال  وُه����م  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�لطاقة  �شريك  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�أدن����وك  وت��وت��ال، 
موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية �أما قائمة �شركاء 
�حلدث فتمتد لت�شمل م�شرف �أبوظبي �الإ�شالمي، 
وموؤ�ش�شة  �مل���ح���دودة،  للطاقة  ودول��ف��ني  ب���ي،  وب���ي 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز، 
و�شركة بيب�شيكو، ووكالة �الإمار�ت للف�شاء و�شركة 
هانيويل، باالإ�شافة �إىل �ل�شريك �لرقمي �ت�شاالت. 
�ل�شباب مع �خلرب�ء  �ملعر�س من�شة لربط  وميثل 
م��ن خ���الل ع��ق��د ور����س ع��م��ل حتفيزية ت��رك��ز على 
�ملجاالت �لرئي�شية يف �لتعليم و�البتكار، مما ي�شهم 
كما  �مل�شتقبلية،  مهنهم  الختيار  �ل�شباب  �إر�شاد  يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من   50 �ملعر�س  يف  ي�شارك 
عرب  لل�شباب  �ملهنية  �مل�شورة  تقدم  �لتي  و�ملعاهد 
برنامج  م��ن  و����ش��ت��ف��اد  ت��ف��اع��ل��ي��ة.  علمية  �أن�����ش��ط��ة 

�ألف   70 م��ن  �أك���ر  تد�شينه  م��ن��ذ  نفكر  ب��ال��ع��ل��وم 
و�شقلها  �لعلمية  مو�هبهم  الكت�شاف  و�شابة  �شاب 
�بتكار�ت علمية تعالج  وتعزيز جهودهم يف تطوير 
�الإعالن  و�شيتم  �إحلاًحا.  �الأك��ر  �ملجتمع  حتديات 
هذ�  حفل  وي�شهد  خ��ا���س،  حفل  يف  �لفائزين  ع��ن 
�ل��ع��ام �الإع����الن ع��ن ج��ائ��زة للمركز �الأول م��ن كل 
�إم���ارة وك��ذل��ك جائزة  �مل��د�ر���س بكل  فئة م��ن فئات 
للمركز �الأول من كل فئة من فئات �جلامعات كما 
�شيتم �الإعالن عن �لفائزين بجائزة بالعلوم نفكر 
للمعر�س يف كل  �جلمهور  ت�شويت  ح�شب   2019
 2019 نفكر  بالعلوم  �إىل جائزة  باالإ�شافة  �إم��ارة 
�إم��ارة، والأول مرة هذ� �لعام  الأف�شل عر�س يف كل 
�شُتقدم نا�شونال جيوغر�فيك كيدز �أبوظبي �شريك 
وهي  ج��ائ��زة خا�شة  �الإع��الم��ي  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
�مل��م��ي��زة يف ف��ئ��ة �الأنظمة  ُت��ق��دم ل��ل��ع��رو���س  ج��ائ��زة 
�لذكية و�لذكاء �ال�شطناعي وهي رحلة �إىل وكالة 
�شيتم  و�أخ��رًي�،  �الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  نا�شا 
�ل��ع��ام ل��ل��م��د�ر���س و�جلامعات  ت��ق��دمي ج��ائ��زة ه���ذ� 

�الأكر م�شاركة مب�شاريع طالبها يف �ملعر�س.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شادت حرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة 
�شمو  م�شاعد  نهيان  �آل  بنت حمد�ن بن حممد  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  �الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل 
رئي�س �لهيئة لل�شوؤون �لن�شائية، رئي�س �للجنة �لعليا ملبادرة عطايا، باملو�قف �الإن�شانية �الأ�شيلة 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة 
�الأحمر  �لهالل  لهيئة  �لفخرية  �لرئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�الإمار�تي “�أم �الإمار�ت” ، وقالت �إن �شموها تعترب رمز� للعطاء �الإن�شاين �لالحمدود لي�س على 
�إقليميا ودوليا،  �الإن�شاين  �لعمل  ب��ارز� يف م�شرية  �أ�شبحت معلما  �الإم��ار�ت فح�شب، بل  م�شتوى 
موؤكدة على دور �شموها �لريادي يف تبني ق�شايا �إن�شانية جوهرية لتح�شني �حلياة و�شون �لكر�مة 

�لب�شرية.
ختام  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   - نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  و�أع��رب��ت 
فعاليات �لدورة �لثامنة ملعر�س عطايا �خلريي - عن �شكر وتقدير �للجنة �لعليا ملبادرة عطايا 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها �ملتو��شل للمبادرة، و�لذي جتلى يف تربع �شموها 
بخم�شة ماليني درهم لفعاليات �لدورة �لثامنة، �لتي �شيخ�ش�س ريعها هذ� �لعام لدعم �لرعاية 
�ل�شحية ملحدودي �لدخل يف �لدولة، من خالل �إن�شاء م�شت�شفى متكامل غري ربحي يف �ل�شارقة 
على  للمر�شى  �ملجانية  �لطبية  و�خلدمات  �ل�شحية  �لرعاية  تقدمي  يف  نوعه  من  �الأول  ليكون 
م�شتوى �لدولة. وقالت �شموها �إن �ملعر�س يعترب �أحد ثمار مبادرة عطايا ومنجز�تها �حل�شارية، 
و�أ�شافت “ �أهم ما ميز �ملبادرة وجعلها متفردة هي �شموليتها ونظرتها �لثاقبة وحيويتها يف تناول 
�لق�شايا �لهامة �لتي ت�شغل بال �لكثريين وتعطل م�شرية �لتنمية �لب�شرية و�الإن�شانية يف عدد من 

�ل�شاحات ». و�أكدت �شموها �أن �ملعر�س �أ�شبح يف فرتة وجيزة من�شة الإطالق �ملبادر�ت �الإن�شانية 
�لنبيلة، وجتمع خريي �شنوي تنعقد عليه �الآمال الرتياد جماالت �أرحب من �لعطاء �الإن�شاين، 
يطرحها  �لتي  �الإن�شانية  �لق�شايا  مع  �لت�شامن  �أوج��ه  لتعزيز  �لبي�شاء  �ل�شو�عد  حوله  وتلتف 
عطايا ويعمل على توفري حلول مبتكرة لها. وقالت �شموها �إن �ملعر�س حقق �أهد�فه هذ� �لعام 
كما حققها يف �لدور�ت �ل�شبع �ل�شابقة �لتي تناولت ق�شايا جوهرية يف �ل�شحة و�لتعليم و�الإ�شكان 
و�خلدمات �الجتماعية، كما �أ�شادت �شموها مب�شتوى �مل�شاركة يف �ملعر�س هذ� �لعام �شو�ء من د�خل 
�لدولة �أو خارجها، و�أعربت عن تقديرها للعار�شني و�لزو�ر �لذين �أثرو� �لفعاليات و�أظهرو� قدر� 
�أي�شا لل�شركاء و�لرعاة  كبري� من �لتجاوب مع �الأه��د�ف �لعليا ملبادرة عطايا، وتقدمت بال�شكر 
لهذه �لدورة، و�أثنت �شموها على دور �ملتطوعني و�ملتطوعات يف �لتنظيم و�إخر�ج �ملعر�س ب�شورة 

ح�شارية تنا�شب �حلدث وتليق مبكانة �لدولة يف �ملحافل �الإن�شانية.

�صم�صة بنت حمدان : ال�صيخة فاطمة معلم بارز يف م�صرية العمل الإن�صاين

نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

راأ�س اخليمة ت�صت�صيف رابع فعاليات معر�س » بالعلوم نفكر 2019 «
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اأخبـار الإمـارات

بالتن�شيق  �أبوظبي  بجمارك  �الد�ري���ة  �ل�����ش��وؤون  قطاع  نظم 
م��ع م��ك��ت��ب ����ش���وؤون �مل��ج��ال�����س ب���دي���و�ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ويل 
�لر�شدي  كبينة  بن  �شامل  �أبوظبي حما�شرة  مبجل�س  عهد 
غريب  ف��ه��د  فيها  �إ���ش��ت�����ش��اف  ب��اب��وظ��ب��ي  �لنه�شة  مبنطقة 
�ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �الإد�رية بجمارك 
�أبوظبي �لذي قدم عر�شا تو�شيحيا الإ�شرت�تيجية جمارك 
�أبوظبي ومهامها �لرئ�شية يف �لدعم �ملتو��شل الأمن �لدولة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقيق  خا�شة  �أبوظبي  والإم��ارة  عامه 
�لتجارة  جم���ال  يف  �لتناف�شية  ق��در�ت��ه��ا  وت��ط��وي��ر  ل���الإم���ارة 
�لدولية وتعزيز مكانتها �الإقت�شادية �ملرموقة علي �مل�شتوي 

�لعاملي .

�لتقنيات  ت�شتخدم  �أب��وظ��ب��ي  ج��م��ارك  �أن  �ل�شام�شي  وق���ال 
�حل��دي��ث��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي �الم����ن �ل��وط��ن��ي وت��ط��وي��ر حركة 
�مل�شافرين و�لب�شائع و�إقامة عالقات تعاون و�شر�كة ممتازة 
مع  خمتلف عنا�شر �ملجتمع علي م�شتوي �الفر�د و�ملوؤ�ش�شات 

لتقدمي �خلدمات يف �أب�شط و�أ�شهل طريقة.
و�أ�شاف �ل�شام�شي �أن �ملهام �لرئ�شية للجمارك هي حت�شيل 
�ل��ر���ش��وم و�ل�����ش��ر�ئ��ب �جل��م��رك��ي��ه ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون وحماية 
�لرقابة  وكذلك  �لر�شوم  من  �لتهرب  ومنع  �لدولة  �إر�د�ت 
�ملو�د  ومتابعة  و�جلوية  �لبحرية  باملو�نئ  �مل�شتودعات  علي 
�خلام �ملعفاة من �لر�شوم و�الإ�شر�ف علي حركة �ملخزون من 
و�لقو�عد  �ل��ق��ر�ر�ت  بتطبيق  و�الإل��ت��ز�م  �مل�شتوردة  �لب�شائع 

يف  �حلكوميه  و�مل�شالح  �ل����وز�ر�ت  ت�شدرها  �لتي  و�مل��ع��اي��ري 
�لدولة ومتابعة م�شلحه �حلجر �لبيطري و�حلجر �لزر�عي 
و�ملو�د  �الأ�شلحة  علي  و�لتفتي�س  �مل��خ��در�ت  مكافحه  و�إد�رة 
�مل�شنفات  علي  �مل��ر�ق��ب��ة  و�إد�رة  �لد�خلية  ب���وز�رة  �ملتفجرة 

�لفنية و�ملطبوعات.
وعرب حممد �شامل بن كبينة �لر��شدي عن �شعادته باالهتمام 
�لكبري حلكومتنا �لر�شيدة لتطوير قطاع �جلمارك يف �لدولة 

لدعم �المن وجذب �الإ�شتثمار لدعم �القت�شاد �لوطني.   
�لدو�ئر  وروؤ���ش��اء  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  �ملحا�شرة  ح�شر   
�حل��ك��وم��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة و�مل�����ش��وؤول��ني وج��م��ع ك��ب��ري م��ن �أهايل 

�ملنطقة. 

•• اأبوظبي - وام:

�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  �أطلقت 
�أبوظبي  بلدية  يف  �ل��ي��وم  و�ل��ب��ل��دي��ات 
بقيد  �خل�����ا������س  �جل�����دي�����د  �ل����ن����ظ����ام 
بجودة  ل��الرت��ق��اء  وذل���ك  �ملهند�شني، 
ق���ط���اع  و�خل�������دم�������ات يف  �الأع�������م�������ال 
�لهند�شي  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�أبوظبي من خالل  �إم��ارة  يف  و�لبناء 
�لهند�شية  �خل����رب�ت  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري 
و�الأكادميية، وتعزيز� ملمكنات حتقيق 
و�مل�شتد�مة  �ملتكاملة  �لتنمية  ه��دف 
خطة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لعا�شمة  يف 

�أبوظبي و�لنمو �القت�شادي.
وي���ه���دف �ل��ن��ظ��ام �جل���دي���د �ل����ذي مت 
ت��ط��وي��ره ب��ال��ت��ع��اون م���ع �مل��ع��ن��ي��ني يف 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س �إىل تنظيم 
�لهند�شة  جم��االت  يف  �ملهنة  م��ز�ول��ة 
�ملت�شلة مبجاالت �لبناء و�لت�شييد من 
و�إح�شائي  مهني  �شجل  �إن�شاء  خالل 
و�ملعماريني  �ملهند�شني  بيانات  يوثق 
وي��ح�����ش��ر م���وؤه���الت���ه���م �الأك���ادمي���ي���ة 
�لعملية  وخرب�تهم  كفاء�تهم  ويوؤكد 
باأخالقيات  ق��و�ع��د �الل��ت��ز�م  و�إر���ش��اء 
مب�شتو�ها  و�الرت��ق��اء  �ملهنة  ممار�شة 
�مل�شتمر  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  و�حل���ر����س 

وبناء كفاء�ت متميزة.
ويلزم نظام وتعليمات قيد �ملهند�شني 
�جل�����دي�����د �ل�������ذي �ع���ت���م���دت���ه د�ئ������رة 

و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
جميع �ملهند�شني يف �شركات �ملقاوالت 
يف  �لهند�شية  �ال�شت�شارية  و�مل��ك��ات��ب 
�ملبا�شر  بالت�شجيل  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة 
�لبطاقات  �إ���ش��د�ر  على  و�لعمل  فيه 
�لتعامل  لهم  �شتخول  �لتي  �لر�شمية 
�لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات  مع 
و�لتي ت�شمل بطاقة مهند�س متدرب 
وبطاقة  م�����ز�ول  م��ه��ن��د���س  وب��ط��اق��ة 

مهند�س متخ�ش�س.
هذ�  يف  �لت�شجيل  لعملية  وت�شهيال 
�بتد�ء  تفعيله  �شيتم  �ل���ذي  �ل��ن��ظ��ام 
 2019 م���ار����س   10 �مل���و�ف���ق  �ل���ي���وم 
�لو�شول  �مل��ه��ن��د���ش��ني  جلميع  مي��ك��ن 
من  �ل���رق���م���ي���ة  �خل����دم����ة  ه�����ذه  �إىل 
https:// �ل��ت��ايل  �ل��ر�ب��ط  خ���الل 
eservices .adm .gov .
ae/engineers/public/
  secure/login?locale=ar
��شم  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��دخ��ول  وت�شجيل 
�مل�شتخدمتان  �ل�شر  وكلمة  �مل�شتخدم 
للدخول  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  م��وق��ع  يف 

./SmartPass/ لذكي�
باإ�شد�ر  �خل���ا����س  �ل���ن���ظ���ام  وي���ح���دد 
ت��ع��ل��ي��م��ات ق��ي��د �مل��ه��ن��د���ش��ني يف �إم����ارة 
�أبوظبي نطاق �لتطبيق، حيث ت�شري 
على  فيه  �ل����و�ردة  �لتعليمات  �أح��ك��ام 
�الخت�شا�شات  كافة  م��ن  �ملهند�شني 
و�لهند�شة  �مل���ع���م���اري���ة،  ك��ال��ه��ن��د���ش��ة 

�لكهربائية،  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  �مل���دن���ي���ة، 
و�لهند�شية  �مليكانيكية،  و�لهند�شة 
�لزر�عية،  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  �ل��ك��ي��م��اوي��ة، 
وهند�شة  �جليولوجية،  و�لهند�شية 
�ل�شناعية،  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  �مل�������ش���اح���ة، 

و�لهند�شة �لفيزيائية.
�ل����د�ئ����رة �جلديد  ن���ظ���ام  وي�����ش��رتط 
�ملفعول،  �شارية  هوية  بطاقة  تقدمي 
يعادلها  ما  �أو  �لبكالوريو�س  و�شهادة 
�لهند�شة  �مل��ع��م��اري��ة،  /�ل��ه��ن��د���ش��ة  يف 
�لكهربائية،  �ل���ه���ن���د����ش���ة  �مل����دن����ي����ة، 
�لهند�شة �مليكانيكية/ وجميع فروعها 
�إرف����اق م��ع��ادل��ة �ل�شهادة  م��ع م��ر�ع��اة 
�ل��دول��ة من  �ل�����ش��ادرة خ��ارج  �لعلمية 
�جلهات  �أو من  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لعلمية  �ل�شهادة  وت�شديق  �ملعنية، 
�خلا�شة  �جل���ام���ع���ات  م���ن  �ل�������ش���ادرة 
جميع  ت���ك���ون  �أن  ع��ل��ى  �ل����دول����ة،  يف 
�لدولة  خ����ارج  �ل�������ش���ادرة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 
م��وث��ق��ة م���ن �جل���ه���ات �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
دولة �الإ�شد�ر ووز�رة خارجيتها ومن 
�شفارة �لدولة يف �خلارج من �جلهات 

�ملعنية يف �لدولة.
�الأحبابي،  ف��الح حممد  و�أك��د معايل 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�ل���د�ئ���رة على  ع��م��ل  �أن  و�ل��ب��ل��دي��ات، 
تطوير نظام قيد �ملهند�شني �جلديد 
�ملتغري�ت  م��و�ك��ب��ة  �إط�����ار  يف  ي���ن���درج 
يعرفها  �لتي  �ملت�شارعة  و�ل��ت��ط��ور�ت 

�إمارة  يف  �ل��ع��م��ر�ين  �لتطوير  ق��ط��اع 
�شعي  �إط��������ار  يف  وي�����اأت�����ي  �أب����وظ����ب����ي، 
�ملحفزة  �لبيئة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���د�ئ���رة 
مناخ  وخ����ل����ق  �الق����ت���������ش����ادي  ل��ل��ن��م��و 
خمتلف  وممار�شة  لال�شتثمار  مثايل 
�أن  �الأن�شطة �القت�شادي، م�شري� �إىل 
يف  �شي�شهم  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  تطوير 
�خلا�شة  �الإج���ر�ء�ت  و�شبط  ت�شهيل 
وتخفيف  �لهند�شية،  �مل��ه��ن  بتنظيم 
�أع��ب��اء �الل��ت��ز�م��ات �مل��ادي��ة ع��ل��ى هذه 
تقليل  خ��الل  �ملهنيني من  �لفئة من 

�ملتطلبات و�ملعايري.
�أك��������د �����ش����ع����ادة حممد  م�����ن ج���ان���ب���ه 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �الأح���م���د  �خل�����ش��ر 
�لد�ئرة  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
�ملهند�شني  لقيد  �جلديد  �لنظام  �أن 
�شمان  �إىل  ي�شعى  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 
و�لكفاء�ت  �ل��ط��اق��ات  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري 
و�ملمار�شة  �خل����ربة  ذ�ت  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
�ملميزة  و�ل��ت��ج��ارب  �لطويل  �لعملية 
يف �ل��ه��ن��د���ش��ة و�ل��ب��ن��اء، وذل����ك لدعم 
وف��ق��ا الأح�شن  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�ملعايري و�ملمار�شات �ملعتمدة يف جمال 
تتما�شى  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ن��اء  �الإن�������ش���اء�ت 
�الأمن  ومعايري  �ال�شتد�مة  قيم  مع 
و�ل�شالمة يف جميع م�شاريع �لتطوير 
�لعمر�ين. و�أكد �شعادة خلفان �شلطان 
�لتنفيذي لتخطيط  �ملدير  �لنعيمي، 
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  يف  �مل������دن 

�ملهند�شني  ق��ي��د  ن���ظ���ام  �إط������الق  �أن 
د�ئرة  بها  توؤكد  خطوة  يعد  �جلديد 
�أن  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
على  وحر�شها  �حلكيم،  قيادتنا  نهج 
ي�شكل  و�لقو�نني  �لت�شريعات  تطوير 
حجر �الأ�شا�س و�ملحور �ال�شرت�تيجي 
�ل����ذي ت����د�ر ب���ه م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل يف 
�إمارة �أبوظبي. وقال �إن �إ�شد�ر د�ئرة 
و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
بالت�شريعات  خا�شة  �إد�ري����ة  ق���ر�ر�ت 
�ملنظمة لت�شنيف مكاتب �ال�شت�شار�ت 
�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة و�مل���ق���اول���ني ون���ظ���ام قيد 
�أب���وظ���ب���ي ج����اء ثمرة  �مل��ه��ن��د���ش��ني يف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ل���ذي  �الأم����ر  �مل�شلحة 
ي���وؤط���ر ه���ذه �مل��ه��ن ومي��ن��ح��ه��ا �ملزيد 
م��ن �ل�����ش��الح��ي��ات و�ل�����ش��و�ب��ط �لتي 
حتقق م�شلحة جميع �الأطر�ف ومن 
خدمات �ملهن �لهند�شية، كما ينعك�س 
�الأد�ء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���ا  ذل����ك 
و�الإن�شاء  �ل��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  و�الإن���ت���اج 

و�لنه�شة �لعمر�نية يف �أبوظبي.
�لقانون  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لنعيمي  و�أ���ش��ار 
�أ�شا�شي  ودور  كبري  ���ش��اأن  ل��ه  �شيكون 
�ملهن�شني  ق��ي��د  �إج�����ر�ء�ت  حت�شني  يف 
وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل �مل��ه��ن �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة يف 
�أبوظبي مبا يتما�شى مع روؤية  �إم��ارة 

يحقق  ومب���ا  وت��وج��ه��ات��ه��ا،  حكومتنا 
�مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ع��ل��ي��ا جل��م��ي��ع �الأط�����ر�ف 
يلبي  �أن  م��ت��وق��ع��ا  م��ن��ه،  �مل�����ش��ت��ف��ي��دة 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 

ت�شهدها �أبوظبي على كافة �ل�شعد .
و�أو�شح �أن د�ئرة �لتنخطيط �لعمر�ين 
ع��ل��ى ت�شخري  و�ل��ب��ل��دي��ات ح��ري�����ش��ة 
�أف�شل �لطاقات و�لكفاء�ت �لهند�شية 
ذ�ت �خلربة و�ملر��س و�لعمل �لطويل 
�لهند�شة  ع��امل  يف  �ملميزة  و�لتجارب 
�لنه�شة  ل����دع����م  وذل��������ك  و�ل����ب����ن����اء 
جمالية  مل��ع��اي��ري  وف���ق���ا  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
�إن�شائية متينة  مميزة، و�أ�ش�س بنائية 
وموثوقة تتما�شى مع قيم �ال�شتد�مة 
و�ل�شالمة يف جميع  �الأم��ن  ومعايري 
وخ�شو�شا  �الإن�������ش���ائ���ي���ة  �الأع�����م�����ال 

�إر�شاء  خ��الل  م��ن  �الإ�شكانية  �مل��ب��اين 
�ل�شيا�شات و�لقو�نني �لتي من �شاأنها 
و��شتجالب  �ملتطلبات،  ه��ذه  ت��وف��ري 
�لكفاء�ت �لهند�شية �لرفيعة �مل�شتوى 
وتوظيفها يف دعم هذ� �لتوجه و�شمن 
هذ� �الإطار ير�شخ �لنظام �جلديد كل 

هذه �الأهد�ف وي�شاعد يف حتقيقها.
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  وتبحث 
و�ل����ب����ل����دي����ات ب�������ش���ك���ل م�����ش��ت��م��ر عن 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ات و�الإج�������������ر�ء�ت �الأك�����ر 
تفاعال وجتاوبا مع �لقطاع �لهند�شي 
وذلك  �الإم���ارة  يف  �لعامل  و�الإن�شائي 
وتقدمي  �ل���ع���ق���ب���ات  ت���ذل���ي���ل  ب���ه���دف 
خ���دم���ات ع�����ش��ري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة جلميع 
و�ملقاولني  �ال���ش��ت�����ش��اري��ني  م��ك��ات��ب 
و�ملطورين، وتفعيل �أف�شل �ملمار�شات 

�لهند�شية  �مل���ك���ات���ب  ق��ي��د  جم����ال  يف 
ب���ي���ئ���ة عمل  وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا، وت����وف����ري 
منا�شبة، وت�شخري �خلدمات �لرقمية 
�ملكاتب  ه������ذه  ع���م���ل  ت�����ش��ه��ل  �ل����ت����ي 
�ال�شت�شارية ومكاتب �ملقاولني وتعزز 
من قدرتها على تقدمي منتج متكامل 
�الأركان و�ملعايري مبا ينعك�س �إيجابيا 
ع��ل��ى �مل��ن��اخ �ال���ش��ت��ث��م��اري يف �الإم����ارة 
ويعزز من �شمتها �القت�شادية �ملميزة 

على م�شتوى �ملنطقة.
ومت مبنا�شبة �الإطالق يف مقر بلدية 
�أب���وظ���ب���ي ت���ك���رمي �مل��ه��ن��د���ش��ني ذوي 
�لنظام  و�الأق���دم يف  �لطويلة  �خل��ربة 
���ش��ع��ادة �شيف بدر  �ل��ب��ل��دي م��ن ق��ب��ل 
مدينة  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  �لقبي�شي 

�أبوظبي.

ا�صرتاتيجية جمارك اأبوظبى فى حما�صرة مبجل�س �صامل بن كبينة الرا�صدي

نظام جديد لقيد املهند�صني باأبوظبي

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة،  يف  �حلكومية  �ل��ع��الق��ات  د�ئ���رة  ��شتقبلت 
�خلارجية  وز�رة  وك��ي��ل  ت��اب��وت��و،  فليت�شر  ���ش��ع��ادة 
�ل�شفري  نائب  باالنتاين،  بول  و�ل�شيد  �لنيوزلندية، 
�لنيوزلندي يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكان 
�لقا�شمي،  ع��ب��د�هلل  ب��ن  م��اج��د  �ل�شيخ  ��شتقباله  يف 
مدير �لد�ئرة، حيث تبادل �لطرفان �حلديث حول 
بنيوزيلند�،  �ل�شارقة  �إم���ارة  تربط  �لتي  �لعالقات 
و�أكد� �أهمية مد ج�شور جديدة للتو��شل يف خمتلف 

�ملجاالت.

�لزيار�ت تعرف  �شل�شلة من  للوفد  �لد�ئرة  ونظمت 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ع����دٍد م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
بنت  ح���ور  �ل�شيخة  م��ن  ك��ل  فيها  ر�ف��ق��ه  �ل�����ش��ارق��ة، 
للفنون،  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
�لقا�شمي،  نو�ر  و�ل�شيخة  �لقا�شمي،  ماجد  و�ل�شيخ 
و�شعادة  للفنون،  �ل�شارقة  مبوؤ�ش�شة  �لتطوير  مدير 
م����رو�ن ب��ن ج��ا���ش��م �ل�����ش��رك��ال، �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي 
)�شروق(،  و�ل��ت��ط��وي��ر  لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  لهيئة 
و�شعادة حممد جمعة �مل�شرخ، �ملدير �لتنفيذي ملكتب 

�ل�شارقة لال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر.
على  �ل��زي��ار�ت  خ��الل  تابوتو  فليت�شر  �شعادة  و�طلع 

توفرها  �لتي  �لو�عدة  �ال�شتثمارية  و�ملز�يا  �لفر�س 
�لذي  �لكبري  �اله��ت��م��ام  على  ت��ع��رف  كما  �ل�����ش��ارق��ة، 
و�حل�شارة  و�الأدب  و�لفنون  للثقافة  �الإم��ارة  توليه 
�الإن�شانية. و�أ�شاد �ل�شيخ ماجد بن عبد�هلل �لقا�شمي، 
�ال�شرت�تيجية  و�لتجارية  �لثقافية  �لعالقات  بعمق 
�أهميتها  م��وؤك��د�ً  ونيوزيلند�،  �ل�شارقة  تربط  �لتي 
لتعزيز  م�شتمر  ب�شكل  و�لعمل  للطرفني،  بالن�شبة 
�ل���ع���الق���ات ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �الأ�����ش����ع����دة، مب���ا يحقق 
ماجد  �ل�شيخ  و�أ�شاف  للجانبني.  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
�ل��زي��ارة عمق  ه��ذه  “تعك�س  �لقا�شمي:  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
وجنحنا  بنيوزيلند�،  �ل�شارقة  تربط  �لتي  �لعالقة 

من خاللها يف �طالع �لوفد، على �لروؤية �لتكاملية 
توجيهات  مع  متا�شياً  �ل�شارقة،  �إم���ارة  تتبنها  �لتي 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
�ل��د�ع��ي��ة �إىل م��زي��د م��ن �ل��ت��ع��اون و�الن��ف��ت��اح على 
�الإن�شانية  و�لتجارب  �لثقافات و�حل�شار�ت  خمتلف 
تعزيز  �شبل  �للقاء  و��شتعر�شنا خالل هذ�  �ملتميزة، 
�حليوية  �مل��ج��االت  م��ن  ع��دد  و�لتن�شيق يف  �ل��ت��ع��اون 
�ل���زي���ارة متانة  وت���وؤك���د  �مل�����ش��رتك«.  �اله��ت��م��ام  ذ�ت 
�لعالقة بني �الإمار�ت ب�شكل عام و�ل�شارقة على وجه 
�خل�شو�س مع نيوزيلند�، حيث يبلغ حجم �لتبادل 

2.9 مليار  ون��ي��وزي��ل��ن��د�  �الإم������ار�ت  ب��ني  �ل��ت��ج��اري 
�أهم �ل�شركاء  دوالر نيوزيلندي، وتعد �الإم��ار�ت من 
�لتا�شعة  �ملرتبة  تتبو�أ  حيث  لنيوزيلند�  �لتجاريني 
من بني �شركائها �لتجاريني باعتبارها مركز�ً الإعادة 
�لت�شدير يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 

و�لعامل.
تاأ�ش�شت يف  �لعالقات �حلكومية  د�ئ��رة  �أن  �إىل  ي�شار 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات   2014 عام 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �ل�شارقة، بهدف تعزيز عالقات �لتعاون 
م��ع ���ش��رك��اء �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ني، وت��ط��وي��ر عالقات 

�لدولية  و�القليمية  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ع  �الإم����ارة 
�ملعنية  �حلكومية  �جلهات  مع  �لتن�شيق  خ��الل  من 
يف �الإمارة. تتمتع �إمارة �ل�شارقة، �لتي تفخر بكونها 
مركز�ً للثقافة و�لتعليم و�البتكار يف دولة �الإمار�ت، 
بعالقات دولية و��شعة حول �لعامل، وتعمل �لد�ئرة 
على دعم تطوير هذه �لعالقات عرب متثيل �الإمارة 
�لدولية  �ل��وف��ود  و��شت�شافة  و��شتقبال  �خل���ارج،  يف 
�ملدن  مع  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  و�إقامة  �لز�ئرة، 
�الأخ��رى يف �لعامل �لتي لديها قو��شم م�شرتكة مع 
�ل�شارقة، ال�شيما فيما يتعلق بقيمها �الأ�شا�شية �لتي 

تتمثل يف �لثقافة و�لتعليم و�البتكار.

بهدف بحث �ضبل تعزيز التعاون امل�ضرتك 

»العالقات احلكومية يف ال�صارقة« ت�صتقبل وفدًا ر�صميًا نيوزلنديًا

»اقت�صادية دبي« توقع اتفاقية للتربع باملواد العينية ل�صالح موؤ�ص�صة »خليفة الإن�صانية«
•• دبي -وام:

بن  خليفة  وموؤ�ش�شة  دب��ي  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  وقعت 
على  تن�س  ت��ع��اون  �تفاقية  �الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
تعزيز �خلدمات �ملجتمعية و�الإن�شانية بني �لطرفني. ومبوجب 
ل�شالح  �لعينية  باملو�د  بالتربع  دب��ي  �قت�شادية  تقوم  �التفاقية 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الن�شانية �لتي �شتعمل 

بدورها على توزيعها على �لفئات �مل�شتحقة د�خل �لدولة.
و�لعمل  �خل��ريي��ة  �مل��ب��ادئ  تر�شيخ  �إىل  دب��ي  �قت�شادية  وت�شعى 
للو�شول  وذل����ك  �ملتخ�ش�شة  �جل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع  �الإن�����ش��اين 
�المار�ت  دول��ة  �مل�شتفيدين على م�شتوى  �شريحة من  �أك��رب  �إىل 
�لقمزي  �شامي  �شعادة  م��ن  ك��ل  �التفاقية  بتوقيع  ق��ام  و�ل��ع��امل. 

مدير عام �قت�شادية دبي و�شعادة حممد حاجي �خل��وري مدير 
�الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ع���ام 

بح�شور عدد من �مل�شوؤولني وممثلني من كال �جلهتني.
�قت�شادية دبي ت�شتهدف حتقيق  �إن  �لقمزي  وقال �شعادة �شامي 
خالل  م��ن  �لوطني  �ل�شعيد  على  �ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل��ف��ع��ال��ة ب��ي��ن��ه��ا وب���ني م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع �حلكومي 
و�ل�شركات و�ملن�شاآت يف �لقطاع �خلا�س بدعم �ملبادر�ت �الإن�شانية 
ي�����ش��اه��م يف �الرتقاء  ت�����ش��اف��ر �جل��ه��ود  �أن  ..م��ع��ت��رب�  و�خل���ريي���ة 
باخلدمة �ملجتمعية وحتقيق �لغايات �ملن�شودة مما ينعك�س ب�شكل 
يف  و�ملجتمعي  �الإن�شاين  �جلانب  دع��م  على  فاعلية  و�أك��ر  �أك��رب 

�لدولة وخارجها.
على  ف��ق��ط  يقت�شر  ال  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  دور  �أن  �ل��ق��م��زي  و�أك����د 

�إىل  ..م�شري�  �الم���ارة  يف  مز�ولتها  وت�شهيل  �الأع��م��ال  ترخي�س 
�أنها تبذل م�شاعيها يف حتفيز �شركائها من �لقطاع �خلا�س على 
�الإ�شهام يف بذل �خلري و��شتد�مة �خلدمات �ملجتمعية و�الإن�شانية 
مما يعمل على تر�شيخ مفهوم �لعمل �الن�شاين يف دولة �المار�ت 

و�إمارة دبي على وجه �لتحديد.
ورح�����ب ����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي �خل������وري ب���ال���ت���ع���اون �خل���ريي 
و�الإن�شاين �مل�شرتك مع �قت�شادية دبي �لذي يتعزز �ليوم بتوقيع 
�ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة  لتعزيز  �أ�شا�شية  كخطوة  ت��ع��اون  �تفاقية 
وحت��ق��ي��ق �مل�����ش��ال��ح �مل�����ش��رتك��ة مل�����ش��اع��دة �مل��ح��ت��اج��ني و�إب�����ر�ز قيم 
�ملجتمع �الإمار�تي �الأ�شيلة يف خدمة �ملجتمع ومبا يحقق �لروؤية 
�الإن�شانية  نهيان لالأعمال  �آل  ز�يد  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة  �مل�شرتكة 

و�قت�شادية دبي و�أهد�فهما �الإن�شانية.

زعيم الكني�صة اجلورجية الأرثوذك�صية ي�صيد بنهج الت�صامح يف الإمارات
•• تبلي�شي-وام:

�أ�شاد قد��شة �لبطريرك �إيليا �لثاين �لزعيم 
�الأرثوذك�شية  �جلورجية  للكني�شة  �لروحي 
بنهج �لت�شامح �لذي تر�شخه دولة �الإمار�ت 
ف���ر����س �حل���ي���اة �لكرمية  ت���وف���ره م���ن  وم����ا 
�أر�شها ومبا  و�ل�شعيدة لكل من يعي�س على 
على  �شاملة  ونه�شة  تنمية  من  فيها  حتقق 

خمتلف �ل�شعد.

�شعادة عي�شى عبد�هلل  لقائه  وثمن - خالل 
�ل���ب���ا����ش���ه �ل��ن��ع��ي��م��ي ���ش��ف��ري �ل�����دول�����ة لدى 
مقر  يف  �الول  �أم�������س  ج��ورج��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�هتمام   - تبلي�شي  بالعا�شمة  �لبطرياكية 
ب��ت��ط��وي��ر عالقاتها  �الإم������ار�ت  ق��ي��ادة دول����ة 
لها  �شفارة  بافتتاح  ومبادرتها  جورجيا  مع 
يف ب���الده .. الف��ت��ا �إىل زي��ارت��ه ل��ل��دول��ة قبل 

�شنو�ت.
�لدور  �لنعيمي  �شعادة  ��شتعر�س  جهته  من 

�ل��ري��ادي �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة �الإم�����ار�ت يف 
تر�شيخ �لت�شامح بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
للدولة .. متطرقا �إىل �للقاء �لتاريخي �لذي 
�لدكتور  �الأك����رب  �الأم����ام  ف�شيلة  ب��ني  ج��م��ع 
�أحمد �لطيب �شيخ �الأزهر �ل�شريف وقد��شة 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا 
�الإن�شانية  �الأخ�������وة  ل��وث��ي��ق��ة  وت��وق��ي��ع��ه��م��ا 
�ل��ت��ي ت��خ��دم �ل�����ش��الم يف �ل��ع��امل وت�����ش��ب يف 
�لعالقات  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���ار  م�شلحته. 

ل�شعبيهما  �لبلدين وما حتقق  �لثنائية بني 
خالل  من  �مل�شرتكة  مل�شاحلهما  تعزيز  من 
و�لزيار�ت  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �الت��ف��اق��ي��ات 
�مل�شرتكة وم�شاهمة �ال�شتثمار�ت �الإمار�تية 
�أمريكي يف �لتنمية  �لتي تقدر مبليار دوالر 
ح�شر  جورجيا.  يف  و�لب�شرية  �القت�شادية 
�شكرتري  �مل��رزوق��ي،  حممد  منرية   .. �للقاء 
�لنيافة  و�أ���ش��ح��اب  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ارة  يف  �أول 

�ملطارنة و�الأ�شاقفة يف �لبطرياكية.
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•• دبي -وام:

د�شنت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي 
�إد�رة  لفريق  �مليد�نية  �لقيادة  مركبة 
�الأزمات وذلك يف �إطار ��شرت�تيجيتها 
�آمن و�شهل للجميع«. وقال  “تنقل  ب� 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ب��و���ش��ه��اب  ن��ا���ش��ر 
و�حلوكمة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
�مل��رك��ب��ة مت  �إن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
و�لفعاليات  �الأح���د�ث  خ��الل  تفعيلها 
مركبة  م�شروع  و�إن  موؤخر�ً  �لرئي�شة 
�لتغلب  �إىل  يهدف  �مليد�نية  �لقيادة 

ع��ل��ى �أك����رب حت��د ي��و�ج��ه ف��ري��ق �إد�رة 
�الأزمات وفرق �إد�رة �لطو�رئ �لتابعة 
للهيئة و�لذي يتج�ّشد يف كيفية �إن�شاء 
�لقيادة �مليد�نية للحاالت �لطارئة يف 
م��وق��ع �حل����ادث و�ل��ت��ك��ام��ل م��ع مركز 
�لتحكم �ملوّحد �لتابع للهيئة. و�أو�شح 
ذ�ت  قيادة  غرفة  تت�شمن  �ملركبة  �أن 
و�لتخطيط  للمر�قبة  مميز  ت�شميم 
�الأعمال  ��شتمر�رية  عمليات  و�إد�رة 
بتقنية  تتميز  ك��م��ا  �لهيئة  خل��دم��ات 
�ل�شناعية  �الأقمار  عرب  �ملركبة  ربط 

مع مركز �لتحكم �ملوحد.

•• اأبوظبي- رم�شان عطا

�شارع  م�شت�شفى  ميديكلينيك  �حتفلت 
�مل���ط���ار م����وؤخ����ر�ً ب���ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح من 
خ���الل م��ر����ش��م غ��ر���س ���ش��ج��رة �لغاف 

كرمي  بح�شوٍر  �مل�شت�شفى  ح��رم  د�خ��ل 
�آل  �ل�شيخ حممد بن بطي  من معايل 
حامد و معايل �ل�شيخ �شيف بن حممد 
ك��م��ا ح�شر هذ�  �آل ح��ام��د.  ب��ط��ي  ب��ن 
�لعوم، موؤ�ش�س  �لدكتور قا�شم  �حلدث 

جمموعة م�شت�شفيات �لنور، �إىل جانب 
عدد من كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني يف 
وقال  �الأو���ش��ط.  �ل�شرق  ميديكلينيك 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ه�����اديل،  دي��ف��ي��د 
ل�شركة ميديكلينيك �ل�شرق �الأو�شط: 

بعام  �أن نحتفل  لنا  ل�شرف كبري  “�إنه 
بعد  �ل��غ��اف  �شجرة  ب��زر�ع��ة  �لت�شامح 
لهذ�  رم�����ز�ً  ل��ت��ك��ون  �خ��ت��ي��اره��ا  مت  �أن 
�لعام”. و�أ�شاف: “وي�شرفنا �أن نحظى 
�لوطنية  �ل�����ش��ج��رة  غ���ر����س  ب��ف��ر���ش��ة 

�مل��ت��ح��دة يف  �لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
تذكري  مبثابة  �شتكون  و�ل��ت��ي  حرمنا 
د�ئم لنا بقيم �لت�شامح ومبادئه. » وقد 
زيارتهم  �أثناء  �لكر�م  �ل�شيوف  �شارك 
�ملطار،  ���ش��ارع  م�شت�شفى  مليديكلينيك 

�لكلى  غ�شيل  وح����دة  �ف��ت��ت��اح  م��ر����ش��م 
بجولة  قامو�  حيث  �جلديدة  �ملو�ّشعة 
جمموعة  ع��ل��ى  وت���ع���رف���و�  �مل���رف���ق  يف 
و��شعة من �خلدمات �ملقدمة للمر�شى 
باإد�رة فريق طبي متخ�ش�س.  وت�شم 

�جلديدة  �ملو�ّشعة  �لكلى  غ�شيل  وح��دة 
مع  للتعامل  �مل�شممة  �الأجهزة  �أحدث 
م��ر���ش��ى �ل��ك��ل��ى م��ن �حل����االت �ملزمنة 
و�حلادة و�لذين يحتاجون �إىل غ�شيل 
�لكلى ب�شكل دوري. حيث تقدم �لوحدة 

خدمات عالية �جلودة ومتتاز بالر�حة 
و�خل�شو�شية �لتامة للمر�شى على يد 
باملر�شى  للعناية  فريق طبي متمر�س 
�لعناية  وح��االت  �لطارئة  �حل��االت  يف 

�ملركزة على مد�ر �ل�شاعة.

عزة النعيمي : املراأة الإماراتية تتبواأ مكانة مرموقة يف املجتمع 
•• عجمان-وام:

�لعام  �ملدير  �لنعيمي  بنت عبد�هلل  �ل�شيخة عزة  �أكدت 
�لنعيمي �خلريية يف عجمان  ملوؤ�ش�شة حميد بن ر��شد 
�ن �مل����ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة ب��ات��ت ت��ت��ب��و�أ م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 

�ملجتمع.
�لنعيمي يف ت�شريح  �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل  وقالت 
مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي �إننا وعلى �أر�س ز�يد �خلري 
�لغالية  �ملنا�شبة  ه��ذه  علينا  ت��ٌط��ل  �لت�شامح  ع��ام  ويف 

ونحن نعتز مبكانة �ملر�أة ب�شكل عام و�مل��ر�أة �الإمار�تية 
ب�شكل خ��ا���س وه��ي ت��ت��ب��و�أ مكانة م��رم��وق��ة وع��ال��ي��ة يف 
..و  �لقطاعات  و  �حل��ي��اة  مكونات  ومبختلف  �ملجتمع 
و�الهتمام  �لعطاء  ل��وال  لتتحقق  تكن  مل  �ملكانة  ه��ذه 
و�الإميان بدور �ملر�أة �الإمار�تية �الأ�شيلة ..حيث وجدت 
�ملر�أة �الإمار�تية كل �لدعم و�الهتمام من �لقائد �لو�لد 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �الإم��ار�ت  �ملوؤ�ش�س وباين �حتاد 
بن �شلطان �آل نهيان-طيب �هلل ثر�ه- و�شار على نهجه 
قائد �مل�شرية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

�أ�شحاب  �هلل” و�إخو�نه  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت .

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �أن �هتمام �شمو  و�أ�شافت 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  لالأمومة و�لطفولة 
�الأ�شرية”�أم �الإمار�ت” يف تعزيز ح�شور �ملر�أة �الإمار�تية 
عرب دعم بر�مج متكينها و�إ�شر�كها يف �لتنمية يف كافة 
مب�شرية  م�شاركتها  يف  كبري  �ث��ر  ل��ه  �حل��ي��اة  جم���االت 

�لعمل و�لبناء و�لنهو�س مبجتمعها.

اأم القيوين ل�صيد الأ�صماك يختتم فعالياته
•• اأم القيوين-وام:

�ختتم مهرجان �أم �لقيوين ل�شيد �الأ�شماك ن�شخته �الأوىل �لتي �أقيمت يف مر�شى �خلور 
بعد �أن ��شتقطب �أكر من 5500 ز�ئر من 33 جن�شية خمتلفة على مد�ر 3 �أيام .

�ل�شيد  معد�ت  بيع  جمال  يف  يعملون  عار�شاً   30 من  �أك��ر  م�شاركة  �ملهرجان  و�شهد 
و�لغو�س و�أجهزة �ملالحة �لبحرية وقو�رب وحمركات �ل�شيد باأحجام خمتلفة.

و�أعرب هيثم �شلطان رئي�س �للجنة �ملنظمة للمهرجان عن �شروره بالنجاح �لكبري �لذي 
حققه �ملهرجان، مثمناً جهود �أع�شاء �للجنة �ملنظمة وكافة �ملتطوعني .

و�لثانية  �لكنعد  �شيد  �الأوىل  بحرية،  3 بطوالت  على  ��شتمل  �ملهرجان  �أن  �ىل  و�أ�شار 
�خلور،  يف  �لتجديف  ق��و�رب  با�شتخد�م  �الأ�شماك  �شيد  و�لثالثة  �ل�شيف”،  “حد�ق 
للفائزين  دره��م  �أل��ف   50 ور���ش��دت  للم�شابقات  وق��و�ن��ني  ��شرت�طات  �للجنة  وح��ددت 

باملر�كز �لثالثة �لذين مت تتويجهم م�شاء �أم�س .

•• دبي-الفجر:

و�لطاقة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �����ش����وؤون  جل��ن��ة  �ع���ت���م���دت 
و�لروة �ملعدنية للمجل�س �لوطني �الحتادي، 
تقريرها حول تو�شيات مو�شوع �شيا�شة وز�رة 
عقدته  �ل���ذي  �جتماعها  يف  وذل���ك  �ل��ط��اق��ة، 
يف  2019م،  10 مار�س  �م�س �الأحد �ملو�فق 
�لعامة للمجل�س بدبي، برئا�شة  �الأمانة  مقر 

�شعادة حمم��د عل����ي �لكمال����ي رئي�س �للجنة.
ناق�شت �للجنة �ملو�شوع �شمن ثالثة حماور 
وه���ي ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل������وز�رة يف ت��ع��زي��ز �أمن 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة، و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�لطاقة  ع��ل��ى  ف��ر���س �حل�����ش��ول  �مل��ج��ت��م��ع يف 

قطاع  يف  و�ال�شتثمار�ت  و�مل�شاريع  �ملتجددة، 
�لطاقة �ملتجددة.

وح�شر �الجتماع �شعادة كل من عف����ر�ء ر��ش�د 
ح��ارب  وف��ي�����ش��ل  �ل��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة  �لب�شط��ي 
�لظاه�ري،  علي  �شه�يل  ومط��ر  �لذباح���ي، 
�لعامة  �الأم�����ان�����ة  م����ن  �الج����ت����م����اع  وح�������ش���ر 
�لدكتور  �شعادة  �الحت��ادي  �لوطني  للمجل�س 
�مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  �لزعابي  حممد  جابر 

للت�شريع و�لرقابة.
وقالت �شعادة عف����ر�ء ر��ش�����د �لب�شط����ي مقررة 
تقريرها  �ل��ي��وم  ناق�شت  �للجنة  �إن  �للجنة، 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  تو�شيات  ���ش��اأن  يف  �لنهائي 
تو�شيات  �ع��ت��م��اد  مت  ح��ي��ث  �ل��ط��اق��ة،  وز�رة 

�لتي  �لتعديالت  بع�س  �دخ���ال  بعد  �لتقرير 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  مع  مناق�شتها  متت 

�الحتادي.
�ملو�شوع  ناق�شت  �للجنة  �أن  �شعادتها  و�أك��دت 
لقاء�ت  عقد  �شملت  �لتي  عملها  خطة  �شمن 
�مل��ع��ن��ي��ة باملو�شوع  ع���دة م��ع مم��ث��ل��ي �جل��ه��ات 
ملوؤ�ش�شات  م��ي��د�ن��ي��ة  زي������ار�ت  ب��ع��دة  و�ل���ق���ي���ام 
و�شركات متخ�ش�شة يف �نتاج �لطاقة �ملتجددة، 
حيث �طلعت �للجنة على جهود تلك �جلهات 
�ملخلفات  ل��ت��دوي��ر  ع��م��ل��ي��ة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  يف 
مثل  �أن  حيث  متجددة،  طاقة  �إىل  وحتويلها 
�أع�����ش��اء �للجنة  �ل��زي��ار�ت ت��ري نقا�س  ه��ذه 

للخروج بتو�شيات تالم�س �لو�قع.

�للجنة  �إن  �لب�شط����ي  �شعادة  قالت  ذل��ك  �إىل 
�ملتعلقة  �لفنية  �لدر��شات  على  �ليوم  �طلعت 
�شركات  م���ن  �مل��ق��دم��ة  مب��و���ش��وع �خل���دم���ات 
�الت�شاالت، كما �طلعت على حماور �ملو�شوع 
�شركات  يف  �ل���ت���وط���ني  يف  ت��ت��ل��خ�����س  �ل����ت����ي 
�ملقدمة  �خل�����دم�����ات  وج��������ودة  �الت���������ش����االت، 
ل��ل��ج��م��ه��ور، و�أ�����ش����ع����ار �خل����دم����ات و�الأرب��������اح 
وتنمية  �ملجتمعية،  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  و�خل�����ش��ائ��ر، 
���ش��ن��اع��ة �الت�������ش���االت ون���ظ���م �مل���ع���ل���وم���ات يف 
�لدولة. و�أ�شارت �إىل �أن �للجنة �أجلت مناق�شة 
�ملو�شوع �إىل وقت الحق، لالطالع على �ملزيد 
عمل  خطة  ومناق�شة  �لفنية  �ل��در����ش��ات  م��ن 

�للجنة يف مناق�شة �ملو�شوع. 

•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام �شرطة 
�لد�ئمة  �ل��ع��ل��ي��ا  للجنة  �ل��ث��اين  �الج��ت��م��اع  �ل�����ش��ارق��ة 
للقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة لعام 2019م �لذي 
عبد�هلل  �لعميد  بح�شور  �ل��ق��ي��ادة  مبقر  �م�����س  عقد 
مبارك بن عامر نائب �لقائد �لعام و�مل��در�ء �لعامني 
�لد�خلي  �الأم���ن  بتمارين  �ملعنيني  �الإد�ر�ت  وم���در�ء 

ورفع �جلاهزية.
وت��ط��رق �الج��ت��م��اع �إىل �ل���ق���ر�ر�ت و�ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي 
ما  على  و�ل��وق��وف  �ل�شابق  �الج��ت��م��اع  يف  طرحها  مت 
�آخ��ر �مل�شتجد�ت مبا  مت �إجن��ازه منها و�الط��الع على 
يتعلق متارين �جلاهزية �ىل جانب مناق�شة �خلطط 

�لعام يف متارين رفع �جلاهزية  �مل�شتقبلية للتح�شني 
و�الأمن .

من  �ملبذولة  باجلهود  �ل�شام�شي  �للو�ء  �شعادة  و�أ�شاد 
�ع�شاء �للجنة يف �إجناز �العمال �ملكلفني بها يف وقت 
و�الأمني  �ل�شرطي  بالعمل  �الرتقاء  يف  ي�شهم  قيا�شي 
�الأجهزة  بني  �لثقة  بناء  نحو  ثابتة  بخطى  و�ل�شري 

�الأمنية وكافة �شر�ئح �ملجتمع.
�إط��ار حتقيق روؤى  �لد�خلي يف  �الأم��ن  وتاأتي متارين 
�لد�خلية  وز�رة  روؤي��ة  مع  �ملن�شجمة  �ل�شارقة  �شرطة 
يف �أن ت��ك��ون دول����ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة من 
�أف�شل دول �لعامل يف حتقيق �الأمن و�الأمان وحتقيقاً 
�ال�شتعد�د  �شمان  �إىل  �لر�مي  �ال�شرت�تيجي  للهدف 

و�جلاهزية و�ال�شتعد�د يف مو�جهة �الأحد�ث.

•• اأبوظبي -وام:

لل�شكري،  لندن  كوليدج  �إم��ربي��ال  مركز  �شارك 
�ل�شحية  ل���ل���رع���اي���ة  م���ب���ادل���ة  ل�����ش��ب��ك��ة  �ل���ت���اب���ع 
�لدولية  �جل��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ، �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
يف   ICHOM �ل�شحية  �مل��خ��رج��ات  لقيا�س 
�لعاملية �لتي تهم  حتديد جمموعة من �ملعايري 
و�لثاين.  �الأول  �لنوعني  م��ن  �ل�شكري  مر�شى 
�لعاملي  �ل��ي��وم  �ملعايري �جل��دي��دة يف  �إط���الق  ومت 
نوفمرب   14 ي�����ش��ادف  �ل���ذي   2018 لل�شكري 
من كل عام وذلك بعد عام من �لتن�شيق و�لعمل 
�مل�شرتك مع �ملنظمة �لدولية. و حتدد جمموعة 
�ل�شحية  �مل��خ��رج��ات  �جل��دي��دة  �لعاملية  �ملعايري 
ملر�شى  �أهمية  �الأك���ر  �لنتائج  على  تركز  �لتي 
وُتعد  و�ل���ث���اين.  �الأول  �ل��ن��وع��ني  م��ن  �ل�����ش��ك��ري 
�لتي  �ملوثوقة  �لبيانات  مبثابة دليل معتمد من 
ميكن لالأطباء �لرجوع �إليها ودجمها يف بر�مج 
�ل�شكري مبا ي�شمن  �لتحكم يف مر�س  وخطط 
توفري رعاية �شحية ت�شتند �إىل �لقيمة وتتمحور 
�أع�شاء  وت����ع����اون  �مل���ري�������س.  �ح���ت���ي���اج���ات  ح����ول 
جمموعة �لعمل �ملن�شوية حتت مظلة �جلمعية 
و�لبالغ  �ل�شحية،  �مل��خ��رج��ات  لقيا�س  �ل��دول��ي��ة 

�لنتائج �خلا�شة  28 ع�شو�ً، يف حتديد  عددهم 
باملعايري �لعاملية لعالج مر�س �ل�شكري. و�شارك 
�الأع�شاء �لذين يقيمون يف 19 بلد�ً من خرب�ء 
ودر��شة  مناق�شة  يف  ومر�شى  وباحثني  طبيني 
ومت  منظمة.  عملية  وف��ق  ح��ده  على  نتيجة  كل 
�ل�شحية  للمخرجات  �لنهائية  �لقائمة  تدوين 
يف جمموعة �ملعايري و�شادق عليها 176 خبري�ً 
بال�شكري  م��ري�����ش��اً   128 و  دول�����ة   22 م���ن 
م��ن �أرب��ع��ة ب��ل��د�ن. ومت��ث��ل �ل��ن��ت��ائ��ج م��زي��ج��اً من 
على  �لقائمة  و�لبيانات  �ل�شريرية  �الإج����ر�ء�ت 
 /PROMs/ إف�����اد�ت �مل��ر���ش��ى� ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج 
�ل�شحة  وت�����ش��م��ل  �أول���وي���ات���ه���م.  �إىل  �����ش���ت���ن���اد�ً 
مر�س  عن  �لناجم  �لنف�شي  و�ل�شغط  �لنف�شية، 
�ل�شكري، و�الكتئاب، و�لتحكم يف ن�شبة �ل�شكر يف 
�لدم، و�حلما�س �لكيتوين �ل�شكري، و�مل�شاعفات 
�ملزمنة مبا يف ذلك تلك �لتي توؤثر على �الأجهزة 
�لنتائج  وترتبط  �ل��دم��وي��ة.  و�ل���دورة  �لع�شبية 
�لعو�ئق  م��ث��ل  �ل�����ش��ح��ي��ة  ب���اخل���دم���ات  �الأخ������رى 
�مل��ال��ي��ة �أم����ام �ل��ع��الج و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �لرعاية 
�ل�شحية. وت�شتمل جمموعة �ملعايري �أي�شاً على 
نتيجة  كل  لقيا�س  زمنية  ونقاط  �أدو�ت حم��ددة 
ع��ل��ى ح���ده. ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع��ن م�شاهمة 

�مل��رك��ز يف ه���ذ� �الإجن�����از، ق���ال �ل��دك��ت��ور �شافد�ر 
يف  �ل�شم  �لغدد  و��شت�شاري  �لطبي  �ملدير  نقفي 
“نحن  لل�شكري:  لندن  كوليدج  �إمربيال  مركز 
�لرئي�شيني  �مل�شاهمني  م��ن  ن��ك��ون  �أن  ف��خ��ورون 
يف �إجن���اح ه��ذه �مل��ب��ادرة �ملهمة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
يف  لي�س  �ل�شكري  مبر�س  �لتحكم  �ُشُبل  حت�شني 
و�إمنا  فح�شب  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة 
روؤية  م��ع  يتما�شى  �ل��ع��امل مب��ا  �أن��ح��اء  يف جميع 
 “ نقفي:  �لدكتور  و�أ���ش��اف   .»2021 �الإم���ار�ت 
تطوير  �إىل  ت�شعى  �لتي  �جلهات  طليعة  يف  �إننا 
�لقيمة ويتميز  �إىل  ي�شتند  نهج متكامل للعالج 
بقدرته على �إحد�ث تغيري �إيجابي يف �الإجر�ء�ت 
�ل�شكري.  ب��د�ء  �خلا�شة  و�لعالجية  �ل�شريرية 
�جلديدة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  جم��م��وع��ة  و�شتتيح 
�إمكانية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  خ���دم���ات  مل�����زودي 
�ال�شتفادة من مو�ردنا وخرب�تنا لتحقيق �أف�شل 
�لنتائج �ملمكنة. و�شنتمكن عرب هذه �ملبادرة من 
م�شاركة خرب�تنا مع �الآخرين �إىل جانب �لتعلم 
�ملطاف  نهاية  يف  ي�شهم  ما  �لبع�س،  بع�شنا  من 
ملر�شى  نقدمها  �لتي  �لرعاية  خدمات  بتح�شني 
�آمنة وفّعالة وبتكلفة معقولة  �ل�شكري بطريقة 
�الأدل��ة«. من  �إىل  �مل�شتند  باالعتماد على �لعالج 

جانبها، قالت منى خالد، نائب رئي�س �جلمعية 
و�مل�شوؤولة  �ل�شحية  �ملخرجات  لقيا�س  �لدولية 
“�ُشعدنا  �ملخرجات:  عن عمليات بحث وتطوير 
�إمربيال  ��ل��ك��ب��ري م���ن ج��ان��ب م��رك��ز  ب��ال��دع��م 
كوليدج لندن لل�شكري �شو�ًء من حيث �لتمويل 
�ل�شريرية  و�خل����دم����ات  �ل��ف��ن��ي��ة  �خل������رب�ت  �أو 
لقد  �ملميزة.  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  الإجن���اح  قدمها  �لتي 
ك���ان ل��ه��ذ� �ل��دع��م �أث���ر ك��ب��ري يف �إع����د�د و�إط���الق 
ملر�شى  �أهمية  �الأكر  �لعاملية  �ملعايري  جمموعة 
جميع  يف  و�ل��ث��اين  �الأول  �لنوعني  من  �ل�شكري 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل. وميثل ه��ذ� �الإجن���از دل��ي��اًل على 
�لتنا�شق  من  �ملزيد  حتقيق  يف  �لطرفني  �ل��ت��ز�م 
ملر�س  �ل�شحية  �ملخرجات  قيا�س  يف  و�ل�شفافية 
�ل�������ش���ك���ري، ف�����ش��اًل ع���ن ك���ون���ه خ���ط���وة �أوىل يف 
ط��ري��ق��ن��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة م���ن �ملعايري 
�إىل حت�شني  �لهادفة  �لقيا�شية و�ملوّحدة  �لعاملية 
وم�شاعدتهم  �ل�شكري  ملر�شى  �لرعاية  م�شتوى 

على �تباع منط حياة �شحي«.
وقال �لدكتور نقفي �إن �لغاية من هذه �ملبادرة ال 
تنح�شر فقط يف تعزيز �لقيمة �ملقدمة يف جمال 
�إىل حت�شني جتربة  �ل�شحية، بل متتد  �لرعاية 

كل مري�س من مر�شى �ل�شكري.

»طرق دبي« تد�صن مركبة القيادة امليدانية

»اإمربيال كوليدج لندن« لل�صكري ي�صاهم يف تطوير املعايري العاملية لعالج املر�س

بح�ضور حممد بن بطي اآل حامد 

ميديكلينيك حتتفل بعام الت�صامح وتفتتح وحدة غ�صيل الكلى اجلديدة 
ديفيد هاديل:غر�س ال�ضجرة الوطنية يف حرمنا مبثابة تذكري دائم لنا بقيم الت�ضامح ومبادئه

�صوؤون التقنية والطاقة للمجل�س الوطني الحتادي تعتمد 
تقريرها حول تو�صيات مو�صوع �صيا�صة وزارة الطاقة

اجتماع للجنة العليا للقيادة 
العامة ل�صرطة ال�صارقة 
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�أربعة  مقتل  �إىل  �أدى  �الن��ف��ج��ار 
وت�شعني �إرهابياً.

�أي  �أن يقول يف  ي�شتطيع  �أح��د  ال 
نوع من �ل�شر�عات ميكن لل�شني 
�أن ت�شتخدم يف يوم ما قنبلة من 
يتنزل،  �متالكها  �ن  �ل��ن��وع.  ه��ذ� 
�لردع،  منطق  يف  ���ش��يء،  ك��ل  قبل 
ت�شعى  �ل����ذي  �الأه�����م  �الأم�����ر  و�ن 
تهدف  �إنها  �ي�شاله:  �ىل  �ل�شني 
نوعية من  �إىل حيازة  �لنهاية  يف 
�الأ�شلحة ت�شاهي �شالح �لواليات 

�ملتحدة.

يف انتظار نتائج املفاو�ضات 
�ل�شلطة  �أن  ع���ل���ى  دل����ي����ل  ويف 
بالكامل  ت��ن��ب��ه��ر  مل  �الم��ري��ك��ي��ة 
�ل�شيني،  �ل����ق����وة  ب��ا���ش��ت��ع��ر����س 
للبحرية  م���دم���رة  �أب���ح���رت  ف��ق��د 
يناير  م��ن  �ل�شابع  يف  �الأمريكية 
يف  بار��شيل�س،  ج��زر  من  بالقرب 
وتطالب  �جلنوبي.  �ل�شني  بحر 
و�ندوني�شيا  و�ل��ف��ل��ب��ني  ف��ي��ت��ن��ام 
وم�����ال�����ي�����زي�����ا وب��������رون��������اي ب���ه���ذه 
�الأرخبيالت، لكن �ل�شني حتتلها 

وتغرّي مالحمها. 
ه������ذه �الخ���������رية على  �ح���ت���ج���ت 
�لواليات �ملتحدة، ودعتها �إىل وقف 
�ال�شتفز�ز باإر�شال �شفن ع�شكرية 
ماك  ر��شيل  وردت  �ملنطقة.  �إىل 
�الأ�شطول  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  م���ار، 
�لهادئ،  �مل��ح��ي��ط  يف  �الأم���ري���ك���ي 
مثل غريها  مثلها  �مل��دم��رة،  ب��اأن 
قبلها،  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ف��ن  م���ن 
�ملعنية  �جل��زر  م��ن  بالقرب  م��رت 
�مل����الح����ة«.  “حرية  م����ن  ك���ج���زء 
�لتوتر  ي�شتمر  �أن  �ملحتمل  وم��ن 
�ل�����ش��ني و�ل���والي���ات �ملتحدة  ب��ني 
�ملفاو�شني  ت���و����ش���ل  ح����ني  �ىل 
�إىل  �الأم���ري���ك���ي���ني و�ل�����ش��ي��ن��ي��ني 
�تفاق حول ق�شايا �لتجارة خالل 

هذ� �ل�شهر. 
�ل�شني  �أخبار  �الأثناء، حتولت  يف 
�ل��ف�����ش��اء، ح��ي��ث ه��ب��ط��ت يف  �إىل 
�لثالث من يناير، مركبة �شينية، 
�لقمر،  من  �خلفي  �جلانب  على 
�ل�شني  �ن  �أوىل.  ���ش��اب��ق��ة  وه����ي 
قادرة  ��شبحت  �أنها  �إظهار  تنوي 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر رغ��ب��ة ط��م��وح��ة يف 
��شتك�شاف �لف�شاء، مع نية بالكاد 
م�شتوى  �إىل  �الرت��ق��اء  تخفيها: 

�لواليات �ملتحدة، ثم جتاوزها.

اجتماع مغلق
�أق���ل م��ن ع���ام، بد�أت  ول��ك��ن، منذ 
�القت�شادي  �لتقدم  ��شرت�تيجية 
ت����و�ج����ه عقبة  ه������ذه،  �ل�����ش��ي��ن��ي 
رئ��ي�����ش��ي��ة ق���ادم���ة م���ن �ل���والي���ات 
�خلا�شة  ف��ب��ط��ري��ق��ت��ه  �مل���ت���ح���دة. 
�أن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  ج���د�، يعترب 
يتعار�س  �ل�شينية  �لقوة  �شعود 
�ملتحدة،  �ل���والي���ات  م�����ش��ال��ح  م��ع 
ن�شقها،  م���ن  �حل����د  ق����رر  ل���ذل���ك 
�لتجارية،  �خل��ط��ة  م��ن  �نطالقا 
�لفكرية  �مللكية  �شرقة  �د�ن���ة  م��ع 

من قبل �ل�شني.
على  �الأم��ري��ك��ي��ة  �الإد�رة  �أق��دم��ت 
م����ر�ح����ل م���ت���ت���ال���ي���ة ط�������و�ل ع���ام 
2018 ع��ل��ى زي����ادة ك��ب��رية - يف 
- يف  م��ل��ي��ون دوالر   200 ح���دود 
�ل�����ش��ر�ئ��ب ع��ل��ى �ل��������و�رد�ت من 
�لواليات  �إىل  �ل�شينية  �ملنتجات 
�ملتحدة. ورّدت �ل�شني يف كل مرة 
�ملنتجات  ع��ل��ى  ���ش��ر�ئ��ب  ب��ف��ر���س 
�الأم��ري��ك��ي��ة. ل��ك��ن ه���ذه �الخرية 
�أب��ع��د م��ا ت��ك��ون ع��ن �أن ي��ك��ون لها 
�إىل  �ل�������ش���ني  ت�������ش���دره  م����ا  وزن 
�لواليات �ملتحدة. ونتيجة لذلك، 
�ل�شينية  �ل�����ش��ر�ئ��ب  ث��ق��ل  ف����اإن 
ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �الأم��ري��ك��ي��ة، �أقل 
م��ن �ل�����ش��ر�ئ��ب �الأم��ري��ك��ي��ة على 

�القت�شاد �ل�شيني.
بكني،  يف  �ن����ع����ق����د  ه�����ن�����ا،  وم�������ن 
ب��ع��د �ل�����ش��ي��ف، و�ح�����د م���ن تلك 
يجتمع  �لتي  �ملغلقة  �الجتماعات 
�للجنة  �أع�شاء  من  مائتان  فيها 
�ل�شيوعي،  ل���ل���ح���زب  �مل����رك����زي����ة 
�أعماله حتديد  وكان على جدول 
�ملوقف  على  كرد  �ل�شني  مو�قف 
للواليات  و�ل��ه��ج��وم��ي  �حل��م��ائ��ي 
�لغر�س  �أن  و�الك���ي���د،  �مل��ت��ح��دة. 
من �ملناق�شات هو �شياغة موقف 
ي�شمن �حرت�م �ل�شني يف �لعامل. 
بد�أت  ي��ن��اي��ر،  �شهر  ب��د�ي��ة  وم��ن��ذ 
�ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذت يف ذ�ك 

�الجتماع يف �لظهور.

تايوان يف مرمى النار
يتعلق �المر �أواًل بجزيرة تايو�ن. 
مو�شوع، قّرر �لقادة �ل�شينيون �ن 
هجومية  بطريقة  حياله  يلعبو� 
�أكر. عام 1949، �أثناء �النت�شار 
�ل�شيني،  �ل���رب  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��وع��ي 
وبع�س  ت�شيك  ك��اي  ت�شيانغ  ف��ّر 

“�إذ� مل تعامل �حلكومة  م�شيفا 
�ل�شينية �شعبها بلطف، ال ميكن 
و�إذ�  �الإن�����ش��ان،  حقوق  ت�شمن  �أن 
 ... بالت�شويت  مل ت�شمح ل�شعبها 
من  �شريتابون  �لتايو�نيني  ف��اإن 

نو�يا �ل�شني«.
بينغ،  �شي جني  �ن حت��ذي��ر�ت  �إال 
�إىل  �أي���������ش����ا  ب���ال���ط���ب���ع  م���وج���ه���ة 
لتايو�ن:  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني  �حل��ل��ف��اء 
�مل��ت��ح��دة. م��ن �لو��شح  �ل��والي��ات 
تر�مب  دونالد  موقف  تعقيد  �أن 
ه����و ج�����زء م����ن ن����و�ي����ا ����ش���ى جني 
�أنه  �لر�شالة على  بينغ. وتنطوي 
�أمريكا يف �حلد من  ��شتمرت  �إذ� 
فقد  �ل�شينية،  �ل��ت��ج��ارة  ف��ر���س 

تهاجم �ل�شني تايو�ن.

»اأم القنابل ال�ضينية«
4 يناير، بعد يومني من هذ�  يف 
�خلطاب يف ق�شر �ل�شعب �ل�شيني، 
�أعلنت �ل�شني �أنها �ختربت قنبلة 

تكون  �أن  دون  ب�شكل خا�س  قوية 
�لرهيب  �ل�������ش���الح  ه����ذ�  ن����ووي����ة. 
نورنكو،  ���ش��رك��ة  ط���ورت���ه  �ل�����ذي 
ُيطلق  �ل�شيني،  �لت�شليح  عمالق 
عليه “�أم كل �لقنابل �ل�شينية”. 
ويبلغ طولها ما بني خم�شة و�شتة 
�أمتار وميكن �أن ت�شحق �أي عائق 
���ش��ري��ط فيديو  وي���ق���دم  �أر����ش���ي. 
لنورنكو جتربة عن هذه �لقنبلة 
مقاتلة،  م��ن  �إط��الق��ه��ا  �ل��ت��ي مت 

وت�شببت يف �نفجار �شخم.
وُعر�شت �لقنبلة على �أنها �أ�شغر 
�الأقوى  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لقنبلة  م��ن 
�لقنبلة  وه�����ي  �ل����ن����ووي����ة،  غ����ري 
يعود  �لتي  �لهائل  �لتفجري  ذ�ت 
2002، و�لتي  �إىل عام  تاريخها 
�أعطت �أوىل حروفها ��شم “�أم كل 
�أ�شقط   ،2017 ع��ام  �لقنابل”. 
منها  ن�شخة  �الأم��ري��ك��ي  �جلي�س 
حتت  من�شاأة  على  �أفغان�شتان  يف 
�أن  تابعة لد�ع�س، ويبدو  �الر���س 

�لكومينتانغ،  ح���زب���ه،  �أع�������ش���اء 
كان  �لت�شعينات،  يف  ت��اي��و�ن.  �إىل 
ديناميكًيا  �ل��ت��اي��و�ين  �الق��ت�����ش��اد 
“�ل�شينيون  وك��ان  خا�س،  ب�شكل 
يديرونه  �ل���ذي���ن  �ملغرتبون” 

حمط �إعجاب علنّي يف بكني. 
�لعديد  ����ش���رع  �ل����وق����ت،  ذل����ك  يف 
يف  �لتايو�نيني  �ل�شناعيني  م��ن 
بال�شني حتتاجها  �شنع منتجات 
م�����ش��ان��ع��ه��م. م���ن ج��ه��ة �خ����رى، 
باملائة   41 ت��ذه��ب  �ل���ي���وم،  و�ىل 
م��ن ����ش���ادر�ت ت���اي���و�ن �ىل �شني 
بكني. ومن عام 2008 �إىل عام 
2016، حقق حزب �لكومينتانغ 
ت����ق����ارب����اً  ت����اي����ب����ي����ه  يف  �حل������اك������م 
�ل�شلطة  مع  و�قت�شادياً  �شيا�شياً 
�لو�شع  لكن  بكني.  يف  �ل�شيوعية 
�ل�شعبية  �ل�شني  �أ�شبحت  تغرّي. 
�لناحية  م����ن  ق�����وة  �أك������ر  �الآن 
�أ�شبحت  ح��ني  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
تايو�ن دميقر�طية حقيقية. وقد 

ي�شكك  �شكانها  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب���د�أ 
ف��ائ��دة تعميق �الت�����ش��االت مع  يف 
 ،2016 ع��ام  �ل�شعبية.  �ل�شني 
لال�شتقالل،  م���وؤي���د  ح����زب  ف����از 
�لتقدمي،  �لدميقر�طي  �حل��زب 
و�ن����ت����خ����ب  �الن������ت������خ������اب������ات،  يف 
رئي�شة  ون،  �إن���غ  ت�شاي  زعيمته، 

للجمهورية.

�ضرب ع�ضفورين
 بحجر واحد

�حل������زب  �����ش����ج����ل  ن�����وف�����م�����رب،  يف 
�الن���ف�������ش���ايل ن��ت��ائ��ج ���ش��ع��ي��ف��ة يف 
�الن����ت����خ����اب����ات �مل���ح���ل���ي���ة، وي���ع���ود 
�ل�شعوبات  �إىل  �أ����ش���ا����ش���ا  ذل�����ك 
تو�جهها  �ل����ت����ي  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�لذي  �لعن�شر  �أن  �جلزيرة. غري 
لتايو�ن،  بالن�شبة  ثابًتا  ي��ز�ل  ال 
ه�����و دع������م �ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة. 
�أقامت  �الخ����رية  ه���ذه  �أن  ف��رغ��م 
ع���الق���ات دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع بكني 

تتوقف  �أنها مل  �إال   ،1979 ع��ام 
مبعاهدة  �الل�����ت�����ز�م  ع����ن  �أب���������د�ً 
�الأم��������ن �ل���ق���وم���ي م����ع ت����اي����و�ن، 
و�لتي تنعك�س يف �إمد�دها �لثابت 
ولكن،  �الأم���ري���ك���ي���ة.  ب��االأ���ش��ل��ح��ة 
�ل�شعب  ق�شر  يف  �ألقاها  كلمة  يف 
يناير،  م���ن  �ل���ث���اين  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي 
�لذكرى �ل�شنوية �الأربعني الإذ�بة 
�ل�شني  ب����ني  �ل���ع���الق���ات  ج��ل��ي��د 
�إن  وت��اي��و�ن، قال �شي جني بينغ، 
بكني مل تعد تقبل و�شع �جلزيرة 
�لقومية.. وقال رئي�س جمهورية 
و�ل�شكرتري  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �ل�����ش��ني 
“يجب  �ل�شيوعي،  للحزب  �لعام 
و�شيتحقق  �ل�شني  توحيد  �ع��ادة 
نعد  ال  “نحن  مو�شحا:  ذلك”، 
�لقوة  ����ش��ت��خ��د�م  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
جميع  �تخاذ  يف  بحقنا  ونحتفظ 

�لتد�بري �لالزمة«.
و�أ����ش���ار ���ش��ى ج��ني ب��ي��ن��غ، �ىل �نه 
تو�فق  لبناء  ح���و�ر  �ق��ام��ة  ميكن 

ح������ول �ع���������ادة ت���وح���ي���د ت����اي����و�ن 
تايو�ن  من  طلب  لكنه  و�ل�شني. 
�أّن  ب���االع���رت�ف مب���ب���د�أ  ت���ب���د�أ  �أن 
�ل�����ش��ني و�ح����دة. و�أ����ش���ّر ع��ل��ى �أّن 
�إال  ي���وؤدي  ل��ن  ت��اي��و�ن  “��شتقالل 
و��شاف  م�شدود”.  ط��ري��ق  �إىل 
�ل�شني  “�النحر�ف عن مبد�أ  �ن 
�لتوتر  �ىل  ����ش���ي���وؤدي  �ل����و�ح����دة 
بامل�شالح  وي�������ش���ر  و�ل���ف���و����ش���ى، 

�حليوية للمو�طنني يف تايو�ن«.
على هذ� �خلطاب، ردت �لرئي�شة 
ت�شاي �إنغ-ون، باأّن تايو�ن ترف�س 
و�حدة  “دولة  �أ�شا�س  على  �تفاًقا 
�التفاقية  على غر�ر  ونظامان”، 
بني هونغ كونغ و�ل�شني حيث مت 
تاأ�شي�س فرتة �نتقالية مدتها 50 
�ملنطقة  ت�شليم  بعدها  يتم  عاًما 
�لتايو�ين  “�ل�شعب  �ن  لل�شني.  
�لدميقر�طية،  ب��ال��ق��ي��م  ي��ع��ت��ز 
حياته”،  ط���ري���ق���ة  ه����ي  وت����ل����ك 
�لتايو�ين،  ق��ال وزي��ر �خل��ارج��ي��ة 

ثقل ال�ضرائب ال�ضينية على املنتجات الأمريكية اأقل من ال�ضرائب الأمريكية على القت�ضاد ال�ضيني

من خالل تعزيز اأهدافها الع�صكرية، ال�صني 
ب�صدد تغيري �صـلوكها على ال�صـاحة الدولية

 ل اأحد ي�صتطيع اأن يقول يف اأي نوع من 
ال�صراعات ميكن لل�صني اأن ت�صتخدم ام قنابلها

�ل�شني تكت�شح �لف�شاء لت�شود على �الر�س

بارجة �مريكية  يف بحر �ل�شني �جلنوبي

�ل�شني قوة ع�شكرية �ي�شا

تر�مب.. حرب جتارية ��شتباقية

�لكالم للرئي�شة �لتايو�نية.. و�لتهديد لو��شنطن �شي.. �ل�شني �شيدة �لعامل

الرتقاء اإىل م�ضتوى الوليات املتحدة، ثم جتاوزها:

يف مواجهة وا�صنطن، تخرج بكني مدفعيتها الثقيلة...!
•• الفجر - ريت�شارد اأرتز  - ترجمة خرية ال�شيباين

ب�ضدد  ال�ضني  الع�ضكرية،  اأهدافها  تعزيز  خالل  من 
من  اأكرث  منذ  الدولية.  ال�ضاحة  على  �ضلوكها  تغيري 
ع�ضرين �ضنة بقليل، طّورت قوتها القت�ضادية دون 
�ضخب و�ضجيج، ودون الإعالن عن ذلك ب�ضوت عال. 

ويعتقد قادتها اأنه من الأف�ضل احلفاظ على ال�ضرية 
مع زيادة ال�ضادرات واإقامة م�ضانع �ضينية يف جميع 
من  ال�ضني  اإخــراج  هو  الرئي�ضي،  فالهدف  القارات. 

و�ضعها كبلد متخلف، وان تثاأر بذلك من التاريخ.
الغربية  الـــدول  تفوقت  ع�ضر،  التا�ضع  الــقــرن  يف 
وزادت  ال�ضينية.  ــة  ــوري ــراط الإم اقت�ضاد  على 

الو�ضع  الع�ضرين  القرن  يف  الآ�ضيوية  ال�ضطرابات 
الزعيم  قيادة  وحتت  الثمانينيات،  من  بداية  �ضوء. 
دفع  ال�ضيني  ال�ضيوعي  النظام  قرر  بينغ،  �ضياو  دنغ 
هذه  جنحت  وقــد  �ضخم.   تنموي  جهد  يف  الــبــالد 
اأ�ضبحت   ،2011 عام  ففي  بو�ضوح:  ال�ضرتاتيجية 
اأ�ضبح  منذئذ،  العامل.  يف  اقت�ضاد  اأكر  ثاين  ال�ضني 

املتحدة،  للوليات  الإجمايل  القومي  الناجت  جتاوز 
واحتالل املركز الأول، هو الهدف الذي تعتقد ال�ضني 
 .2030 اأو   2020 عــام  بحلول  حتقيقه  ميكن  اأنــه 
والفكرة هي اأنه يف الذكرى املئوية جلمهورية ال�ضني 
بقوة  البالد  تكري�س  يتم   ،2049 عــام  ال�ضعبية، 

كزعيمة لالقت�ضاد العاملي.

ا�ضرتاتيجية  بــداأت 
القت�ضادي  التقدم 
ــيــنــي تــواجــه  الــ�ــض
ــيــة  عـــقـــبـــة رئــيــ�ــض
قـــــــــــادمـــــــــــة مــــن 
املتحدة الـــوليـــات 

اإذا  �ــضــي:  ــة  ــال ــض ر�
ــتــمــرت اأمــريــكــا  ا�ــض
فر�س  مــن  احلــد  يف 
ال�ضينية،  التجارة 
فــــــقــــــد تــــهــــاجــــم 
ـــني تــــايــــوان ـــض ـــ� ال
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�لليبية لفرت�ت وجيزة  �لعا�شمة  �ملالحة �جلوية يف  تعطلت حركة 
بني يومي �لثالثاء و�ل�شبت جر�ء حتليق طائر�ت م�شرّية حول �ملطار 
�لوحيد يف �خلدمة يف طر�بل�س، وفق ما �أفادت م�شادر مالحية �أم�س 
لثالث  �ل�شبت  توقفت  �ل��رح��الت  �أن  �ملطار  عن  �شادر  بيان  و�أف���اد   .
�شاعات على �الأقل ب�شبب حتليق طائرة بدون طيار يف �أجو�ء مطار 

معيتيقة �لدويل.
و�أفاد �لبيان �أن �لطائرة �مل�شرّية “ت�شكل خطر� على �لطائر�ت �ملدنية 

�لقادمة و�ملغادرة من �ملطار«.
وقال م�شدر يف �ملطار طلب عدم �لك�شف عن هويته �إن حركة �ملالحة 

توقفت لعدة �شاعات يومي �لثالثاء و�الأربعاء لل�شبب ذ�ته.
�إىل مطار مدين  لكنه حتول  وك��ان مطار معيتيقة قاعدة ع�شكرية 
ج�شيمة  الأ�شر�ر  �لعا�شمة  يف  �لرئي�شي  �ل��دويل  �ملطار  تعر�س  منذ 

نتيجة �لقتال بني �لف�شائل �مل�شلحة �ملتحاربة عام 2014.
و�شركات �لطري�ن �لليبية هي �لوحيدة �لتي تعمل يف �لبالد وت�شرِيّ 

عدد� قليال من �لرحالت وخ�شو�شا �إىل تون�س وتركيا.
ومُتنع �شركات �لطري�ن �لليبية من دخول �ملجال �جلوي �الأوروبي 

“الأ�شباب �أمنية«.

 قالت مفو�شية �النتخابات �لهندية �م�س �إن �النتخابات �لعامة �لتي 
جترى على �شبع مر�حل �شتبد�أ يوم 11 �أبريل ني�شان ومن �ملتوقع �أن 

ي�شتفيد رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي من �لتوتر مع باك�شتان.
وقال �شونيل �أرور� رئي�س �ملفو�شية لل�شحفيني �إن نحو 900 مليون 
ترت�وح  مليونا   15 نحو  منهم  باأ�شو�تهم  ل��الإدالء  موؤهلون  ناخب 

�أعمارهم بني 18 و19 عاما.
و�أ�شاف �أن فرز �الأ�شو�ت �شيجرى يوم 23 مايو �أيار.

و�أ�شدرت مفو�شية �النتخابات �لهندية مذكرة تطالب فيها �الأحز�ب 
�ل�شيا�شية بعدم ��شتخد�م �شور �لقو�ت �مل�شلحة يف مل�شقات حمالتها 

�النتخابية �أو �أي �أ�شكال دعائية �أخرى يف �النتخابات �ملقبلة.
وجاءت �ملذكرة يف �أعقاب ن�شر �شور على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 
يف �لفرتة �الأخرية تظهر ��شتخد�م حزب بهار�تيا جاناتا �حلاكم يف 
حملته �النتخابية �شور طيار حربي هندي �أ�شري �أعادته باك�شتان يف 
�لفرتة �الأخرية بعد ��شتباكات مع �لهند ب�شاأن ك�شمري �ملتنازع عليها. 
�الإلكرتوين  موقعها  على  ن�شرتها  �لتي  �ملذكرة  يف  �ملفو�شية  وقالت 
��شتخد�م  �أن متتنع عن  يتعني  �ل�شيا�شية  �الأح��ز�ب  �إن  �ل�شبت  �أم�س 
�أن �لقو�ت �مل�شلحة جهة  �إذ  �شور �لع�شكريني يف دعايتها �النتخابية 

“حمايدة غري �شيا�شية” يف �لدميقر�طيات �حلديثة.
و�أ�شارت �ملفو�شية �إىل �أمر �شادر يف عام 2013 يفيد بعدم ��شتخد�م 
�شكل  “باأي  �لع�شكريني  ل�شور  و�ملر�شحني”  �ل�شيا�شية  “�الأحز�ب 
يف �الإع������الن- �ل��دع��اي��ة �حل��م��الت �أو ب����اأي ���ش��ك��ل �آخ����ر ف��ي��م��ا يتعلق 

باالنتخابات«. وطالبت “بالتز�م �شارم” باالأمر.

�إىل تركيا وحذرت مو�طنيها  �أملانيا ت�شديد حتذير�ت �ل�شفر  �أعلنت 
ميكن  و�ل����ذي  �ل����ر�أي  ع��ن  �لتعبري  ب�شبب  �عتقالهم  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ن 
�لت�شامح ب�شاأنه يف �أملانيا ولكن رمبا لن يكون كذلك لدى �ل�شلطات 

�لرتكية.
ميكن  “ال  �ل�شفر  ب�شاأن  �خلارجية  ل���وز�رة  حديث  حتذير  يف  وج��اء 
ممثلي  �شد  جديد�  �إج��ر�ء  �لرتكية  �حلكومة  تتخذ  �أن  ��شتبعاد... 

و�شائل �الإعالم �الأملانية ومنظمات �ملجتمع �ملدين«.
حلرية  �الأمل���اين  �لقانوين  �لفهم  ي�شملها  �لتي  “�لبيانات  و�أ���ش��اف 
�لتعبري ميكن �أن توؤدي يف تركيا �إىل قيود مهنية و�إجر�ء�ت جنائية«. 
و�أو�شح حتذير �ل�شفر �لذي �أكدت متحدثة با�شم �خلارجية حتديثه  
�أن عدة �شحفيني �أوروبيني ،بينهم �أملان، مل يتم �عتمادهم يف تركيا 
لالعتقال  تعر�شو�  �أمل���ان  مو�طنني  �أن  و�أ���ش��اف  �أ���ش��ب��اب.  �ب���د�ء  دون 

�لتع�شفي على نحو متز�يد يف �لعامني �ملا�شيني.
وقالت �لوز�رة �إن �ل�شلطات �لرتكية ترتاب ب�شاأن �أي �شالت ب�شبكة 
�ل��ذي تقول  �ملتحدة فتح �هلل كولن  �ل��والي��ات  �ملقيم يف  رج��ل �لدين 

�أنقره �إنه دبر حماولة �نقالب عام 2016.

عوا�شم

طرابل�س

مومباي

برلني

مقتل 9 �صرطيني بورميني  يف راخني 
 •• رانغون-اأ ف ب:

قتل ت�شعة عنا�شر �شرطة يف هجوم �شنه م�شلحون يف والية ر�خني بغرب 
�لوالية على خلفية  �لتوتر يف  �ل�شرطة و�شط تفاقم  �أكدت  بورما، ح�شبما 

نز�عات عرقية وطائفية.
�مل�شلمني  م��ن  �أل��ف��ا   740 ح���و�ىل   2017 يف  ع�شكرية  حملة  و�أج�����ربت 
قال  �أعمال عنف  �إث��ر  بنغالد�س،  �إىل  �حل��دود  �لنزوح عرب  على  �لروهينغا 

حمققو �الأمم �ملتحدة �إنها ترقى �إىل “�إبادة وجر�ئم �شد �الإن�شانية«.
ويدور نز�ع كذلك بني �لبوذيني �لذين ميثلون �الأكرية �لعرقية يف ر�خني، 

و�جلي�س �لذي �شاعدوه على طرد �لروهينغا قبل 18 �شهر� فقط.
ويف �الأ�شهر �لقليلة �ملا�شية �شن متمردو “جي�س �ر�كان” �لذين يطالبون 
مب��زي��د م���ن �حل��ك��م �ل���ذ�ت���ي �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ق����و�ت �الأم����ن 

وم�شوؤولني.
على  يوتايوكي  قرية  يف  �ل�شبت  متاأخرة  �شاعة  يف  �الأخ��ري  �لهجوم  ووق��ع 

م�شافة �شاعة فقط من �شمال �شيتوي عا�شمة �لوالية.
عن  �لك�شف  ع��دم  طالبا  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شرطة  يف  كبري  م�شوؤول  وق��ال 

هويته “قتل ت�شعة عنا�شر �شرطة و�أ�شيب �شرطي بجروح وفقد �آخر«.
مركز  من  �أ�شلحة  �أخ���ذو�  �ملهاجمني  �أن  لل�شرطة  م�شّرب  تقرير  يف  وج��اء 
يت�شن  ومل  �ل��ه��ج��وم  ع��ن  م�شوؤوليتها  بعد  جهة  �أي  تعلن  ومل  �ل�����ش��رط��ة. 

�الت�شال بتمردي جي�س �أر�كان طلبا للتعليق.
�إىل مناطق  �لتوتر  وع��اد  �لهجوم.  ب��دء حتقيقات يف  م�شوؤول حملي  و�أك��د 
و��شعة يف �شمال �لوالية. و��شتح�شر �جلي�س �آالف �لتعزيز�ت ويقوم بق�شف 
مو�قع للمتمردين �لبوذيني باملدفعية �لثقيلة. وحتظر �ل�شلطات �لدخول 
�ل�شعب  با�شتثناء زيار�ت تنظمها �حلكومة. ومن  �إىل �شمال والية ر�خني 

�حل�شول على معلومات للتاأكد من �الأنباء ب�شكل م�شتقل.
 

الأمم املتحدة تطالب بوجود اأكرب يف �صوريا
•• نيويورك-وكاالت:

قال �ملفو�س �ل�شامي ل�شوؤون �لالجئني باالأمم �ملتحدة فيليبو غر�ندي، �إنه “يتعني �أن يكون للمفو�شية 
وجود �أكرب د�خل �شوريا ملتابعة �لالجئني وم�شاعدتهم على �لعودة من �خلارج وكذلك �لنازحني د�خل 
�لدولة �لتي تعاين من �حلرب«. وبعد ثمانية �أعو�م تقريباً من �لقتال �أ�شبح �لرئي�س ب�شار �الأ�شد، 
ي�شيطر على معظم �أنحاء �شوريا وتبدو خطوط �جلبهة بني �الأر��شي �خلا�شعة ل�شيطرة �حلكومة 

ومنطقتني يف �ل�شمال و�ل�شرق، ما ز�لتا خارج �شيطرة دم�شق، دون �أي تغيري يف �لوقت �لر�هن.
ويفكر كثري من �ل�شوريني �لذين �ُشردو� د�خل وخارج �شوريا ومنهم �أكر من مليون يف لبنان �ملجاور 
للحرب  �لثامنة  �لذكرى  �ق��رت�ب حلول  مع  ب��ريوت  يف  وق��ال غر�ندي  لديارهم.  �لعودة  �إمكانية  يف 
�لتابعة لالأمم  �ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني  �ملفو�شية  �أن يكون ملنظمات مثل  �ملهم  “من  �أي��ام:  خالل 
�ملتحدة وجود يف مناطق �لعودة و�أن تتمكن من متابعة �لعودة و�لتو��شل مع �لعائدين وم�شاعدتهم 

يف معاجلة بع�س �مل�شكالت �لتي يو�جهونها«.

�لتقرير �لذي قدمه ملجل�س �الأمن خف�شا بنحو 
�ألفي عن�شر. وتتو�جد �الأمم �ملتحدة يف جمهورية 
�لكونغو �لدميوقر�طية منذ نحو عقدين. وقوة 
تكلفة.  و�أك���ره���ا  بعثاتها  �أك���رب  م��ن  م��ون��و���ش��ك��و 
مليار   1،11 ح��و�ىل  �ل�شنوية  ميز�نيتها  وتبلغ 
“�أقرتح  ت��ق��ري��ره  يف  غ��وت��ريي�����س  وي��ق��ول  دوالر. 
خف�س عدد �لعنا�شر �لنظاميني ملونو�شكو بنحو 
ووحدة  �شرطة  �شابط  و35  ع�شكرياً   1600
خف�شا  �أي�شا  “�أقرتح  وي�شيف  مكونة«.  �شرطة 
بن�شبة 30 باملئة يف عدد �ملر�قبني �لع�شكريني«. 
ويتابع “غري �أنه يف حال ر�أى جمل�س �الأمن �أنه 

 •• نيويورك-اأ ف ب:

�ق���رتح �الأم����ني �ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �نطونيو 
غ��وت��ريي�����س خ��ف�����س ع��دي��د ق���وة ح��ف��ظ �ل�شالم 
يف ج��م��ه��وري��ة �ل��ك��ون��غ��و �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، وفق 
وبعد   . بر�س  فر�ن�س  وكالة  عليه  �طلعت  تقرير 
�الأول-دي�شمرب  كانون  يف  �لرئا�شية  �النتخابات 
�لو�شع  وحت�شن  كابيال  ج��وزي��ف  فيها  ف��از  �لتي 
�الأمني، ميكن �الآن �إعادة ت�شكيل �لقوة �لتي ت�شم 
وفق  ب�”مونو�شكو”،  وت��ع��رف  عن�شر  �أل���ف   16
م�شوؤولني يف �الأمم �ملتحدة. و�قرتح غوتريي�س يف 

من �ل�شروري �حلفاظ على �مل�شتوى �حلايل من 
توفري  �شيتحتم  و�ل�شرطة يف مونو�شكو،  �لقو�ت 
مو�رد متنا�شبة ل�شمان قيام �لبعثة باملهام �ملوكلة 
�إليها«. وياأتي �حلديث عن خف�س عديد مونو�شكو 
يف وقت ت�شعى �لواليات �ملتحدة، �أكرب �مل�شاهمني 
�ملاليني يف بعثات حفظ �ل�شالم �لدولية، خلف�س 
�ملتحدة  �الأمم  م��ي��ز�ن��ي��ة  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ح��ج��م 
�لقومي  �الأم��ن  م�شت�شار  وقال  �ل�شالم.  لعمليات 
�الأمريكي جون بولتون يف كانون �الأول-دي�شمرب 
�أممية  �إنهاء بعثات  �ملتحدة �شتطلب  �إن �لواليات 

يف �إفريقيا “ال جتلب �ل�شالم«.

غوتريي�س يقرتح خف�س عديد قوة ال�صالم يف الكونغو 

حادثة �ضادمة هّزت التون�ضيني:

تون�س: ا�صتقالة وزير ال�صّحة يف انتظار نتائج التحقيق
اأ�ضباب وفاة الر�ضع: وزارة ال�ضحة تك�ضف نتائج الأبحاث الأولوية

تكليفها،  قبل  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  وك���ان 
�شنية  �ل�شيدة  ح�شرته  �جتماعا  عقد 
بال�شيخ حّملها خاللها م�شوؤولية �د�رة 
����ش���وؤون �ل������وز�رة و�ل�����ش��ه��ر ع��ل��ى قطاع 
�ل�شحة �لعمومية وفق �هد�ف حمددة 
�لقطاع  ملفات  فتح  على  ��شا�شا  تقوم 
و�ل�شهر على �شمان �ل�شفافية و�شحة 
�مل���و�ط���ن���ني. وك�����ان �ل�����ش��اه��د ق���د قبل 
�لروؤوف  عبد  �ل�شّحة  وزي��ر  ��شتقالة 
�ل�شريف على خلفّية وفاة 11 ر�شيعا 
يف م�شت�شفى �لر�بطة، موؤكد� فتح بحث 
متابعة  عن  ف�شال  �ملو�شوع  يف  �إد�ري 
�لنيابة �لعمومية لالأمر، م�شدد� على 
بدقة  �الأبحاث  متابعة هذه  �شيتم  �أن��ه 
بخ�شو�س  �مل�شوؤولية  حتميل  و�شيقع 

�أي تق�شري حمتمل.
عمل  جل�شة  عقد  عن  �ل�شاهد  وك�شف 
مع خمتلف �لهياكل �ل�شحية للتطرق 
بانه  و���ش��ّرح  ومتابعتها.  لالإ�شكاليات 
�ملحافظني  ل���ك���ل  ت��ع��ل��ي��م��ات��ه  �أع����ط����ى 
بعائالت  و�لنف�شية  �مل��ادي��ة  لالإحاطة 

�لر�شع �ملتوفني.
و����ش���ّرح وزي���ر �ل�����ش��ح��ة ع��ب��د �ل����روؤوف 
باأّن  ��شتقالته  تقدمي  قبيل  �ل�شريف، 
�حلادثة هي كارثة وطنية، م�شري� �إىل 
�أّنه من �لظلم حما�شبة �أي طرف كان 
قبل �لتاأّكد من �أ�شباب �لوفاة، �إن كانت 
�أو  �ل�شناعية  �لتغذية  �شائل  نتيجة 

تعّفن جرثومي ��شت�شفائي.

م�ضوؤولية.. وحتقيق
للحقوق  �ل��ت��ون�����ش��ي  �مل���ن���ت���دى  وك������ان 
طالب  قد  و�الجتماعية،  �القت�شادية 
وزير �ل�شحة باال�شتقالة فور�، معترب� 
ك���ارث���ة، وحم��ّم��ال �حلكومة  �حل���ادث���ة 
�لفاجعة،  ل��ه��ذه  �ل��ك��ام��ل��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
وعدم  ج��دي  حتقيق  ‘’فتح  �ىل  د�ع��ي��ا 
�إفالت كل �مل�شوؤولني عن �لفاجعة من 

�لعقاب<<.
�ملديرة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
للجمعية �لتون�شية للمحامني �ل�شبان 
لتكوين  ‘’��شتعد�دها  �ل��ف��اج��ع��ة،  �إث���ر 
جلنة دفاع عن �ولياء �ل�شحايا تتطوع 
متى  �ل��ق�����ش��اء  �م���ام  لنيابتهم  جم��ان��ا 

رغبو� يف ذلك 
ودعت �لهيئة يف بيان �شادر عنها، وزير 
�إىل  �ل�����ش��ري��ف  �ل�����روؤوف  ع��ب��د  �ل�شحة 
�ال�شتقالة  �أو  كاملة  م�شوؤوليته  حتمل 

فور� من من�شبه.
�ملحكمة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  وك��ان 
�ل�شليطي  �شفيان  بتون�س  �البتد�ئية 
قد �أكد �أن �لنيابة �لعمومّية �أذنت بفتح 

حتقيق يف �حلادثة.
لالأنباء  �فريقيا  تون�س  وكالة  ونقلت 
�لنيابة  �إن  ق����ول����ه،  �ل�����ش��ل��ي��ط��ي  ع����ن 
�لعمومّية باملحكمة �البتد�ئية بتون�س 
تعّهدت باملو�شوع، و�إن قا�شي �لتحقيق 
ممثل  �شحبة  �مل�شت�شفى  �ىل  حت����ّول 
ومالب�شات  ظ���روف  لتحديد  �لنيابة 

عائالت  مب�شاعدة  للحزب  �لقانونية 
�ل�������ش���ح���اي���ا يف م�����ش��اع��ي��ه��م الإظ����ه����ار 
�حل��ق��ي��ق��ة وحم���ا����ش���ب���ة �مل��ت�����ش��ب��ب��ني يف 
وفاة  �لكارثة ق�شائيا، معترب� ظروف 

�لر�شع غام�شة وم�شبوهة.
ودعت حركة �لنه�شة يف بيان �إىل فتح 
لتحديد  �ل��غ��ر���س  يف  ج����دي  حت��ق��ي��ق 
تقدمي  �ىل  دع����ت  ك��م��ا  �مل�������ش���وؤول���ي���ات، 
�لعاجلة  و�مل���ادي���ة  �لنف�شية  �ل��رع��اي��ة 

لعائالت �ل�شحايا.
ت��ون�����س، التخاذ  ودع�����ت ح���رك���ة حت��ي��ا 
�لتد�بري و�الإج��ر�ء�ت �لعاجلة لتفادي 
ال  �الأ�شباب  و�أن  خا�شة  �ملاأ�شاة،  تكر�ر 
تز�ل جمهولة، و�إىل فتح حتقيق �إد�ري 
�أ�شباب  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى  وع���ديل ع��اج��ل 

�م�س  ت�شريح  يف  ف��ل��ف��ول،  �ل��رب���ش��ايل 
�الأحد لوكالة تون�س �فريقيا لالأنباء. 
م���ن ج��ه��ت��ه، �و����ش���ح حم���اف���ظ تون�س 
ت��ع��ل��ي��ق��ه على  ب���وع���الق، يف  �ل�������ش���اذيل 
�لر�شع  ج���ث���ام���ني  ت�����ش��ل��ي��م  ط���ري���ق���ة 
�ل���ر�ب���ط���ة  �مل����ت����وف����ني يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
)�شناديق كرتونية( و�لتي �أثارت جدال 
�الجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
�مل�شتعملة  �ل��ك��رت��ون��ي��ة  �ل�����ش��ن��ادي��ق  �أن 
�لعملية  بهذه  خا�شة  �مل�شت�شفيات  يف 

ولي�شت �شناديق عادية.
�ل�شناديق  ه��ذه  �أن  �ملحافظ  و�أو���ش��ح 
�لكرتونية حتتوي على كافة �ملعطيات 
‘�الأ�شورة’  �ملتعلقة بالر�شع على غر�ر 
�لو�لدين  ل���ك���ل  و���ش��ع��ه��ا  ي���ت���م  �ل���ت���ي 

�جلدد.

الأحزاب على اخلط
ر�ي  ق�شية  �ىل  �لق�شية  حت��ول  وم��ع 
�ل�شيا�شية  عام، تتالت بيانات �الأحز�ب 
�ل�شاجبة و�ملدينة لف�شول �ملاأ�شاة. ويف 
ن��د�ء تون�س  �ل�شياق، دع��ت حركة  ه��ذ� 
�لفورية،  �ال���ش��ت��ق��ال��ة  �إىل  �حل��ك��وم��ة 
‘بتحميل  ل���ه���ا  ب����ي����ان  يف  وط����ال����ب����ت 
�الأو�شاع  ت���ردي  م�����ش��وؤول��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�����ش��ت��وي��ات و�خل�����وف من 
م��غ��ب��ة ح�����ش��ول �مل���زي���د م���ن �ل���ك���و�رث، 
نتيجة تفرغها لتاأ�شي�س حزب �شيا�شي 

بدل خدمة �ملو�طن .
�للجنة  تكليف  مت  �أن����ه  �ل��ب��ي��ان  وق����ال 

�أن����ه ���ش��ي��ت��ّم ن�شر  �حل���ادث���ة، الف��ت��ا �ىل 
جميع �ملعطيات �ملتعّلقة بها يف �لقريب 

�لعاجل الإنارة �لر�أي �لعام.
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  �أدرج  وق��د 
�أعمال  ج��دول  يف  �مللف  �ل�شب�شي  قائد 
�جتماعه  يف  �ل��ق��وم��ي  �الم���ن  جمل�س 

�ملزمع عقده �ليوم �الثنني.

نتائج اولية
�أن  ل��الأب��ح��اث  �الأول��ي��ة  �لنتائج  وبينت 
�ل��وف��ي��ات ي��رّج��ح �أن ت��ك��ون ن��اجت��ة عن 
�شريعا  ت�شببت  �لدم  �شارية يف  تعّفنات 
يف هبوط يف �لدورة �لدموية، وقد مّت 
و�لو�شط  �ل��ول��د�ن  ل��دى  �لعينات  رف��ع 
وم�شدر  ن��وع��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د  �ل��ع��الج��ي 
تو��شل  �للجنة  �أّك���دت  كما  �لتعّفنات. 

حترياتها ق�شد حتديد �مل�شوؤوليات.
تعازيها �حلارة  �ل�شحة  وز�رة  وجددت 
�لوقت  يف  م��وؤك��دة  �ل�شحايا  لعائالت 
توفري  على  �ملتو��شل  حر�شها  نف�شه 
لالإحاطة  �ملالئمة  �ل��ظ��روف  خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  �ل��و�ف��دي��ن  ب��امل��ر���ش��ى 

�ال�شت�شفائية �لعمومية لل�شحة.
�ل��ي��وم �الثنني  ي��ت��م  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�لتي  �لتحاليل  نتائج  ع��ن  �الإع����الن   ،
�أج�����ري�����ت ل����ل����وق����وف ع���ل���ى �الأ�����ش����ب����اب 
�ل�شارية  �لتعفنات  حل���دوث  �حلقيقة 
�لتي ت�شّببت يف هبوط �شريع يف �لدورة 
�لدموية و�أودت بحياة �لر�شع ، وفق ما 
�أفادت به �ملديرة �لعامة لل�شحة نبيهة 

�لعام  �ل��ر�أي  باطالع  و�لتعهد  �لكارثة 
حدث،  م��ا  حيثّيات  على  �شفافية  بكل 
و�لتحقيق مع كل �ملت�شّببني من قريب 
كانت  مهما  �ل��ك��ارث��ة  هاته  يف  بعيد  �أو 
ت�شّلط  و�أن  ن��ف��وذه��م،  �أو  م��ن��ا���ش��ب��ه��م 
�إ�شافة  �لعقوبات،  و�أ�شد  �أق�شى  عليهم 
حة  �إىل فتح ملف �الإ�شالحات يف �ل�شّ

�لعمومية ب�شكل عاجل وجدي.
ك��م��ا ع����ربت ح���رك���ة حت��ي��ا ت��ون�����س عن 
�شدمتها للظروف �ملهينة �لتي ُحِفظت 
ودعت  �ل�شحايا،  جثث  فيها  و�شلِّمت 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة الت��خ��اذ �الإج�����ر�ء�ت 
�لت�شرفات  هاته  ت��ك��ر�ر  ملنع  �ل��اّلزم��ة 

�مل�شتفّزة لكامل �ل�شعب �لتون�شي.
�ل��ع��ام �لتون�شي  �أّك���د �الحت���اد  يف ح��ني 
لل�شغل، يف بالغ عرب �شفحته �لر�شمية 
�الجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
في�شبوك، على وجوب �عتماد �ل�شفافية 
�لتحقيقات  يف  و�ل��و���ش��وح  و�مل�شارحة 
�جلارية و�الإ�شر�ع بك�شف كّل مالب�شات 
لل�ّشعب  �حل��ق��ي��ق��ة  وت��ق��دمي  �ل��ك��ارث��ة، 
�أو خ��ط��اأ طّبيا  ت��ق�����ش��ري�  ك��ان��ت  ���ش��و�ء 
�أو ع��م��ال �إج���ر�م���ّي���ا، وع���دم �ل����رتّدد يف 
كّل  �ّت��خ��اذ  يف  �أو  �مل�����ش��وؤول��ي��ات  حتميل 
�الإج�������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ���ش��ّد ك���ّل من 

يك�شف عنه �لتحقيق.
تون�س فقد حيث  م�����ش��روع  �م��ا ح��رك��ة 
�شجاعة �لوزير عبد �لروؤوف �ل�شريف، 
�لذي رغم �أنه مل يتول �لوز�رة �ال منذ 
�أقل من �أربعة �أ�شهر ورغم عدم حتمله 
مل�شوؤولية مبا�شرة يف ما ح�شل بادر �إىل 
�شعور  من  �نطالقا  ��شتقالته  تقدمي 
عميق بالوطنية و�مل�شوؤولية بعد �الأذن 

بفتح حتقيق يف �ملو�شوع.
�لتحقيق  مبو��شلة  �حلركة  وطالبت 
�مل�شوؤولني  لك�شف  ون��ز�ه��ة  جدية  بكل 
تثبت  �ملبا�شرين وحما�شبة جميع من 
�مل�شوؤولني  من  ح�شل  عما  م�شوؤوليته 

�حلاليني و�ل�شابقني، د�عية 
ف�شلو�  �ل���ذي���ن  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل������وزر�ء 
�إىل  �إل��ي��ه��م  �مل��وك��ول��ة  �مل��ل��ف��ات  �إد�رة  يف 
منا�شبهم  م���ن  �ل��ف��وري��ة  �ال���ش��ت��ق��ال��ة 
ح��م��اي��ة الأو�����ش����اع �ل���ب���الد م���ن مزيد 

�لتدهور.

النيابة العمومّية تفتح حتقيقا، 
والكارثة على طاولة جمل�س الأمن القومي

تكليف �صنية بال�صيخ وزيرة ال�صباب 
والريا�صة بت�صيري وزارة ال�صحة بالنيابة

وزيرة �ل�شحة بالنيابة �شنية بال�شيخ

طريقة ت�شليم جثامني �لر�شع �ثارت �ال�شتياء

��شتقالة وزير �ل�شحة �لتون�شي عبد �لروؤوف �ل�شريف

حالة ��شتنفار �شيا�شي بعد �لفاجعة

يطالب  تــونــ�ــس  ــــداء  ن
بال�ضتقالة  احلكومة 
تون�س  وحتيا  الفورية، 
ت�ضليط  اإىل  تـــدعـــو 
اأقــــ�ــــضــــى الـــعـــقـــوبـــات

احتاد ال�ضغل يوؤكد على 
حقيقة  تقدمي  وجــوب 
الـــكـــارثـــة، ومــ�ــضــروع 
وزراء  ُيــطــالــب  تــونــ�ــس 
بال�ضتقالة وم�ضوؤولني 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
يعي�س  قــبــل،  مــن  تون�س  ت�ضهدها  مل  �ضابقة  يف 
وفاة  نتيجة  حقيقية  �ضدمة  وقع  على  التون�ضيون 
امل�ضت�ضفيات  اأحـــد  داخـــل  الــر�ــضــع  مــن  جمموعة 
ق�ضية  اىل  حتولت  مــا  �ضرعان  التي  التون�ضية، 
كامل  واإ�ضالح  مبراجعة  املطالبة  واىل  عــام،  راي 

املنظومة ال�ضحية وهيكلتها ومتويلها .
ا�ضتقالة وتعيني

وقد قرر رئي�س احلكومة التون�ضية يو�ضف ال�ضاهد، 
وزيرة  بال�ضيخ  �ضنية  ال�ضيدة  تكليف  الحد،  اأم�س 
ال�ضحة  وزارة  بت�ضيري  والريا�ضة  ال�ضباب  �ضوؤون 

بالنيابة.  

•• عوا�شم-وكاالت: رياح التغيري تع�صف باإيران.. اإىل الأ�صواأ

للو�شع  فيما تتو��شل �الحتجاجات يف �ملدن �الإير�نية رف�شاً 
�القت�شادي �ملتعر، و�شيا�شات �لنظام �لتع�شفية، ين�شغل �ملر�شد 

و�لتي تهدف �إىل  �الأعلى �آية �هلل خامنئي باأمور تتعلق مب�شتقبل “جمهوريته”، 
�الأوىل  �إح��دى خطو�ته  كانت  بعد رحيله.  له  �ملخل�شني  �أن�شاره  �شيطرة  �شمان 
رفع مقام �ل�شورة �ل�شيا�شية لقائد فيلق �لقد�س و�حلر�س �لثوري �جلرن�ل قا�شم 
جانب  �إىل  �شليماين  ف�شوهد  نيوز«.  “عرب  ل�شحيفة  تقرير  بح�شب  �شليماين، 
�لرئي�س  ق��ام  عندما  ح��ا���ش��ر�ً  ك��ان  �أخ����ري�ً، حيث  منا�شبة  م��ن  �أك��ر  يف  خامنئي 
وعندما  �أ�شبوعني.   قبل  �إىل طهر�ن  متوقعة  بزيارة غري  �الأ�شد  ب�شار  �ل�شوري 
�لتقى �الأ�شد بالرئي�س �الإير�ين ح�شن روحاين، كان �شليماين حا�شر�ً �أي�شاً، لكن 

وزير �خلارجية حممد جو�د ظريف مل يظهر �أبد�ً. 

�ضيطرة �ضليماين
وبعدها بفرتة وجيزة، قدم ظريف ��شتقالته، �حتجاجاً على �أنه مل يكن على علم 

تغيريات ح�ضا�ضة
كبري  ري�شي  �إبر�هيم  خامنئي  عنّي  �أخ��رى،  هامة  خطوة  ويف 
�لق�شائية  �ل�شلطة  رئي�س  �أ���ش��ب��ح  بينما  �إي����ر�ن،  يف  �لق�شاة 
م�شلحة  ت�شخي�س  ملجل�س  رئي�شاً  الريجاين،  �شادق  �ل�شابق، 

�لنظام. 
وكالهما معروفان باآر�ئهما �ملتطرفة، وبقربهما من �حلر�س �لثوري، و�أن �ملر�شد 
�أكرب على �ل�شعيد  �الأعلى يثق بهما ثقة عمياء. قد تلحق �لتعديالت تغيري�ت 
�أهم  من  و�ح��دة   ،2021 يف  �ملقبلة  �لرئا�شية  �النتخابات  تعد  حيث  �ل�شيا�شي، 
79 عاماً،  �لبالغ  �الأعلى  �لزعيم  لعمر  �إي��ر�ن، نظر�ً  �لتي جتري يف  �النتخابات 

و�إمكانية �أن تبد�أ �ملناق�شات حول خليفة قريباً.
م�شلحة  ت�شخي�س  وجمل�س  �لق�شائية،  �ل�شلطة  يف  �الأخ��رية  �لتغيري�ت  وت�شري 
�أن  �إىل  ظريف،  و��شتبعاد  �الأ�شد،  من  وقربها  �لثوري  �حلر�س  و�أن�شطة  �لنظام، 

قب�شة �ملت�شددين على �إير�ن تزد�د قوة. 
�النتخابات  بعد  خمتلفتني  و�شيا�شة  روؤي��ة  لتبني  ت�شتعد  �جلمهورية  �أن  ويبدو 

�لرئا�شية �الأمريكية �ملقبلة يف 2020.

بزيارة �الأ�شد �أو متت دعوته �إىل �الجتماع مع روحاين، �إال �أن �الأخري رف�شها، كما 
�شرح �شليماين يف وقت الحق، باأن ظريف ال يز�ل �ل�شخ�س �لرئي�شي �مل�شوؤول عن 

�ل�شيا�شة �خلارجية يف �إير�ن.
ويف حني �أن ظريف هو وزير خارجية �إير�ن فيما يتعلق بق�شايا �الحتاد �الأوروبي 
و�لغرب، فاإن �شليماين هو �الآمر �لناهي فيما يخ�س �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�شوؤون 
باأن فيلق  �شليماين،  نائب  �إ�شماعيل غاين،  �للو�ء  �لعربية و�الإقليمية. و�عرتف 

�لقد�س كان على علم بزيارة �الأ�شد �إىل طهر�ن.
وما يثري �جلدل هنا، هو �أن ظريف، مل يكن موثوًقا به، وبعبارة �أخرى، مل يكن 

من �ل�شروري له �أن يعرف مثل هذه �الأمور �الإقليمية، الأنها ال تهمه. 
�أو�شح �لبيان �ملثري للغ�شب من قبل غاين، �أن �حلكومة لي�س لها دور تلعبه يف 

�ل�شيا�شات �الإقليمية الإير�ن.
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اإعــــــــــالن
بوينت  �ل�ش�����ادة/�ك�شبريت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتمثيل �ل�شركات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2183368 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمه �شلطان ر��شد علي �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي عبد�هلل �حمد بن بر�ك �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
بي  �ل�ش�����ادة/�م  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ف للمقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1063679 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شيوم 

تيليكوم �س.ذ.م.م هيلي مول - فرع �أبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1726083 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
موبايل فرع من �ك�شيوم تليكوم ذ.م.م فرع �أبوظبي 8

رخ�شة رقم:CN 1531594 تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شيوم 

تيليكوم ذ.م.م فرع �أبوظبي 9
رخ�شة رقم:CN 1724498 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

موبايل فرع من �ك�شيوم تيليكوم ذ.م.م فرع 5
رخ�شة رقم:CN 1152298 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �ك�شيوم 

تليكوم ذ.م.م /فرع
رخ�شة رقم:CN 1126761 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �ك�شيوم 

تليكوم ذ.م.م - فرع �لعني
رخ�شة رقم:CN 1144203 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
كوتكال  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتدليك �لرجال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1434441 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شه علي بو هندي ز�رعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف وليد �شامل ��شماعيل ح�شن �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ذ� �نديان �ك�شنت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2266191 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كد��س عبد�هلل �شعيد كد��س �لرميثي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ت�شار ماين كري�شتني هيلني د �شوز�
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر عبد�هلل نا�شر باحلري�ن �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شانيل �شادياد��شان �شادياد��شان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
CN باال�شم �لتجاري �كو� در�ي كلني  رقم:1740587 
ذ.م.م  بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �ك�شيوم 

تيليكوم ذ.م.م - فرع �أبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1008634 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
موبايل فرع من �ك�شيوم تيليكوم ذ.م.م فرع �أبوظبي 9

رخ�شة رقم:CN 1409593 تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
موبايل فرع من �ك�شيوم تيليكوم ذ.م.م فرع �أبوظبي 10

رخ�شة رقم:CN 1724586 تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فونو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �لتوزيع �س.ذ.م.م  فرع �أبوظبي 4
رخ�شة رقم:CN 1517224 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فونو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �لتوزيع ذ.م.م  فرع دملا مول
رخ�شة رقم:CN 1183811 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �شب�س 

�ند �شو�س للماأكوالت �ل�شريعه
رخ�شة رقم:CN 2561075 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنيكتوفيليا كايف
رخ�شة رقم:CN 2517635 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
للتطوير  �ل�ش�����ادة/�آفاق  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لقيادي ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1188793 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمموعة فزعة
FAZAA Group

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة �خل�شخ�شة لتنمية �ملو�رد ذ.م.م

PRIVATIZATION GROUP FOR Resources Development LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �شمارت فيوت�شر للمقاوالت �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:2685893 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

يو�شف عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي من 25% �ىل %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي من 25% �ىل %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء

نا�شر عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي من 25% �ىل %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ر��شد عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي من 25% �ىل %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جا�شم عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي %20
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لوطنية  رف�����ش��ت �حل��ك��وم��ات  ل��ق��د 
ال  حتى  ك��ف��اء�ت  تثبيت  �الآن  حتى 
حتجبها، وهناك خيار برتك �أوروبا 
ع��م��الق��ة تهتم  �إد�ري�����ة  ك��اآل��ة  تعمل 
غري  �لزر�عة،  مثل  �لنقاط  ببع�س 
�نها ال تثري �حللم، �ال �نه بالن�شبة 
�شتكون  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

هناك حاجة الأوروبا.
ف���اإذ� كنا ن��رغ��ب يف �حل�����ش��ول على 
م�����ش��ت��وى ت���ك���ن���ول���وج���ي، و�ل����ق����درة 
�لعابر  م��ن  و�حل��م��اي��ة  �ل�شناعية، 
ع�شكري  ودفاع  �الإقليمية،  للحدود 
جيد، وثقل يف �ملفاو�شات �لتجارية، 
كل هذ� ميكن �لقيام به فقط، من 
خ���الل �الحت������اد. ه���ذ� ه���و �لرهان 

و�شتاتي �لفرتة �حلالية بحلول.
�أن للربيك�شيت ميزة،  قلت موؤخًر�، 
�إثبات قدرة �الحتاد �الأوروبي  وهي 
ع��ل��ى �مل����رون����ة. ك��ان��ت ه��ن��اك رغبة 
قوية بعدم �ل�شماح للمملكة �ملتحدة 
ث��م��ن. ومل ترت�جع  ب����اأي  ب��ال��ب��ق��اء 
معينة.  �أ�شا�شية  مبادئ  عن  �أوروب��ا 
ل��ق��د �أظ���ه���رن���ا �أن���ن���ا ق�������ادرون على 
�ل�شمود على هذ� �الأ�شا�س، ويف هذ� 
قوة.. لكنها قوة يجب �ن ن�شنع بها 

�شيئا ما.
�الن���ت���خ���اب���ات  ت����ك����ون  �أن  ومي����ك����ن 
لتحقيق  ف����ر�����ش����ة  �الأوروب���������ي���������ة 
�شيء،  �أي  ن��غ��ري  مل  �إذ�  �م���ا  ذل����ك. 
�شيا�شية،  �إر�دة  �الأم���ر  و�شيتطلب 
ينجح.  ل��ن  �الأوروب����ي  �مل�شروع  ف��اإن 
�شتفقد  �إج��ر�ء�ت  تكري�س  �شي�شتمر 
بحاجة  �ننا  �ل��وق��ت.  مب��رور  قوتها 
وم�شروع  �شيا�شية،  م���ب���ادر�ت  �إىل 
م�شرتك جديد، و�ن يثبت �الحتاد 

�الأوروبي �أنه قادر على �لوجود!

�مل��و���ش��وع �الأوروب����ي  مل��ق��ارب��ة  �شعيت 
ال  �ذ  �ل�شعبوية،  �لظاهرة  بتحليل 
�أوروب����ا  ي��ح��دث يف  ف��ه��م م��ا  ميكننا 
�لتي  �الن��ت��ق��اد�ت  ك��ل  ع��ن  بالتغافل 
�قت�شرنا  �إذ�  �ل�شعبويون.  يوجهها 
على �ل��ق��ول، يف ك��ل م��رة، �ن �لنقد 
جم����رد ����ش���وء ف���ه���م، ف���اإن���ن���ا نعطي 
�الن���ط���ب���اع ب��ان��ن��ا ن��ن��ك��ر �خل���ل���ل. يف 
ب�شكل  �ل��ن��ق��د  ُن��ق��ي��م يف  �ن  �مل��ق��اب��ل، 
د�ئم، ُين�شينا �ال�شارة ملا يعمل ب�شكل 

جيد.
حاولت تناول �ملو��شيع �لو�حد تلو 
و�إذ� كانت  �الأخ��ر نظر� الختالفها، 
لهجمات،  مو�شوًعا  �الخ���رية  ه��ذه 
فالن هناك عيوب يجب �العرت�ف 
ب����ه����ا. ف����������ور�ء م�����غ�����االة �خل����ط����اب 
�ختبار  �ل�����ش��روري  م��ن  وت�شّخمه، 
ما يقوله �ل�شعبويون، ملعرفة ما �إذ� 
يتعلق  فيما  جدية  �الإج��اب��ات  كانت 
تكن  مل  و�إذ�  �مل����ح����ددة،  ب��امل�����ش��اك��ل 

كذلك، لتقدمي مقرتحات جدية.
�أوروبا”  “�شكر�  ه��و:  �لكتاب  مبد�أ 
على ما فعلته، ولكن على �أوروبا �أن 
و�أنطلق  �مل��ج��االت،  جميع  يف  تتغري 
من �لكلي�شيهات �ل�شعبوية لتحديد 

�مل�شاكل �ملحتملة.
ح�شا�شية:  �الأك����ر  �مل��و���ش��وع   -  1
م�شاألة �لهجرة. �لكذبة �الأوىل هي 

�لقول باأن �أوروبا م�شفاة.
�لقول “�إنه خطاأ بروك�شل«.  -  2

�لفائدة”،  ع��دمي��ة  »�أوروب������ا   –  3
وهي �ل�شورة �لتي تعترب �ن �أوروبا 
ها نحن  لكن  جمرد بريوقر�طية. 
ندرك �أن الأوروبا فائدة، و�الإجنليز 

ب�شدد �كت�شاف ذلك.
تنت�شر  �ل���ذي  ب��ال��ي��ورو  يتعلق   -  4

ح����ول����ه �ل����ك����ث����ري م�����ن �مل���ع���ل���وم���ات 
�خلاطئة

�لعمال  مو�شوع  �أي�شا  هناك   -  5
�ل�شورة  مع  �لو�فدين،  �الأوروبيني 

�لكاريكاتورية “�شرقو� وظائفنا«.
– »�أوروبا هي حمامة �لعوملة”،   6
م��ع �ل��ف��ك��رة �ل��ت��ي ت��ق��ول �ن �لعوملة 

تلعب �شد �أوروبا.
»�أوروبا منر من ورق”، مبعنى   - 7

�أنها غري جمدية. 
هذه هي �ملحاكمات �ل�شبع الأوروبا. 
يوجهها  �ل����ت����ي  �الن�����ت�����ق�����اد�ت  �إن 
�شاذة  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً  �ل�شعبويون 
وكاذبة، �ال �ن �المور ال ت�شري على 
ما ير�م يف كثري من هذه �ملو��شيع، 
للنقد  ك�����ان  م����ا  وج�����وده�����ا  ول�������وال 

�ل�شعبوي �ن ليكون. 
�مل��و����ش��ي��ع هناك  يف ك���ل م���ن ه����ذه 
�خ�����ت�����الالت خ����ط����رية م����ع �أوروب��������ا 
�أو  �ل��ن��ا���س  لتطلعات  ت�شتجيب  ال 
�جلماهري  م����ن  ب�����دء  خم���اوف���ه���م، 

�له�شة �أو �لطبقات �لو�شطى. 
�أن تكون  �ل�شدفة  ولي�س من قبيل 
�لهو�ج�س  قلب  يف  �مل��و����ش��ي��ع  ه��ذه 

�أدى �إىل تخفيف �لرو�بط �لثقافية 
و�القت�شادية بني خمتلف �ل�شعوب. 
وقد خلق تو�ّشعه �إىل بلد�ن خمتلفة 
�شعور�   )... وبلغاريا  )رومانيا  جد�ً 
م�شكلة  �نكار  يجب  ال  باالنف�شال. 

�لهوية.
�لعوملة،  �لنا�س:  تقلق  كثرية  �أ�شياء 
�ن  �لرقمية. فهل  �الإره���اب،  �مل��ن��اخ، 
�أوروبا موجودة حلمايتهم �أم ال؟ �إذ� 
كانت جمردة وغري جم�شدة، فاإنها 
ال تعطي �النطباع بحماية �شكانها، 
�إىل �النكفاء على  لذ� مييل ه��وؤالء 

�لذ�ت و�النغالق. 
م��ا �أل���وم عليه �أوروب����ا �حل��ال��ي��ة هو 
لي�س هناك  �شيا�شي،  غياب م�شروع 
هذ�  ع����ن  ت��ع��ب��ري  وال  جت�����ش��ي��د  ال 
�ل�شارع  �ل��ن��ا���س يف  ����ش��األ  �مل�����ش��روع، 
�لثالثة  �ل����روؤ�����ش����اء  �أ�����ش����م����اء  ع����ن 
�الأوروبية،  للمفو�شية  �الخ��ريي��ن 
نكتة  �شيعرف! كانت هناك  �أح��د  ال 
�ن  �شبق  �لوقت،  ذلك  لكي�شنجر يف 
“�أوروبا؟ ما رقم  ف�شرت �لظاهرة: 
�أت�شل؟”،  �أن  يجب  مبن  �لهاتف؟ 

�ن �أوروبا غري جم�شدة.

م��ث��ل �ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي. فاأي 
�أوروب�����ا ق���ادر ع��ل��ى �ملقاومة  ب��ل��د يف 
�أح��د. وهذ�  و�ل�شمود مب��ف��رده؟ ال 
ه���و �ل����ره����ان، �إم��ك��ان��ي��ة �ل��ع��ي�����س يف 
�ليوم، نن�شى يف كثري من  قارة هي 
�الأح���ي���ان، �ل��ق��وة �ل��ت��ج��اري��ة �الأوىل 
بقيمها  حماية  و�الأك��ر  �لعامل،  يف 

ونظامها �الجتماعي.
و�أيا  �شيا�شي،  م�شروع  �أوروب��ا  �ليوم 
�أن يبقى  ي��ج��ب  ك��ان��ت �الن��ت��ق��اد�ت، 
�الحتاد �الأوروبي م�شروًعا �شيا�شًيا، 
قانونية  ل���و�ئ���ح  جم���م���وع  ول��ي�����س 
ت��ع��ط��ي �الن��ط��ب��اع ب��اأن��ن��ا ن��ت��ع��ب من 
على  ع��الوة  ثانوية.  م�شاريع  �ج��ل 
�ل�شيا�شة،  من  �مل�شاكل  تاأتي  ذل��ك، 
ف��ال��ربي��ك�����ش��ي��ت ه����و يف �الأ����ش���ا����س 
م�شروع �أقلي د�خل �مة، حتّول �إىل 

�شدمات كهربائية.
تكون  �ن  يجب  �أوروب���ا،  توجد  لكي 
�ل��وج��ود، ولهذ�  الأوروب���ا �لرغبة يف 
�إىل  ي��ت��ح��دث  حت��ت��اج �ىل م�����ش��روع 
ج��م��ي��ع �الأج�����ي�����ال. ل��ي�����س ه����ذ� هو 
�الحتاد  بناء  �ليوم، فقد مت  �حل��ال 
�الأوروبي ب�شرعة كبرية للغاية، مما 

��شتعادة  ع��ل��ي��ن��ا  ول��ك��ن  و�مل����خ����اوف، 
�حل���ق���ي���ق���ة وت�����ق�����دمي م���ق���رتح���ات 

حقيقية.
على  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  ك����ان  *�إذ� 
وف�شح  �ل�������ش���ع���ب���وي،  �ل��ت�����ش��خ��ي��م 
�شروري  �أم��ر  �خلاطئة،  �ملعلومات 
وي�شتحق �لثناء، �ال ميكن للرتكيز 
ع��ل��ى ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �خل���ط���اب �أن 
نحاول  ب���اأن���ن���ا  �الن���ط���ب���اع  ي��ع��ط��ي 
جتنب �لنقد �ملدرو�س حول �أوروبا؟ 
�مل�شاألة  ����ش��ت��ق��ط��اب  ي���ك���ن  مل  �ن 
الأوروبا  �ملنا�شرين  بني  �الأوروب��ي��ة 

ومناه�شيها؟
�أناق�شه يف كتابي،  هذ� بال�شبط ما 
�أ�شعى  �أن�����ا  ن���ق���دي.  و�ل������ذي مي��ث��ل 
لي�س  �أن�����ه  م���ن  �ل���ت���اأك���د  ف��ق��ط �ىل 
ن��ق��د� ك��اري��ك��ات��وري��ا، و�من���ا م��ن نوع 
كتبي  �أح��د  ع��ن��و�ن  �لقا�شي.  �لنقد 
روجيه  مع  باال�شرت�ك  “دولتنا”، 
فورو، يف هذ� �لكتاب، قمنا بتحليل 
�أن  الإظهار  �لقطاعات  من  �لعديد 
�ل���دول���ة م���دع���ّوة ل��الإ���ش��الح يف كل 
من هذه �لقطاعات. وهذ� هو نف�س 
�لنقد  الأوروب������ا،  بالن�شبة  �ل�����ش��يء 

�حتمل  و�ن��ا  جدية  وعملية  خطري 
م�شوؤوليته.

�إن��ن��ي �أرف�������س �مل��ق��ارب��ة �ل��ت��ي تقوم 
كاريكاتوريا  �خلطاب  �ختز�ل  على 
يف م��ع�����ش��ك��ري��ن: م��ع�����ش��ك��ر �خل���ري، 

ومع�شكر �ل�شر.
*ه��ل ُت�شمع ه��ذه �ل��دع��وة الأوروب���ا 
قوية، يف وقت يتقدم فيه �خلطاب 
م�شتوى  �ىل  وبالنظر  �ل�شعبوي، 
�ملقدر  �ل��ت�����ش��وي��ت  ع���ن  �الم���ت���ن���اع 

النتخابات مايو؟
ما،  دميقر�طية  ج��ودة  ي�شنع  ما   -
هو نقا�شها �لعام. وحول �أوروبا، مل 
يعد �لنقا�س جيد�ً. قبل 30 �أو 40 
���ش��ن��ة، ك���ان ه��ن��اك م�����ش��روع حقيقي 
يحمله �الأوروبيون، وكانو� فخورين 

به. لقد جلبت �أوروبا �ل�شالم، وهو 
�أمر �شخم جليل مثل جيلي، �ال �ن 
هذه �حلجة ال توؤثر على كثري من 
�لنا�س �ليوم، وخا�شة بني �ل�شباب.

�إمكانية  �إن  �أخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
�أنحاء  جميع  يف  هاتفيا  �الت�����ش��ال 
�لعامل، و�لقدرة على قيادة �ل�شيارة 
�لتاأمني،  ت��غ��ي��ري  دون  �خل�����ارج  يف 
وعلى �النتقال من بلد �إىل �آخر مع 
��شياء  هي  �الج����ر�ء�ت،  من  �لقليل 
يبدو طبيعياً  �أكر. وهذ�  ملمو�شة 
كذلك،  ل��ي�����س  ل��ك��ن��ه  ل��ن��ا،  بالن�شبة 

و�النكليز ب�شدد �كت�شافه.
نحن نتحدث عن �أوروبا �لغد، �أوروبا 
�لواليات  �أو  �ل�شني  �شتو�جه  �لتي 
تكنولوجية  ق��ط��اع��ات  يف  �مل��ت��ح��دة 

يجب اأن يبقى الحتاد الأوروبي م�صروًعا 
�صيا�صًيا، ولي�س جمرد جمموع لوائح قانونية

 ل ميكن فهم ما يحدث يف اأوروبا بالتغافل 
عن كل النتقادات التي يوجهها ال�صعبويون

لكي توجد، يجب اأن تكون اأوروبا راغبة يف 
الوجود، واملطلوب م�ضروع يتحدث اإىل جميع الأجيال

�لرتكية خالل  �حلكومة  �مل�شوؤولني يف  كبار  �ثنني من  على  عقوبات  فر�شت 
�لعام �ملا�شي من �أجل �شمان �الفر�ج عن �لق�س �الأمريكي �ملعتقل يف تركيا. 

�إذ  �أ�شو�أ بالن�شبة للعالقات �الأمريكية �لرتكية؛  ولكن �لباحثة ترى �أن �الآتي 
هو   ”400 “�إ�س  �لرو�شية  �ل�شاروخية  �لدفاع  �أنظمة  �شر�ء  تركيا  ق��ر�ر  �إن 
�ل�شبب �لرئي�شي يف كل �الأزمات �لتي تو�جه �لتحالف �لذي د�م عقود�ً طويلة 
بني �لبلدين؛ حيث ترى �لواليات �ملتحدة �أن ن�شر معد�ت رو�شية متقدمة من 
�شابقة  وي�شكل  �أ�شر�ر �حللف،  بك�شف  يهدد  �لناتو  بحلف  رئي�شي  �شريك  قبل 
�أكر  تركيا  كما يجعل  �ملربحة  �الأمريكية  �الأ�شلحة  ت�شر مببيعات  �أن  ميكن 
�عتماد�ً على رو�شيا. وبالفعل هددت و��شنطن مبعاقبة تركيا بفر�س عقوبات 
�شدها �إذ� ت�شلمت �الأ�شلحة �لرو�شية، مبا يف ذلك حظر بيع �جليل �جلديد من 

مقاتالت “�إف 35” �إىل تركيا.
�إن �شفقة �الأ�شلحة �لرو�شية  �ضفقة ال�ضواريخ الرو�ضية..وتقول تركيا    

عو��شم-وكاالت:
�أن  �الأوروب��ي للعالقات �خلارجية،  باملجل�س  �لباحثة  �أيدنتا�شبا�س،  �أ�شلي  ر�أت 
“�إ�س  �لرو�شية  �ل�شو�ريخ  �شر�ء  �أردوغ��ان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  ق��ر�ر 
400” هو �ل�شبب �لرئي�س يف جميع �الأزمات �لتي تو�جه �لتحالف �لذي د�م 

عقود�ً طويلة بني تركيا و�لواليات �ملتحدة. 
وُت�شري �لباحثة، يف مقال ن�شرته �شحيفة “و��شنطن بو�شت” �الأمريكية، �إىل 
 2015 �لتوتر�ت منذ  �أنقرة وو��شنطن يو�جه �لعديد من  �لتحالف بني  �أن 
لعدة �أ�شباب �أبرزها ��شتياء �أنقرة من دعم �لواليات �ملتحدة لالأكر�د �ل�شوريني. 
ومن ناحية �أخرى يتز�يد �شعور و��شنطن باأن �أنقرة �شريك غري موثوق فيه 

يف �ل�شرق �الأو�شط. 
توترات  .. وبح�شب �لباحثة، مل يت�شامح �أردوغان قط مع و��شنطن العتقاده 
نف�شه  �لوقت  ويف   ،2016 يف  �لفا�شلة  �الن��ق��الب  ملحاولة  �ل�شمني  بدعمها 
�لنظام  �إىل  ب��الده  لتحويل  �أردوغ���ان  م�شروع  كامل  ب�شكل  و��شنطن  تقبل  مل 
تر�مب  �إد�رة  �أن  لدرجة  �لبلدين  بني  �لعالقة  يف  خلل  وح��دث  �ال�شتبد�دي. 

قد متت بالفعل وال ميكن �لرت�جع عنها، ولكنها ت�شتطيع �أي�شاً �شر�ء �شو�ريخ 
“باتريوت” �الأمريكية رغم �الأزمة �القت�شادية �لتي ت�شهدها تركيا، و�أن �شر�ء 
نظامني كبريين �شيكون عبئاً هائاًل على �لبالد، ولكن و��شنطن ت�شر على �أن 
��شتغالل  رو�شيا حت��اول  �أن  �لباحثة  وتو�شح  و�ح��د فقط.   �شر�ء نظام  تركيا 
�لغربي”،  “�لتحالف  م��ن  تبقى  م��ا  لتدمري  �لناتو  حلف  د�خ��ل  �لت�شدعات 
وباتت تركيا �شعيفة الأن �أردوغان يجد �شعوبة يف �لتحرك يف �شوريا من دون 
مو�فقة رو�شيا، وعلى عك�س �الأمريكيني و�الأوربيني ال يهتم �لرئي�س �لرو�شي 

فالدميري بوتني بكيفية �إد�رة �أردوغان لبالده، وهو ما يقدره �الأخري. 
يف  تركيا  مكانة   ”400 “�إ�س  �شو�ريخ  �أزم��ة  نتيجة  حت��دد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لناتو. ومن وجهة  �لر�شمي لرتكيا من  �لغرب، ورمبا تكون مبثابة �خلروج 
�إ�شعاف �حللف  �لناتو  �أحد �الأع�شاء �ملهمني يف  �شاأن خ�شارة  نظر رو�شيا من 
و�نت�شار �الأنظمة �لرو�شية.  ومع ذلك، فاإن مدى �هتمام �لرئي�س �الأمريكي 

�إد�ر�ته  �الآن، فقد تدخلت  دونالد تر�مب بكل هذ� الي��ز�ل غري و��شحاً حتى 
�ل��رو���ش��ي��ة، مم��ا و�شع  �الأ���ش��ل��ح��ة  لل�شغط �شد �شفقة  ج���د�ً  م��ت��اأخ��ر  وق��ت  يف 
�أ�شهر فقط من ت�شليم �ل�شفقة يف  �أردوغ��ان يف موقف حرج مع �لرو�س قبل 
�الأمور،  تغيري  وتر�مب يف  �أردوغ���ان  �لتقارب بني  ي�شاعد  يوليو -مت��وز. ومل 
�ل�شو�ريخ  �شر�ء  تر�مب  على  �أردوغ���ان  عر�س  م��وؤخ��ر�ً  هاتفية  حمادثة  ويف 
�لرو�شية و�الأمريكية �أي�شاً وطلب من �الأخري �قناع �لكونغر�س بذلك. ولكن 
�أن  �لكونغر�س ال يرغب يف قبول �الأمر على وجه �لتحديد الأنه يدرك متاماً 
و�شول �ل�شو�ريخ �لرو�شية �إىل تركيا من �شاأنه �أن يح�س �الآخرين على تكر�ر 

ذلك، وال ميكن �لوثوق برت�مب متاماً فيما يتعلق بهذ� �لقر�ر. 
وبالفعل  ت�شعيد�ً،  �ملقبلة  �الأربعة  �الأ�شهر  ت�شهد  �أن  �لباحثة، يرجح  وبح�شب 
يلجاأ �جلميع �إىل �ملناور�ت با�شتثناء �لرو�س، �إذ �إن بوتني ُيعد زعيم مافيا يف 
�لرت�جع عن  �ل�شعب  �شيكون من  �أردوغ���ان  نظر  وجهة  وم��ن  �ملطاف،  نهاية 
�ل�شفقة مع بوتني، ال�شيما �أن �الأخري ال يقدم له نظاماً لالأ�شلحة فقط و�إمنا 
حماية د�ئمة لنظام حكمه، متاماً كما تفعل رو�شيا مع �حللفاء �الآخرين مثل 

نيكوال�س مادورو يف فنزويال. 

اأردوغان عالق بني �صفقتي �صواريخ..وتركيا يف موقف �صعيف  

�وروبا تفتقر �ىل م�شروع يتج�شد

مع �لربيك�شيت تكت�شف بريطانيا �همية �الحتاد

غالف �لكتاب

�لباحث برنارد �شبيتز

�ل�شعبوية.. مغاالة ال حتجب بع�س �حلقائق �ل�شعبويون خطر يهدد �وروبا

�وروبا �حلالية ال تثري �حللم

دون انكار م�ضكلة الهوية:

نقائ�س اأوروبا ل ترّبر ترك ال�صعبويني يرتعون...!
ما تالم عليه اأوروبا احلالية هو غياب م�ضروع �ضيا�ضي، وعدم وجود جت�ضيد اأو تعبري عنه 

••الفجر – خرية ال�شيباين

يتناول  غرا�ضت،  ن�ضر  دار  عن  ـــا!«،  اأوروب “�ضكرا  يف 
الظاهرة  خالل  من  الأوروبــي  املو�ضوع  �ضبيتز،  برنار 
ال�ضعبوّية، يدح�س “�ضبع اأكاذيب كرى لالأوروفوبيا«. 
للتاأمني،  الفرن�ضي  الحتاد  رئي�س  هو  �ضبيتز،  وبرنار 
روكــار،  مي�ضيل  الـــوزراء  لرئي�س  ال�ضابق  وامل�ضت�ضار 
والع�ضو ال�ضابق يف الإدارة العامة لكنال + ووفيفندي 
يونيفر�ضال، وين�ّضط مركز تفكري وابحاث “الخوين 

“ما ل يجب  و�ضاهم يف الكتاب الرنامج  جراكو�س”، 
واحد  وهو   ،)2011 مي�ضيل،  )األبني  ي�ضتمر...”  اأن 
على  بالي�ضار  تدفع  التي  الإ�ضالحية  الأ�ضوات  من 

طريق التحديث.
اجــراه معه موقع  الذي  التايل   يف احلــوار احل�ضري 
يجب  وكيف  لأوروبا  روؤيته  م�ضمون  ي�ضرح  اأتلنتيكو، 

ان تكون:
اأكاذيب  “�ضبع  حاربت  اأوروبا!”،  “�ضكرا  كتابك  *يف 

كرى لالأوروفوبيا، عن اية اكاذيب تتحدث؟

نحن بحاجة اإىل مبادرات �صيا�صية، وم�صروع م�صرتك جديد، وان يثبت الحتاد الأوروبي اأنه قادر على الوجود
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ ماريوت 

العمال �حلد�دة و�لنجارة
رخ�شة رقم:CN 1759221 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �شالون 

بيوتي فك�س نيلز
رخ�شة رقم:CN 1476848 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن مر�شد �لتجارية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1010532 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بن مر�شد �لتجارية

BIN MURSHED TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/بن مر�شد �لتجارية-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BIN MURSHED TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف جتارة معد�ت و�جهزة �ل�شالمة و�طفاء �حلريق - باجلملة )4569910(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ب�شمة �خلري العمال �لبال�شرت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1286651 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ح�شني م�شعود جويعد �الحبابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد عبيد �شلطان �لدرمكي
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ب�شمة �خلري العمال �لبال�شرت

BASMAT ALKHAIR PLASTER WORKS EST
�ىل/ب�شمة �خلري العمال �لبال�شرت-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BASMAT ALKHAIR PLASTER WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
 RCS - 1135777  - تعديل عنو�ن/من �لعني �ملنطقة �ل�شناعية ليتاق 1502 
�حلائر  بطحاء  �ل�شناعية  �ملنطقة  �لعني  �ىل  و�خرين  �شعيد  �شليمان  خلفان  �شعيد 

249644 249644 �ل�شيدة مرمي �شامل ر��شد و�خرين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يفينتور�

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2429405 

null*null ىل� null*null تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة

تعديل ��شم جتاري من/ �يفينتور�

AVENTURA

�ىل/�يفينتور� لتاأجري �الألعاب

AVENTURA GAMES RENTING

تعديل ن�شاط/��شافة تاأجري �لعاب �الطفال )7721002(

تعديل ن�شاط/حذف �ال�شتثمار يف �مل�شروعات �لرتفيهية وتاأ�شي�شها و�د�رتها )6499006(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ور��س لال�شت�شار�ت �الد�رية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2707877 
null*null ىل� null*null تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة

تعديل ��شم جتاري من/ �ور��س لال�شت�شار�ت �الد�رية
AURAS BUSINESS CONSULTANCY

�ىل/�ور��س خلدمات �لتنظيف
AURAS CLEANING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية )7020003(

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت ودر��شات �جلدوى �القت�شادية )7020002(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية )7020008(

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت يف جمال �لعالقات �لعامة )7020001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
و�ل�شياحة  �لعامة  للعالقات  �خلليج  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�العالن  رخ�شة رقم:1000734 
تعديل مدير/��شافة بيناى ر�غور�م �شيتى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بي �ر ��س فن�شرز �نف�شتمنت ليميتد
BRS Ventures Investment Ltd

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بي �ر ��س خلدمات �لبنية �لتحتية �خلا�شة �ملحدودة
BRS INFRASTRUCTURE SERVICES SPC LIMITED
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه بطي عمري يو�شف �ملهريي

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �خلليج للعالقات �لعامة و�ل�شياحة و�العالن

GULF PUBLIC RELATIONS TOURISM & ADVERTISING ESTABLISHMENT
�ىل/�خلليج للعالقات �لعامة و�ل�شياحة و�العالن ذ.م.م

GULF PUBLIC RELATIONS TOURISM & ADVERTISING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة 

�لبحرية العمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1757032 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�طل�س لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2347411 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �طل�س لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات

ATLAS AUDITING & CONSULTANCY

�ىل/�طل�س لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ATLAS AUDITING & CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جود هيل لل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2690605 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شر�ج �ال�شالم عبد�ملالك %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة منري ح�شني ليت �جى �هلل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عبد�هلل �حلاج ناجي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عبد�هلل �حلاج ناجي من 100% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من 100000 �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ جود هيل لل�شيانة �لعامة
GOOD HIL GENERAL MAINTENANCE

�ىل/جود هيل لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
GOOD HIL GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
�لتاج  CN باال�شم �لتجاري كافترييا  رقم:1191843 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �ملا�شي  

كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
�لذكية  �لدر��شة  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1003281 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ريتو كالو�نى حكومات كلو�نى %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد حممد عبيد بطي �ل�شام�شي 51 %
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كمال حكومت كلو�ين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد �شامل م�شعود �لدرمكي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حكومت كلو�نى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عالمات لالإن�شاء�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملدنية  رخ�شة رقم:1184205 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منى خمي�س حممد �لطلياين %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فا�شل حمد حميد 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

جمول  حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  بح�شور 
�لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة، و�شعادة �لدكتور 
ط���ارق �شلطان ب��ن خ����ادم، رئ��ي�����س د�ئ����رة �مل���و�رد 
�ل�شارقة،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �لب�شرية 
ورئي�س �للجنة �لتنفيذية �ملحلية الإمارة �ل�شارقة 
للمدن �مل�شيفة، ��شتقبلت جامعة �ل�شارقة عدد�ً 
من �لفرق �لريا�شية �مل�شاركني يف دورة �الألعاب 
�ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �خل��ا���س  لالأوملبياد  �لعاملية 
وذلك يف �إطار حر�س �إد�رة جامعة �ل�شارقة على 
�لتي  و�الأن�شطة  �لفعاليات  �مل�شاهمة يف خمتلف 
وتفعيل  ودع��م  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  تنظيمها  يتم 

�لتعاون مع كافة جهات �ملجتمع �ملحلي. 
ح�شر �ال�شتقبال �ل�شيد ماجد حممد �جلرو�ن 
�لعامة،  �لعالقات  ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب 
�شوؤون  عميد  در�ب�شة  حممود  �لدكتور  و�الأ�شتاذ 

�لطالب. 
وق���د رح���ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ب��اأع�����ش��اء �لوفود 
�لريا�شية �لتي جاءت من �شوي�شر�، وهندور��س، 
متمنياً  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  يف  وب��ن��ني،  وم��ون��اك��و، 
ل��ه��م د�خل  بالن�شبة  �مل��ف��ي��د  �ل��وق��ت  ق�����ش��اء  ل��ه��م 
�الأن�شطة  و�لتعرف عليها وعلى  �أروقة �جلامعة 
�مل��ت��ن��وع��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة �لتي 

باأن  لهم  مو�شحا  لطلبتها،  �جل��ام��ع��ة  ت��وف��ره��ا 
جامعة �ل�شارقة ُتعد من كربيات �جلامعات على 
�مل�شتوى �الإقليمي، و�الأوىل على م�شتوى �لدولة 
من حيث عدد �لرب�مج �لدر��شية �ملطروحة بها، 

وعدد طلبتها فيها وتنوعهم �لقومي. 
�شوؤون  ع��م��ادة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل���زي���ارة  ت�شمنت 
عدد�  �شم  حافاًل  برناجماً  باجلامعة  �لطالب 
و�لفنية  �لريا�شية  و�لفعاليات  �الأن�شطة  م��ن 
�ملالعب  وزي��ارة عدد من  و�لغنائية،  و�ملو�شيقية 
ب��ه��ا جامعة  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��ن�����ش��اآت 

�ل�شارقة.

•• دبي- الفجر: 

�خ��ت��ت��م وف���د �حت����اد �الإم�������ار�ت ل��ك��رة �ل���ق���دم م�شاكته 
�ل��ن��اج��ح��ة يف م��وؤمت��ر �ل��ط��ب �ل��ري��ا���ش��ي �ل����ذي نظمه 
�ل��ق��دم يف م��دي��ن��ة �شيندغو  ل��ك��رة  �الحت����اد �الآ���ش��ي��وي 
�ل�شينية للفرتة من 4 �إىل 8 مار�س �جلاري بح�شور 
نخبة من �ملخت�شني �لدوليني مبجال �لطب �لريا�شي 
�نحاء  كافة  من  �شخ�شية   1000 قر�بة  ومب�شاركة 

�لعامل .
و�شم وفد �حتاد كرة �لقدم �لدكتورة رمية �حلو�شني 
�أحمد  و�ل��دك��ت��ور  �لريا�شي  �لطب  جلنة  رئي�س  نائب 
بدر  �لطبيعيني   و�مل��ع��اجل��ني  �للجنة  ع�شو  �إب��ر�ه��ي��م 
عبد�لوهاب ومور�يل دهر�ن  و�لدكتور حممد �ل�شيد 

�شكرتري �للجنة .
و���ش��ه��د �مل���وؤمت���ر ع����دة حم�����اور وور�������س ع��م��ل تناولت 
مكافحة �ملن�شطات الأطباء �لفرق و�ملنتخبات �ملعاجلني 

�لطبيعيني و �لطب �لتقليدي �ل�شيني وطب �لطو�رئ 
و�ال�شعافات �الأولية.

�لدكتورة رمية �حلو�شني عدة حما�شر�ت يف  وقدمت 
للريا�شيني”  �مل��ح��ظ��ورة  “�ملو�د  �أب��رزه��ا  �لعمل  ور���س 
����ش��ت��ع��ر���ش��ت ف��ي��ه ت���اري���خ �ل���ت���درج يف ����ش��ت��خ��د�م �مل���و�د 
�ملحظورة وطرق �لك�شف عنها من قبل �لوكالة �لدولية 
�لعاملية،  �الأوملبية  �ملن�شطات )�ل��و�د�( و�للجنة  ملكافحة 
كما دربت �مل�شاركني يف تلك �لور�س على طريقة �إجر�ء 
�الآ�شيوي  �الحت��ادي��ن  ملعايري  طبقا  �ملن�شطات  فح�س 

و�لدويل.
“�ملر�أة وكرة  ب��ع��ن��و�ن  �أخ����رى  ور���ش��ة  ك��ذل��ك  وق��دم��ت 
�لقدم” و�لتي تناولت �ال�شابات �لريا�شية �لتي ت�شيب 
تقليل  �ىل  تهدف  �لتي  �لوقائية  و�لرب�مج  �لالعبات 
�خلا�شة  �ملو��شيع  بع�س  �ىل  ��شافة  �ال�شابات،  ع��دد 
على  �لريا�شي  �الأن��ث��ى  ثالوث  تاأثري  مثل  بالالعبات 
ه�شا�شة  �لهرمونات،  كاإ�شطر�ب  �لريا�شية  �ال�شابات 

�لعظام و�إ�شطر�بات �لتغذية.
عمل  ورق��ة  وقدمت  جل�شات  ع��دة  �حلو�شني  وتر�أ�شت 
وحما�شر�ت كان �أبرزها �إح�شائيات ��شابات �ملنتخبات 
�لكروي  �ملو�شم  خ��الل  لل�شيد�ت  �المار�تية  �لوطنية 
و�شف  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  رك����زت  2017-2018،حيث 
و�أكر  ت��ك��ر�ره��ا  وم���دى  �ال���ش��اب��ات  لنوعية  تف�شيلي 
�ملناطق عر�شة لال�شابات، وعقد مقارنة  بني �ال�شابات 
�أثناء  و�آخ��رى  �لتدريبية  �حل�ش�س  �أثناء  حتدث  �لتي 
حلدوث  �ملحتملة  �الأ���ش��ب��اب  ��شتعر��س  ومت  �مل��ب��اري��ات 
لتطوير  �ل��الزم��ة  �الق��رت�ح��ات  تقدمي  ومت  �ال�شابات 

�جلانب �لطبي لدى �ملنتخبات �لوطنية لل�شيد�ت.
وتناولت خالل حما�شرة �أخرى “�إح�شائيات �إ�شابات 
�آ�شيا  �مل���وؤه���ل���ة ل��ك��اأ���س  �ل���الع���ب���ات خ����الل �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
مت   ”2019 �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  �شنة   19 حت��ت  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
خ��الل��ه��ا ع��ر���س ت��وق��ي��ت ون��وع��ي��ة �الإ����ش���اب���ات و�جل���زء 
لدى  باالإ�شابات  ومقارنتها  لال�شابة  تعر�شاً  �الأك��ر 

�أهمها  �لتو�شيات  ببع�س  �ملحا�شرة  �لرجال، وخرجت 
�مل���ر�أة يف  لريا�شة  وباالأخ�س  �لبحوث  �إج���ر�ء  ���ش��رورة 
ظ��ل من��و �اله��ت��م��ام �مل��ت��ز�ي��د بها د�خ��ل دول��ة �المار�ت 
�ملعايري  ح�شب  منتظمة  ب�شورة  �ال�شابات  ت�شجيل  و 
�ل��ع��امل��ي��ة ب���ني �ل��الع��ب��ني و�ل���الع���ب���ات ع��ل��ى ح���د �شو�ء 
وت��وح��ي��د من���وذج وم��ع��اي��ري ت�شجيل �ال���ش��اب��ات، وذلك 
ملو�كبة تطور �لطب �لريا�شي يف �الحتاد�ت �لر�ئدة يف 
هذ� �ملجال، �إ�شافة للعمل على �إن�شاء منوذج للفح�س 
و�حلر�س  بال�شيد�ت،  خا�س  �مل�شابقة  قبل  ما  �لطبي 
على تطوير مهار�ت �لطاقم �لطبي )�أطباء، معاجلني، 
على  وحر�شهم  كفاءتهم  و�شمان  وم��دل��ك��ني(  تغذية 
و�إج��ر�ء تقييم  �لريا�شي  �مل�شتجد�ت يف �لطب  متابعة 

لهم ب�شفة دورية.
�لقدم  لكرة  �الآ�شيوي  �الحت��اد  ك��َرم  �ملوؤمتر  نهاية  ويف 
خالل  �لفعالة  مل�شاركتها  �حلو�شني  رمي��ة  �ل��دك��ت��ورة 

فعاليات �ملوؤمتر.

�لدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ه��ن��اأ حم��م��د 
للم�شارعة  �الإم��ار�ت  رئي�س �حت��اد 
�لنيادي  �شعيد  ع��ب��د�هلل  و�جل����ودو 
و�لكيك  ت��اي  �مل���و�ي  �حت���اد  رئي�س 
بوك�شينج مبنا�شبة فوزه باالإجماع 
للتاي  �ل���ع���رب���ي  ل���الحت���اد  رئ��ي�����ش��ا 
�جلمعية  قر�ر  على  بناء  بوك�شينج 
للتاي  �لعربي  لالحتاد  �لعمومية 
�لطارئ،  �جتماعها  يف  بوك�شينج، 
بفندق  �الأول  �أم�����س  عقدته  �ل���ذي 
،موؤكد�  ظبي  �أب���و  يف  �لق�شر  ب��اب 
باأن �لنيادي جدير بثقة �الحتاد�ت 
�لعربية جلهوده �لر�ئعة يف جمال 
تطوير �للعبة، بالرغم من حد�ثة 
�الحت��������اد �ل�������ذي ق�����دم �ل���ك���ث���ري يف 
جماالت ريا�شة �ملو�ي تاي و�لكيك 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ب��وك�����ش��ي��ن��ج،ع��ل��ى 
و�لوطن �لعربي و��شيا ، مما يوؤكد 
باأن مرحلة جديدة تنظرها �للعبة 
�لقادمة  ل���ل���دورة  رئ��ا���ش��ت��ه  ظ��ل  يف 
�لعربي  �الإج��م��اع  ل��دع��م  ��شتثمار� 
جمعيته  خ��الل  كلمته  ق��ال  �ل���ذي 

�لعمومية .
– ���ش��ك��ر �ملغربي  م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة 
رئي�س  �ل�����ه�����اليل  �ل�����ك�����رمي  ع���ب���د 
للمكتب  �ل�����ش��اب��ق  �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة 
�شعيد  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ك��ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل��ن��ي��ادي رئ��ي�����س �حت����اد �الإم�����ار�ت 
للمو�ي تاي و�لكيك بوك�شينج على 
�لعربي  �الحت��اد  برئا�شة  مو�فقته 
�ل��دورة �لقادمة م�شري� باأن  خالل 
ذلك �الختيار �شادف �أهلة بعد �أن 
نال �لنيادي ثقة و�إجماع �الحتاد�ت 
دعمها  �أك���������دت  �ل����ت����ي  �ل���ع���رب���ي���ة 
�الحتاد  رئي�س  جلهود  وم�شاندتها 
�لهاليل  وذك����ر   .. للعبة  �ل��ع��رب��ي 
للغاية  مهمة  �لقادمة  �ملرحلة  بان 
يف م�����ش��رية �الحت����اد �جل��دي��د بعد 
�أن  بعد  لرئا�شته  �مل��وف��ق  �الخ��ت��ي��ار 
بلغت ريا�شة �ملو�ي تاي �العرت�ف 
�الومل���ب���ي مم���ا ي��ت��ط��ل��ب �مل���زي���د من 
ب�شمه  ت���رك���ه  ���ش��ب��ي��ل  يف  �جل���ه���د 
�لقادمة  �مل�شاركات  خ��الل  �أومل��ب��ي��ة 
– حر�شا م��ن �الحتاد�ت  .  وق��ال 

�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��و�ي ت���اي ع��ل��ى �إب���ر�ز 
�ل��ع��رب��ي يف ثوبه  ن�����ش��اط �الحت�����اد 
�جلديد فقد جاء �ختيار طارق بن 
هزمي �ملهريي، ع�شو جمل�س �إد�رة 
�حت��اد �الإم��ار�ت ، �ملدير �لتنفيذي 
ل���الحت���اد �الإم�����ار�ت�����ي �مل������و�ي تاي 
لل�شر  �أم��ي��ن��اً   ، بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك 
للتاي  �ل���ع���رب���ي  ل����الحت����اد  �ل����ع����ام 
ب��ج��ان��ب �خ��ت��ي��ار دولة  ب��وك�����ش��ي��ن��ج 
و�ختتم  �الإم��ار�ت مقر� لالحتاد.. 

- باأن �أمام �الحتاد �لعربي �جلديد 
برنامج حافل حتى نهاية 2019 
�حلايل ، ثم �لتخطيط ب�شكل علمي 
�لروزمانة  �شوء  على  ق��ادم  ه��و  مل��ا 
 2022 حتى  متتد  �لتي  �لدولية 
�الحت����اد�ت  ب��ر�م��ج  م��ع  بالتن�شيق 
�لعربية و�لقارية و�لدولية ، حتى 
�الحتاد�ت  �للعبة طموحات  حتقق 
�ختيار  على  �أجمعت  �لتي  �لعربية 

�لنيادي.

•• دبي - الفجر:

 يخو�س منتخبنا �الأوملبي لكرة �لقدم م�شاء �ليوم �الثنني مبار�ته �لودية 
�لثانية �أمام نظريه منتخب طاجيك�شتان وذلك با�شتاد ر��شد بنادي �شباب 
يف  للم�شاركة  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه  �شمن  م�����ش��اء   17:40 �ل�����ش��اع��ة  دب���ي  �الأه��ل��ي 
23 �شنة و�ملوؤهلة بدورها  �آ�شيا حتت  �لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س 
يف  مناف�شاتها  �شتقام  و�ل��ت��ي   2020 طوكيو  �الأومل��ب��ي��ة  �الأل��ع��اب  دورة  �إىل 
�لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س للفرتة من 22 �إىل 26 مار�س �جلاري ، حيث 
يلعب �الأبي�س �الأوملبي يف �ملجموعة �لر�بعة �إىل جانب منتخبات �ل�شعودية،  

لبنان و�ملالديف.
�جلمعة  ي��وم  جمعتهما  �لتي  �الأوىل  وديته  خ�شر  �لوطني  منتخبنا  وك��ان 

�ملا�شي بهدٍف دون رد.

جامعة ال�صارقة ت�صت�صيف فرقا م�صاركة بدورة 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019 

وفـــد احتـــاد الكـــرة يختتـــم م�صاركتـــه يف 
موؤمتـــر الطـــب الريا�صـــي بال�صـــني

الأبي�س الأوملبي يواجه نظريه 
منتخب طاجيك�صتان وديًا اليوم

احتاد م�صارف الإمارات يطلق اأول بطولة كرة قدم خريية للم�صارف يف الدولة 
•• دبي-الفجر

�أطلق �حتاد م�شارف �الإمار�ت �أول بطولة يف كرة �لقدم للم�شارف 
م�شرفاً،   24 م��ن  فريًقا   30 مب�شاركة   ،)IBFT(لدولة� يف 
و�شت�شتمر  بامتياز.  خريية  �أهد�فها  قّيمة  جو�ئز  على  للتناف�س 
 ،2018 مار�س   8 �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  �نطلقت  �لتي  �لبطولة 
�الأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزون  �شهر مار�س، و�شيح�شل  طو�ل 

على جو�ئز مُتنح ملوؤ�ش�شات خريية من �ختيار �مل�شارف �لفائزة.
هذ� وتقام �ملباريات كل يوم جمعة من �ل�شاعة 3 ع�شر�ً حتى 11 
�ملباريات  حتكيم  على  وي�شرف  �لريا�شية.  دب��ي  مدينة  يف  م�شاًء 
بطوالت  حتكيم  يف  و��شعة  مهنية  خربة  ميتلكون  مدربني  حكام 

م��ن ه���ذ� �مل�����ش��ت��وى. وت��ع��د ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة و�ح����دة م��ن �ملبادر�ت 
�لعديدة �لتي ينوي �حتاد م�شارف �الإم��ار�ت تنظيمها هذ� �لعام 
بني  وتعاونية  �شحية  بيئة  وخلق  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  لتحفيز 
�مل�شارف �الأع�شاء تهدف �ىل ترك �أثر �إيجابي كبري يف �ملجتمع. 
�لغرير،  �لعزيز  قال معايل عبد  �لبطولة،  تعليقه على هذه  ويف 
رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد م�شارف �الإمار�ت: “تعد هذه �لبطولة 
ت�شكل  �لدولة،  م�شبوقة يف  ومبادرة غري  نوعه  فريًد� من  حدًثا 
من�شة جتمع �لبنوك �الأع�شاء حتت �شقف و�حد وتتيح �لفر�شة 
تعزز  ممتعة  جت���ارب  يف  للم�شاركة  �ل��ب��ن��وك  تلك  موظفي  �أم���ام 
�الإمار�ت  م�شارف  �حت��اد  يف  نحن  لديهم.  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
نوؤمن باأهمية �لتو��شل وتوطيد �لرو�بط بني �مل�شارف، كما و�أننا 

على يقني �أن �لطابع �لودي وغري �لر�شمي لهذه �لبطولة ي�شكل 
نقطة �نطالق مهمة لبناء عالقات وثيقة بني موظفي �مل�شارف«. 
و�ختتم معاليه بالقول: “لطاملا كانت �مل�شوؤولية �ملجتمعية ركيزة 
�أ�شا�شية يف م�شرية �حتاد م�شارف �الإم��ار�ت، ونحن ن�شعى ب�شكل 
ن�شكل  �ل��ذي  �ملجتمع  يف  �إيجابية  م�شاهمة  حتقيق  �إىل  متو��شل 

جزًء� منه«.
عدد  �الأول  يومها  يف  ��شتقطبت  �لبطولة  �أن��ه  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�مل�شارف  من  و�مل�شجعني  �مل�شاركني  �لالعبني  عائالت  من  كبري 
لال�شتمتاع بالعديد من �الأن�شطة و�لفعاليات �لرتفيهية �لتي مت 
تنظيمها الأجل هذ� �حلدث، هذ� وقد �شهد �ليوم �الأول م�شاركة 

حما�شية. مبار�ة   30 يف  العباً   330

حممد بن ثعلوب يهنئ عبداهلل النيادي

الهاليل: الإجماع العربي يوؤكد مكانه دولة الإمارات 
انطالق �صباق دبي لل�صفن ال�صراعية 

املقبل ال�صبت  قدما   60
�أعلن نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية عن فتح باب �لت�شجيل للم�شاركة 
يف �شباق دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما - �جلولة �لثانية من بطولة 
دبي - �ملقرر �نطالقه �ل�شبت �ملقبل من �شو�طئ دبي �شمن روزنامة �ل�شباقات 
�لبحرية يف �ملو�شم �لريا�شي �حلايل 2018 - 2019 . ويعد �ل�شباق �ملرتقب 
�ل��ربوف��ة �الأخ����رية ل��ل��م��الك و�ل��ن��و�خ��ذة و�ل��ب��ح��ارة الخ��ت��ب��ار ج��اه��زي��ة �ل�شفن 
و�ملحامل قبل �مل�شاركة يف �شباق �لقفال �لتا�شع و�لع�شرين و�لذي تقرر �أن يقام 
هذ� �لعام يف 27 �بريل �ملقبل وينطلق كالعادة من جزيرة �شري بونعري حتى 
�شو�طئ دبي. ويحر�س نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية على �إقامة ثالث 
حمطات يف بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 2018 - 2019 من بينها 
�شباق �لقفال �لتا�شع و�لع�شرين فيما �نطلقت �أوىل مر�حل �لبطولة هذ� �ملو�شم 
منت�شف �شهر دي�شمرب �ملا�شي باإقامة �شباق �جلولة �الأوىل و�لذي �شهد تتويج 
�ملرزوقي.  �إ�شماعيل  �ل�شاب �حمد  �لنوخذة  21 بقيادة  �ل�شفينة طوفان  طاقم 
وقال هزمي �لقمزي مدير �ل�شباقات يف نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�إن مناف�شات �شباق دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما و�ملقرر يوم �ل�شبت 
�ملقبل تاأخذ �أهمية كبرية كونه ميثل ثاين جوالت بطولة دبي 2018 - 2019 
و�أي�شا �لربوفة و�ملحطة قبل �الأخرية يف �ملو�شم لهذه �لفئة وبروفة �لتح�شري 
و�ال�شتعد�د لعر�س �شباقات �ملو�شم �لبحري حدث �شباق �لقفال �لذي �شيقام يوم 
�بريل. ورحب مدير �ل�شباقات بجميع �مل�شاركني يف �حلدث �لكبري م�شري�   27
�إىل �أن باب �لت�شجيل �شيفتح حتى �لثانية من ظهر يوم �خلمي�س �ملقبل حيث 
�شيتم �الإعالن بعدها عن قائمة �مل�شاركني ��شتعد�د� النطالقة �ل�شباق �لكبري 
خط  باجتاه  �لعربي  �خلليج  مياه  عمق  من  �ملقبل  �ل�شبت  يوم  ظهر  و�ملرتقب 
�لنهاية قبالة �شو�طئ جمري�. وقال �لقمزي �إن جلنة �ل�شباقات تقوم يف �لعادة 
باإخطار �ملت�شابقني باحلدث عرب خدمة �لر�شائل �لق�شرية من �أجل ��شتكمال 
�آلية  و��شتيفاء �شروط �لت�شجيل عرب �لر�بط �اللكرتوين �خلا�س ف�شال عن 
�لت�شجيل �ملعتادة باحل�شور �ل�شخ�شي �إىل �لنادي و��شتكمال خطو�ت �لت�شجيل 

م�شري� �إىل �أن �لعدد �ملتوقع للم�شاركة �شيكون كبري� ح�شب �ملوؤ�شر�ت �الأولية.
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تاي  للمو�ي  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �شارك 
�حتفاالت  يف  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  و�ل���ك���ي���ك 
�لوطني  �ل��ري��ا���ش��ي  ب��ال��ي��وم  �ل��ب��الد 
خالل  �لت�شامح،من  ع��ام  مع  تز�منا 
�لفردية  �ل��دول��ي��ة  ب��ط��ول��ت��ه  �أق���ام���ه 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة و�لتي  ل��ل��ف��ن��ون  �مل��ف��ت��وح��ة 
219 الع��ب��ا من  ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة 
�لفئات  ملختلف  �مل�شنفني  �لالعبني 
�الحت���اد  ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي   ، و�الأوز�ن 
�شيتي  ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال  دب������ي  ب�������ش���ال���ة 
�لريا�شي  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
حممد  تقدمه  مميز  ح�شور  و�شط 
�ل��ن��ائ��ب �لثاين  �مل��ح��م��ود،  �إب���ر�ه���ي���م 
�لوطنية،  �الأوملبية  �للجنة  لرئي�س 
�حتاد  رئي�س  �لها�شمي  �ملنعم  وعبد 
�آل رحمه  �أم��ان  ونا�شر  �جلوجيت�شو 
دبي  �مل�����ش��اع��د ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
�لنيادي  �شعيد  �هلل  وعبد  �لريا�شي 
للمو�ي  �الإم����������ار�ت  �حت������اد  رئ���ي�������س 
�شهد  ،ك��م��ا  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي 

�لعربية  �الحت��اد�ت  روؤ�شاء  �لبطولة 
بوك�شينج  و�ل���ك���ي���ك  ت�����اي  ل���ل���م���و�ي 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  وك��اف��ه 
�الإم���ار�ت وح�شور غفري من ع�شاق 

�لبطولة  ت�شفيات  و�شهدت  �للعبة. 
يتقدمهم  جن�شية   19 �شمت  �لتي 
مثرية  مناف�شات  �الإم�����ار�ت  �أب��ط��ال 
�أ������ش�����اد بها  وم�������ش���ت���وي���ات م���ت���ق���دم���ة 

�أ���ش��ف��رت عن  �شيوف �ل��ب��الد ،و�ل��ت��ي 
ف����وز �ل���الع���ب �الإم�����ار�ت�����ي �ل����دويل 
حم���م���د �ل����ك����ث����ريي ع���ل���ى �ل���الع���ب 
�ل�شوري �إبر�هيم �خلطيب مبجموع 

�ملفتوح  �لقتال  مناف�شات  يف  �لنقاط 
�ل����ذي ���ش��م �ل��ع��دي��د م��ن �الأب���ط���ال ، 
ك��م��ا ف���از �ل��الع��ب �ل��ب��الرو���ش��ي ولغ 
بن  عثمان  �مل��غ��رب��ي  على  الخ���رتوف 

�لقا�شية  �لفنية  بال�شربة  م�شعود 
�لالعب  ،ف��وز  �ملناف�شات  و�شهدت   ..
�ل��ت��اي��الن��دي ���ش��ام��وي ع��ل��ى �لرتكي 
�لقا�شية  �ل��ف��ن��ي��ة  ب��ال�����ش��رب��ة  �شيلر 

،وف���������از �ل�����الع�����ب �ال�����ش����ب����اين ج���وز 
م��ان��وي��ل ع��ل��ى �ل���ك���ام���ريوين هايرب 
�لقا�شية  �لفنية  بال�شربة  بر�شال 
�لثقيل  �خل��ف��ي��ف  م��ن��اف�����ش��ات  ويف   ..

على  جوزي)فنلند�(  فاز  )�ل�شوبر( 
�لنقاط  مب��ج��م��وع  م�����ارك  �ل��ك��ن��دي 
، وف������از �ل����الع����ب �ل��ت��ون�����ش��ي ع����ادل 
�لوزن  هليال على �ملغربي �شفيان يف 
�ملتو�شط، ، كما فاز �لرب�زيلي و�لرت 
على �لفرن�شي د�ملان ..  وكانت �ملتعة 
و�الإث�����ارة م��ن خ���الل ل��ق��اء �لتحدي 
�الأ�شطوري  �لذي �شم  �ال�شتعر��شي 
�ل��ت��اي��ل��ن��دي ���ش��ن�����ش��اي  �ل�����ذي حقق 
كيندي  ج��اك  �لدمنركي  على  �لفوز 
مبجموع �لنقاط  ليح�شل على حز�م 
�لبطولة �لذهبي و�شط عا�شفة من 
�لبطولة  خ���ت���ام  ويف   .. �ل��ت�����ش��ف��ي��ق 
ت��ن��اوب حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��ود، ، 
�أمان  ونا�شر  �لها�شمي  �ملنعم  وعبد 
�لنيادي  �شعيد  وع��ب��د�هلل  رح��م��ه  �آل 
بتتويج  �لعربية  �الحت���اد�ت  وروؤ���ش��اء 
�ل��ف��ائ��زي��ن و���ش��ط �ح��ت��ف��ال��ي��ة كبرية 
بالتعاون  تنظيمها  يف  �الحت��اد  جنح 

مع جمل�س دبي �لريا�شي .

و�لفجرية  كلباء  �حتاد  فريقا  توج 
عام  دوري  بلقب  �لقتالية  للفنون 
 ،2019 ل��ع��ام  ل��ل��ج��ودو  �لت�شامح 
�لتي،  �لبطولة  مناف�شات  ختام  يف 
و�لتي  �ل�����ش��ارق��ة  ب���ن���ادي  �أق���ي���م���ت 
من  الع��ب��اً   420 م�شاركة  �شهدت 
تتويج  وج��اء  وم��رك��ز�ً،  ن��ادي��اً   18
ن����ادي �حت����اد ك��ل��ب��اء ب���ف���وزه بلقب 
بر�شيد  �شنة   20 حتت  مناف�شات 
وف�شية  ذه���ب���ي���ة،  م���ي���د�ل���ي���ات   5
جاء  �لثاين  �ملركز  ويف  وبرونزية، 

ذهبيتني  بر�شيد  �ل�شارقة  فريق 
�ملركز  �أم���ا  وب��رون��زي��ة،  وف�شيتني 
�لثالث يف �لرتتيب �لعام فقد ح�شل 
علية فريق نادي �جلزيرة بر�شيد 
ذهبية وف�شيتني وبرونزيتني. �أما 
فريق  نال  فقد   17 بطولة حتت 
بر�شيد  �لذهبي  �للقب  �لفجرية 
8 ميد�ليات ملونة، و�لثاين �حتاد 

كلباء و�لثالث فريق �ل�شارقة.
�أم���ا ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي �ل���ف���ردي لفئة 
حتت 17 �شنة �لتي فاز بها فريق 

ميد�ليات   8 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ف��ج��رية 
ملونة منها 3 ذهبيات و�لتي جاءت 
نتائجها ، بفوز �لالعب ز�يد في�شل 
�لنقبي )�حت��اد كلباء ( بذهبية يف 
،ون��ال ذهبية  50 كجم  وزن حتت 
�ل���الع���ب  ك���ج���م   55 حت����ت  وزن 
كلباء(  )�حت������اد  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���د�هلل 
�لفنية)�ل�شكور�ت(  �لنقاط  بفارق 
م���ن الع����ب �جل���زي���رة �ح��م��د علي 
 ، والعب �لفجرية عمر�ن حممد  
و�أحرز ذهبية وزن حتت 60 كجم 

ر����ش��د �حلو�شني  �ل��ف��ج��رية  الع���ب 
،و����ش��ت��ح��ق ذه��ب��ي��ة وزن حت��ت 66 
�حمد  �ل�شاعد  كلباء  �حت��اد  العب 
 73 ف���وق  وف���از بذهبية  ج��ا���ش��م.. 
خمي�س،  ���ش��ع��ي��د  �ل��ف��ج��رية  الع����ب 
وحقق ذهبية وزن حتت 81 العب 
وح�شد  ف���ه���د،  خ���ال���د  �ل���ف���ج���رية 
90 كجم العب  وزن حتت  ذهبية 
ذهبية  �أم��ا  نا�شر،  �شالح  �جلزيرة 
نالها  ف��ق��د  ك��ج��م   90 ف����وق  وزن 

العب �ل�شارقة حارب جمعة.

�شنة   20 ب��ط��ول��ة حت��ت  و���ش��ه��دت 
�ل���ت���ي ف�����از ب��ل��ق��ب��ه��ا ف���ري���ق �حت����اد 
منها  ميد�ليات   7 بر�شيد  كلباء 
5 ذهبية وف�شية وبرونزية ، فقد 
نال �مليد�ليات �لذهبية لتك �لفئة 
ك��ل م��ن الع��ب �حت���اد كلباء �حمد 
في�شل �لنقبي �لفائز بذهبية حتت 
55 كجم ، و�أحرز ذهبية وزن حتت 
�شامل،  حم��م��د  زم��ي��ل��ه  ك��ج��م   60
66 العب  ون��ال ذهبية وزن حتت 
�أكرب دل�شا، و�أحرز زميله  �ل�شارقة 

ذهبية  �ل�شام�شي  �هلل  عبد  م�شبح 
ذهبية  و����ش��ت��ح��ق   ،73 حت��ت  وزن 
81 كجم الع��ب �حتاد  وزن حت��ت 
،و��شتحق  خ����دوم  ���ش��ل��ط��ان  ك��ل��ب��اء 
90 كجم العب  وزن حتت  ذهبية 
�جلزيرة �شيف حممد، ونال ذهبية 
وزن حتت 100 كجم العب �حتاد 
ك��ل��ب��اء ع��ب��د �ل��رح��م��ن ط����ارق ،�أم���ا 
وزن فوق 100 كجم فقد ��شتحق 
�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة الع���ب �حتاد 
ك��ل��ب��اء �ل�����دويل ع��ل��ي ح�����ش��ن.. ويف 

جا�شم  حممد  ق��ام  �لبطولة  ختام 
بتتويج  �مل�شاعد  �لعام  �ل�شر  �أم��ني 

�لفائزين.
��شاد حممد بن ثعلوب  من جهته 
مب�شتوى  �الحت���اد  رئي�س  �ل��درع��ي 
�لناديني  وب���������ش����د�رة  �ل���ب���ط���ول���ة 
للجودو،  �ل��ت�����ش��ام��ح  ع����ام  ل�����دوري 
موؤكد� باأن �لبطولة �شهدت تنفيذ 
�لدولة،  رئ��ي�����س  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرة 
�لالعبني،  مب�شاركة  �هلل،  حفظه 
جو�ز  وَحَملة  �ملو�طنات  �أبناء  من 

�لدولة  وم��و�ل��ي��د  �الإم�����ار�ت  �شفر 
�لفنية  ل��الئ��ح��ة  وف��ق��ا  و�مل��ق��ي��م��ني 
�رتفاع  يف  ���ش��اه��م  مم���ا  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�ل���ت���ي قدمت  �مل��ن��اف�����ش��ة  م�����ش��ت��وى 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��و�ه��ب �ل��ت��ي ت�شكل 
�لوطنية  ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ات  دع����م����ا 
من  للعديد  ت�شتعد  �لتي  للجودو 
و�ختتم  �ل���ق���ادم���ة..  �ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
م�شيد� بكافة �الأندية ، و�شكر �للجنة 
و�الأجهزة  �لبطولة  وحكام  �مل�شرفة 

�لفنية و�الإد�رية وو�شائل �الإعالم.

و�ضط ح�ضور مميز

احتاد املواي تاي يحتفل باليوم الريا�صي الوطني ب�صالة دبي في�صتيفال �صيتي

حممد بن ثعلوب ي�ضيد مب�ضتوى البطولة

تتويج احتاد كلباء والفجرية بلقب دوري عام الت�صامح للجودو

•• الفجرية-الفجر

توج �ل�شيخ �أحمد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي فريق “ مربح “ بكاأ�س �لن�شخة 
�الأوىل من بطولة “ فريجي 1 “ لكرة �لقدم �لتي �أقيمت على مدى �شهر 
كامل حتت �شعار “ حمد بن �شيف يف �لقلب “ مب�شاركة 16 فريقا . وجاء 
 1-2 “ بنتيجة  “ �ل��ربدي  ف��وزه على نظريه  “ بعد  “ مربح  تتويج فريق 

�ملا�شي  7 فرب�ير  �لفرتة من  �أقيمت خالل  �لتي  �لبطولة  �شمن مناف�شات 
ح�شر  �ل��ق��دم.  ك��رة  خلما�شيات  �ليونايتد  مب��الع��ب  �جل���اري  م��ار���س   2 �إىل 
للريا�شة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �ل��ع��و���ش��ي ع�شو  ���ش��ري��ف  ���ش��ع��ادة  �خل��ت��ام��ي  �ل��ي��وم 
جوز�ت  مدير  �شنان  بن  مبارك  و�لعميد  بالفجرية  �حل��رة  �ملنطقة  ومدير 
�جلو�ئز  و�شمن   . �لقدم  ك��رة  وع�شاق  حمبي  من  غفري  وجمهور  �لفجرية 
�لبطولة  �أف�شل العب يف  فريق جلفار جائزة  �شالح من  نال عمر  �لفردية 

فيما ذهبت جائزة �أح�شن حار�س مرمى يف �لبطولة لعادل ح�شن من فريق 
�شد�رة  �خلوير  فريق  من  �ل�شاحر  �إبر�هيم  �لالعب  �حتل  حني  يف  �خلوير 
�لهد�فني. كما كرم �ل�شيخ �أحمد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رعاة �لبطولة . 
وعرب �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س �حتاد �الإمار�ت لبناء 
�الأج�شام و�لقوى �لبدنية عن �شعادته بنجاح �حلدث �لذي يقام للمرة �الأوىل 
�أن �للجنة �ملنظمة  �إمارة �لفجرية وجاء مميز� يف كل تفا�شيله، م�شري� �إىل 

تتويجه  “ على  “ مربح  فريق  وهناأ  �شنوي.  ب�شكل  �لبطولة  �إق��ام��ة  ق��ررت 
بكاأ�س �لن�شخة �الأوىل من بطولة “ فريجي 1 “ لكرة �لقدم، موؤكد� �أنه ال 
يوجد خا�شر يف بطولة “ حمد بن �شيف يف �لقلب “، معلنا عن رفع جو�ئز 
�لن�شخة �لقادمة . ووجه �ل�شكر �إىل �للجنة �ملنظمة برئا�شة خالد �ملطريي 
وفريق عمله و�إىل كافة �لرعاة وعلى ر�أ�شهم جمموعة �ملال و�جلا�شم، م�شيد� 

باحل�شور �جلماهريي �لذي كان له دور كبري يف �إجناح �حلدث .

اأحمـــد بـــن حمــــد ال�صرقـــي يتـــوج » مربـــح  « بكـــاأ�س 
الن�صخـــة الأولـــى لبطولـــة » فريجـــي1 « 

•• دبي-الفجر: 

تعادل منتخبنا �لوطني لل�شيد�ت مع منتخب �شيد�ت 
�ملالديف بهدٍف لهدف، يف �ملبار�ة �لودية �لثانية �لتي 
ن��ي��وي��ورك يف  �الأول مبلعب جامعة  �أم�����س  ي��وم  ج��رت 
�لعا�شمة �أبوظبي . وكان �أبي�س �ل�شيد�ت حقق �لفوز 
يف �ملبار�ة �لودية �الأوىل �لتي جمعتهما يوم �لثالثاء 
نعيمة  �لالعبة  �شجلتهما  نظيفني  بهدفني  �ملا�شي 
مدرب  �لطاهري  حورية  و�أ�شارت  �لبلو�شي.  �إبر�هيم 
�ملرجوة  �لفنية  �الأه���د�ف  حقق  �ملنتخب  �أن  �ملنتخب 

�لوقوف على جاهزية  �أهمها  �لوديتني  �ملبار�تني  من 
�لالعبات وخا�شة �لالعبات حتت 16 �شنة �ملن�شمات 
طريقة  يف  معاً  �إن�شجامهن  وم��دى  ل�شفوفه  حديثاً 
�لالعبات  �أد�ء  على  �لطاهري  و�أثنت  �للعب.  وخطة 
موؤكدة  بها،  ظهرن  �لتي  و�جل��دي��ة  �لعالية  وب��ال��روح 
ع��ل��ى �أن��ه��ن ل��دي��ه��ن �ل��ك��ث��ري م��ن �ل���ق���در�ت و�لطموح 
�لودية  �ملباريات  خالل  منها  �الإ�شتفادة  على  �شنعمل 
مبار�ة  خ��و���س  على  �لرتتيب  ج���اري  حيث  �ل��ق��ادم��ة، 
�ل��ث��اين من  ل��ل��دور  �مل��ت��اأه��ل  ودي���ة م��ع منتخب لبنان 

ت�شفيات بطولة �آ�شيا لل�شابات 2019.   

اأبي�س ال�صيدات يتعادل مع 
�صيدات املالديف بهدٍف لهدف



االثنني    11   مارس    2019  م   -   العـدد  12576  
Monday   11   March   2019  -  Issue No   12576

19191919

الفجر الريا�ضي

يف  حظوظه  �شلتيك�س  بو�شطن  ع��زز 
بفوزه  �وف”  “�لبالي  �أدو�ر  ب��ل��وغ 
على غرميه �لتقليدي لو�س �أجنلي�س 
ليكرز 120-107 �شمن دوري كرة 
�ل�����ش��ل��ة �الأم���ريك���ي ل��ل��م��ح��رتف��ني، يف 
حني ت�شاءلت �آمال �الأخري �لذي بد�أ 

يعد �لعدة للمو�شم �ملقبل.
و�لفوز هو �لثالث ل�شلتيك�س يف �آخر 
�أربع مباريات خالل جولته يف والية 
ي��ن��ه��ي��ه��ا �الثنني  �ل��ت��ي  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
�أجن��ل��ي�����س كليربز.  ل��و���س  مب��و�ج��ه��ة 
و�شبق له �ن تغلب �أي�شا على غولدن 
كينغز  و�شاكر�منتو  ووري���رز  �شتايت 

خالل هذه �جلولة.
يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  بو�شطن  ويحتل 
41 �نت�شار�  �ملجموعة �ل�شرقية مع 
لقي  �ملقابل  يف  ه��زمي��ة.   26 مقابل 
تو�ليا  �خل��ام�����ش��ة  خ�����ش��ارت��ه  ل��ي��ك��رز 
�آم���ال���ه ك��ث��ري� يف خو�س  ف��ت�����ش��اءل��ت 
�ملركز  ي��ح��ت��ل  ح���ي���ث  �وف  �ل����ب����الي 
�لغربية  �ملجموعة  يف  ع�شر  �حل��ادي 

بر�شيد 30 فوز� و36 هزمية.
نقطة   30 �يرفينغ  ك��اي��ري  و�شجل 
ومثلها  م���ت���اب���ع���ات   7 م����ع  ل���ل���ف���ائ���ز 
ك��ل من  و�أ����ش���اف  مت��ري��ر�ت حا�شمة 
ماركو�س �شمارت وماركو�س موري�س 

نقطة.  16
وقال �يرفينغ �لذي غاب عن مبار�ة 
�شاكر�منتو  ���ش��د  �الأخ������رية  ف��ري��ق��ه 
“�أنا  ف����خ����ذه  يف  الإ�����ش����اب����ة  ك��ي��ن��غ��ز 

�ل���وق���ت �حل�����ايل. نحن  ����ش��ت��م��ت��ع يف 
ونقدم  �مل�شتويات  �أعلى  على  نناف�س 
يبد�أ  و�الأم���ر  �جل��ودة  عالية  عرو�شا 
�إنها خطوة ��شافية لنا خالل  معي. 

مبارياتنا خارج ملعبنا«.
�أما يف �شفوف ليكرز، فكان �الأف�شل 
ل���ي���ربون جيم�س  �مل��خ�����ش��رم  جن��م��ه 
لكنه  فقط  دقيقة   27 خا�س  �ل��ذي 
 30 جنح يف ت�شجيل تريبل دبل مع 
و10  حا�شمة  مت��ري��رة  و12  نقطة 

متابعات.
كانا  وج��ي��م�����س  �ي��رف��ي��ن��غ  �ن  ي���ذك���ر 
زميلني �شابقني يف �شفوف كليفالند 

بتتويج  ���ش��اه��م��ا  ع��ن��دم��ا  ك��اف��ال��ي��ريز 
فريقهما باللقب عام 2016.

�مل���ب���اري���ات يف غياب  ل��ي��ك��رز  وخ���ا����س 
ثالثة العبني �أ�شا�شيني هم بر�ندون 
كوزما  وكايل  ب��ول  ول��ورن��زو  �ينغر�م 
�ينغر�م  و����ش��ي��ب  �ال���ش��اب��ة.  ب��د�ع��ي 
و�شيغيب  �ل��ي��م��ن��ى  ي����ده  يف  ب��ج��ل��ط��ة 
حتى نهاية �ملو�شم يف حني يغيب بول 
�لثاين/يناير الإ�شابة يف  منذ كانون 

كاحله قد تبعده حتى نهاية �ملو�شم.
خم�شة  غ��ي��اب��ه  ب���اأن  جيم�س  و�ع��ت��رب 
ر�جون  �بتعاد  �ىل  باال�شافة  �أ�شابيع 
رون���دو للمدة ذ�ت��ه��ا �ث��ر ك��ث��ري� على 

�ل��ف��ري��ق وق���ال يف ه���ذ� �ل�����ش��دد “مل 
�أكن �أتوقع �لغياب على مدى خم�شة 
للفريق،  م�شريية  حلظة  يف  �أ�شابيع 
كما �ين مل �أتوقع غياب دماغ �لفريق 
��شابيع  خل��م�����ش��ة  رون�������دون  ر�ج������ون 
�لزمنية  �ل��ف��رتة  يف  غيابنا  ون�شف. 

ذ�تها �أحلق �الأذى بالفريق«.
و�لتون  ل��وك  ليكرز  م��درب  �ن  يذكر 
يف  جيم�س  لعب  ف��رتة  تقلي�س  ق��رر 
�الآون��ة �الأخ��رية بعد �ن فقد �لفريق 
خو�س  يف  ك����ب����رية  ب��ن�����ش��ب��ة  �الأم��������ل 
�أوف” وبد�أ �لفريق يتطلع  “�لبالي 
�شفوفه  وت��ع��زي��ز  �ملقبل  �مل��و���ش��م  �ىل 

وعلى  جيم�س.  عيار  من  �آخ��ر  بنجم 
�الأرج���������ح، ل����ن ي�������ش���ارك ج��ي��م�����س يف 
منذ  �الأوىل  للمرة  �أوف”  “�لبالي 
ثاين  ت��ورون��ت��و  وب����ات   .2005 ع���ام 
“�لبالي  يف  م��رك��زه  ي�شمن  ف��ري��ق 
خ�������ش���ارة  �����ش���ت���غ���ل  ع���ن���دم���ا  �أوف” 
ميلووكي  �م���ام  هورنت�س  ت�����ش��ارل��وت 
كان  و�الأخ����ري   .131-114 باك�س 
�أول �ملتاأهلني �ىل “�لبالي �أوف” يف 

مطلع �ل�شهر �حلايل.
وع����������زز م����ي����ل����ووك����ي ������ش�����د�رت�����ه يف 
�ل�شرقية بتحقيقه فوزه  للمجموعة 
�خل��م�����ش��ني ه���ذ� �مل��و���ش��م م��ق��اب��ل 16 

هزمية.
�ل�شوط  ن��ه��اي��ة  يف  ت��خ��ل��ف  �ن  وب��ع��د 
مايك  �مل���درب  رج��ال  �نتف�س  �الأول، 
بودنهولت�شر ليحققو� فوزهم �لثالث 
على ت�شارلوت يف �أربع مو�جهات بني 

�لفريقني هذ� �ملو�شم.
وتاألق �ليوناين ياني�س �أنتيتوكومنبو 
يف ���ش��ف��وف م��ي��ل��ووك��ي و���ش��ج��ل 26 
نقطة مع 12 متابعة و�أ�شاف بروك 

لوبيز 25 نقطة.
و���ش��ج��ل ك����ارل �أن���ط���وين ت���اون���ز 40 
ليقود  متابعة   16 يف  وجن��ح  نقطة 
�لفوز  �ىل  مت��ربوول��ف��ز  م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا 
على و��شنطن ويز�ردز 130-135 
بعد �لتمديد. لكن تاونز ��شطر �ىل 
م���غ���ادرة �ر���ش��ي��ة �مل��ل��ع��ب ال���ش��اب��ة يف 

ركبته �و�خر �ملبار�ة.
29 نقطة بينها  و�شجل ديريك روز 
�لتقدم مليني�شوتا  �لتي منحت  �ل�شلة 
�ملبار�ة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل   127-131

ب58 ثانية.
مناف�شه  ع��ل��ى  م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا  وت���ف���وق 
ليحقق  �الإ���ش��ايف  �لوقت  يف   9-14

فوزه �خلام�س تو�ليا على ملعبه.
ويف �ملباريات �الخرى، فاز بورتالند 
�شنز  فينيك�س  على  ب��الي��زرز  ت��ر�ي��ل 
نت�س  وب����روك����ل����ني   ،120-127
 ،112-114 هوك�س  �أت��الن��ت��ا  على 
نيويورك  على  كينغز  و�شاكر�منتو 

نيك�س 94-102.

يبدو �أن قطار �لدويل �لرب�زيلي، فيبيلي كوتينيو، مع بر�شلونة �الإ�شباين 
عدم  م��ن  �ل�شابق  ليفربول  جن��م  ي��ع��اين  حيث  �ل��ت��وق��ف،  �إىل  طريقه  يف 
�إىل  �لعودة  �لتفكري يف  �إىل  دفعه  �ل��ذي  �الأم��ر  رف��اق مي�شي،  �لتاأقلم مع 
مع  �ملمتنع  �ل�شهل  وق��دم  وج��ال  �شال  حيث  �ملمتاز  �الإجنليزي  �ل���دوري 

“�حلمر«.
�أن فيليبي كوتينيو، تو��شل مع  “مريور” �لربيطانية  وذكرت �شحيفة 
لالنتقال  حماولة  يف  يونايتد،  مان�ش�شرت  نادي  وم�شوؤويل  العبي  بع�س 

�إىل “�أولد تر�فورد” خالل �شوق �النتقاالت �ل�شيفية �ملقبل.
�أن���ه مل  منه  للمقربني  �ع���رتف  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل���دويل  �أن  �مل�����ش��در  و�أورد 
�إىل  �أخ���رى  م��رة  �ل��ع��ودة  ف��ك��رة  و�أن  بر�شلونة،  م��ع  �لتاأقلم  م��ن  يتمكن 
يبلغ  �الأف�شل يف عمره �حلايل حيث  “�لربميريليغ” �شتكون �خلطوة 

من �لعمر 26 عاما.
ووفقا لل�شحيفة �لربيطانية، فمن �ملحتمل �أن تبلغ قيمة �ل�شفقة 115 

مليون يورو.
يذكر �أن كوتينيو �نتقل �إىل �لنادي �لكتالوين، خالل �ملريكاتو  �ل�شتوي 
يف يناير 2018، مقابل  120 مليون يورو، �إ�شافة �إىل 40 مليون يورو 
نو”  “كامب  �إىل  �نتقاله  وم��ن��ذ  كمتغري�ت، 

وهو يعاين من عد تاأقلم مع �لفريق.
و����ش���ه���د م�����ش��ت��وى �ل����الع����ب ب����ال����دوري 
�الإ���ش��ب��اين ت��ر�ج��ع��ا م��ل��ح��وظ��ا، ب��ع��د �أن 
خلفه  �ل��ذي  �لفر�غ  ل�شد  مر�شحا  ك��ان 

�إنيي�شتا. “�لر�شام” �أندري�س 
مت�شدر  لعبها  م��ب��ار�ة   17 �آخ���ر  ويف 
�لدوري �الإ�شباين، �شارك يف 15 لكن 
�إىل  “�لليغا” يعود  له يف  ه��دف  �آخ��ر 
�أكتوبر   28 ي���وم  �ل��ذه��اب  كال�شيكو 

.2018

علق �ملدير �لفني ملان�ش�شرت �شيتي �الإجنليزي، �الإ�شباين بيب غو�رديوال، 
الأول مرة على �شائعات �نتقاله لتدريب يوفنتو�س بعد نهاية �ملو�شم 

�حلايل، وذلك عقب فوز �ملان �شيتي على و�تفورد بنتيجة 1-3 
يف �إطار �الأ�شبوع �ل�30 ب�”�لربميريليغ«.

�لنادي  م��وق��ع  نقلها  �ل��ت��ي  ت�شريحاته  يف  غ���و�ردي���وال  وق���ال 
�لر�شمي بعد �لفوز على و�تفورد، ح�شب �أوليه عربية، : نحن 
يف �ملنعطف �الأخري من �ملو�شم، لذ� كل مبار�ة مهمة، ثالثة 

�أ�شهر �نتظرنا �أن نكون يف قمة �لدوري، و�الآن �الأمر يعود لنا 
للفوز بباقي �ملباريات«.

وعن �شائعات �نتقاله لتدريب يوفنتو�س، رد غو�رديوال قائاًل: 
�الجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  على  �ليوم  قيل  ما  “�أعرف 

ت��ق��ول و���ش��ائ��ل �الإع����الم مثل هذه  مل���اذ�  �أع���رف  ولكني ال 
�الأ�شياء«.

�إ�شافيني  لعامني  عقد  “لدي  و�أمت: 
لن  و�أن���ا  �شيتي  مان�ش�شرت  يف  هنا 

�إذ�  �إق��ال��ت��ي،  مت  �إذ�  �إال  �أرح����ل 
�شاأبقى،  ب��ق��ائ��ي  يف  رغ���ب���و� 

�أذه��ب �ىل يوفنتو�س  ول��ن 
يف �لعامني �ملقبلني«.

�إذ�  “�أعتذر  و�أ�����ش����اف: 
�الول  �ل������ه������دف  ك��������ان 
��شتحقينا  لكننا  ت�شلاًل، 
و�ت�����ف�����ورد لعب  �ل����ف����وز، 
���ش��د ل��ي��ف��رب��ول وح����اول 
هنا  لكن  عالًيا،  �ل�شغط 
العب  ب�11  ت����و�ج����دو� 
توجد  ال  منطقتهم.  يف 

م�شاحات حرفًيا«.
وجدنا  “لكننا  وت����اب����ع: 

�مل�شاحة يف وقت ما و�شنعنا 
�لكثري من �لفر�س، ولهذ� 

ن�شتحق �لفوز«.
وو��شل: “مل نحقق �لفوز 

�ليوم باحلظ، كنا �أف�شل 
�ملناف�س،  م����ن  ك����ث����ري�ً 
هناك �لكثري من �لنا�س 

ي��ع��م��ل��ون ل��ل��ح��ف��اظ على 
حققناه  م��ا  �مل�شتوى،  ه��ذ� 

هذ� �ملو�شم ويف �ملو�شم �ملا�شي 
حتقق الأننا ن�شتحقه«.

بني  “حتدثنا  و�أردف: 
�ل�شوطني عن �شرورة �لتحرك 

ب�����ش��ك��ل �أك�����رب، �أج����وي����رو حترك 
كثرًي� خلف �لدفاع ب�شكل و��شح 

كثري�  �شاعدنا  �ل��ه��دف  و���ش��ري��ع، 
وبعده �لهدف �لثاين«.

�الإ�شباين،  مدريد  ري��ال  بنادي  ربطته  �إعالمية  تقارير  بعد 
زين  �ل�شابق،  �لكرة  والع��ب  �ملخ�شرم  �لفرن�شي  �مل��درب  ع��اد 
ب�شبب  �ملقبلة،  ب�شاأن وجهته  �لتكهنات  لي�شعل  زيد�ن،  �لدين 

زيارة �أجر�ها ملدينة تورينو �الإيطالية.
مدريد،  ري���ال  رئي�س  �أن  ذك���رت  ق��د  �شحفية  تقارير  وك��ان��ت 
فلورنتينو برييز، �ت�شل باملدرب �ل�شابق للنادي �مللكي، زيد�ن، 

�شعيا الإعادته بدء� من �شهر يونيو �ملقبل.

�إىل مدينة  “زيزو” زي��ارة مفاجئة  �أج��رى  ذل��ك،  يف غ�شون 
تورينو، معقل د�ر يوفنتو�س، حيث تاألق زيد�ن كالعب، ح�شب 
“ال  ورب��ط��ت �شحيفة  م��ريك��ات��و«.  “كالت�شيو  موقع  ذك��ر  م��ا 
تامبا” �الإيطالية زيارة زيد�ن، باإمكانية تدريبه ليوفنتو�س 
بدء� من �ملو�شم �ملقبل، خا�شة يف ظل �لتقارير �لتي حتدثت 
�أليغري. ومما  ما�شيميليانو  �حل��ايل  يويف  م��درب  رحيل  عن 
يف  �ل�شابق  زي���د�ن  زميل  قيام  �ل�شائعات،  ه��ذه  ح��دة  م��ن  ز�د 

يف  �الثنني  جتمع  �شورة  بن�شر  �أم���وروزو،  نيكوال  يوفنتو�س، 
�أكادميية لكرة �لقدم يف �ملدينة �الإيطالية.

تاألق  �ل��ذي  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  �لربتغايل  �لنجم  �أن  كما 
مع زي��د�ن يف ري��ال مدريد و�أح���رز� معا لقب دوري �الأبطال 
يوفنتو�س  �إىل  �نتقل  متتالية،  م��ر�ت   3 “ت�شامبينزليغ” 
للمدرب  ي�شكل عامل جذب  قد  �ل��ذي  �الأم��ر  �ملا�شي،  �ملو�شم 

�لفرن�شي.

زيــارة قـــد متهـــد لــــ » جمـــع ال�صمـــل « 
بــــني زيــدان ورونالــدو

كوتينيو غادر ليفربول جنما 
عامليا.. والآن »يعر�س نف�صه«

غوارديول يرف�س يوفنتو�س 
ويتم�صك بال�صيتي 

بو�صطن يهزم ليكرز ويقرتب من »البالي اأوف« 

بر�شلونة  الع��ب  مي�شي،  ليونيل  �الأرجنتيني،  �لنجم  �أن  �أح��د  على  يخفى  ال 
ما  �لكتالوين،  �لنادي  �إىل  �أي العب  �نتقال  “كلمة قوية” يف  لديه  �الإ�شباين، 
�لكرة  عمالق  وي�شع  طلباته.  لتحقيق  �الأول��وي��ة  تعطي  �ل��ن��ادي  �إد�رة  يجعل 
�الأمل��اين، جو�شو� كيمي�س، �لذي يعد  �الإ�شبانية عينه على جنم بايرن ميونيخ 
�الأوروب���ي���ة. وميتلك  �ل��دوري��ات  �الأمي���ن يف  �لظهري  �أف�شل العبي  م��ن  و�ح���د� 
نيل�شون  وهما  �الأمي���ن  �لظهري  مركز  يف  �لالعبني  م��ن  �ثنني  �الآن  بر�شلونة 
�شيميدو و�شريغي روبرتو، ويعول كثري� على �حل�شول على خدمات �لالعب 
�لبديل  كيمي�س  وي��ب��دو  �شبورت�س«.  “فوك�س  ل�موقع  وف��ق��ا  �ل�����ش��اب،  �الأمل����اين 
�إ�شافيا  دع��م��ا  ي�شكل  م��ا  م��رك��ز،  م��ن  �أك���ر  �ل��ل��ع��ب يف  ي�شتطيع  ك��ون��ه  �الأم��ث��ل 
للفريق �لكتالوين على غر�ر ما يقوم به �شريغي روبرتو. بدوره، �أعطى �لنجم 
�أجل توقيع  �الأرجنتيني، ليونيل مي�شي، �ل�شوء �الأخ�شر الإد�ره بر�شلونة من 
�لذي  �لقادمة. كيمي�س )23 عاما(،  �ل�شيفية  �الأمل��اين يف �النتقاالت  �لالعب 
بايرن  يف  �ال�شا�شيني  �لالعبني  �أح��د  �أ�شبح   ،2020 يف  �ل�شابق  عقده  ينتهي 
ومنتخب �أملانيا، حيث خلف �ملعتزل، فيليب الم، يف مركز �لظهري �الأمين. ومدد 
بايرن ميونيخ مت�شدر �لدوري �الأملاين لكرة �لقدم عقد كيمي�س حتى 2023، 

يف حماولة للحفاظ على �لالعب و�شمان ��شتمر�ره يف �شفوف �لفريق.

جنم بايرن على رادار بر�صلونة



رجل  معدة  يف  معدنية  قطعة    40
40 قطعة معدنية من  ��شتخر�ج ما يقرب من  جنح جر�حون يف 
معدة رجل، مبا يف ذلك مفاتيح وعمالت و�شريحة هاتف و�شفرة 
به معظم  �إىل مغناطي�س علقت  باالإ�شافة  �أق��الم ر�شا�س،  م��رب�ة 
�ل�52 عاما، ويدعى  �لهندي �شاحب  �لرجل  و�حتاج  �لقطع،  هذه 
دقيقة،   45 منهما  كل  مدة  جر�حيتني  عمليتني  �إىل  جاياكومار، 

الإز�لة كل هذه �لقطع �لغريبة و�إنقاذ حياته.
للهند،  �ل�شرقي  �جلنوبي  �ل�شاحل  على  ت�شيناي،  يف  �أطباء  وق��ال 
�إن �ملري�س �لذي يعاين ��شطر�با نف�شيا كان معر�شا للموت قبل 
�إجر�ء �جلر�حتني. ووفقا ملا نقلته �شحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية 
عن تقارير حملية، فاإن �جلر�ح �أ.ر.فينكاتي�شو�ر�ن، من م�شت�شفى 
ر�جيف غاندى، �أجرى �لعمليتني. وقال �لطبيب: »�إذ� مل تتم �إز�لة  
مل�شاعفات،  تعر�س  �ملري�س  لكان  �ملنا�شب،  �لوقت  يف  �لقطع  هذه 
مثل �لنزيف �ملعوي وتعفن �لدم، مما يوؤدي يف �لنهاية �إىل �ملوت". 
�لرجل على  د�خ��ل بطن  باملنظار  بعناية جر�حة  �الأطباء  و�أج��رى 
مدى يومني، و�أز�ل��و� 22 قطعة معدنية من معدة جاياكومار يف 
�أن  �إىل  و�أ�شار م�شعفون  �لتايل.  �ليوم  �أخ��رى يف  ي��وم، و18 قطعة 
�أ�شغر قطعة كان حجمها يبلغ �شنتيمرتين، كما كان هناك عدد� 

من �لقطع حتيط باملغناطي�س د�خل معدته.

فوق اجلبل القاتل.. البن يلحق باأمه بعد 24 عاما
و��شل �ملت�شلق �لربيطاين توم باالرد م�شرية و�لدته �ملغامرة �لتي 
حتدت قمم �جلبال و�شطرت ��شمها يف �ملو�شوعات �لعاملية، �إال �أنها 

��شت�شلمت ل�«�جلبل �لقاتل« يف باك�شتان قبل 24 عاما، وتوفيت.
لكن على ما يبدو �أن ذ�ت �جلبل �أر�د �أن يجمعها و�بنها، �لذي فارق 

�حلياة �أي�شا قبل �أيام على نف�س �جلبل.
فقد �أكد �شفري �إيطاليا يف باك�شتان وفاة �ثنني من مت�شلقي �جلبال 
�أعلى  تا�شع  وه��و  ب��ارب��ات،  نانغا   �ملفقودين على جبل  �الأوروب��ي��ني 
قمة يف �لعامل بارتفاع 8126 مرت�، بح�شب �شحيفة »ديلي ميل« 
�لربيطانية. و�نتهى �لبحث عن �لربيطاين توم باالرد و�الإيطايل 
�لتي  �ل�شور  �أن  �جل��وي  �لبحث  فريق  �أك��د  �أن  بعد  ن��اردي  د�نييل 

�لتقطتت على �رتفاع حو�يل 5900 مرت كانت جلثتي �ملت�شلقني.
لكن �ملفارقة �الأليمة �أن باالرد، �لبالغ من �لعمر 30 عاما، هو �بن 
جبل  تت�شلق  �م��ر�أة  �أول  هارغريفز،  �ألي�شون  �لربيطانية  �ملت�شلقة 
نانغا  جبل  قمة  على  �أي�شا  ه��ي  توفيت  وق��د  مبفردها.  �إيفر�شت 

.1995 عام  يف  عاما  باربات عن عمر ناهز 33 
وكان باالرد مت�شلقا ماهر�، حيث �أ�شبح يف عام 2015 �أول �شخ�س 
جلبال  �ل�شتة  �لرئي�شية  �ل�شمالية  �لقمم  جميع  منفرد�  يت�شلق 
�الألب يف �شتاء و�حد. �أما ناردي، �لبالغ من �لعمر 42 عاما، �لذي 
�ل�شتاء عدة  باربات يف  نانغا  بالقرب من روم��ا، فقد ت�شلق  يقطن 
22 فرب�ير،  م��ر�ت. و�نطلق �ملغامر�ن يف رحلة �شعود �جلبل يوم 
 6300 �رتفاع يبلغ حو�يل  24 فرب�ير من  �ت�شاال يف  �أجريا  وقد 

مرت، قبل �أن ينقطع �الت�شال متاما.

متاجر تتوقف عن بيع »�صالح القتل ال�صهل«
»وول  ل�شركة  �ململوكة  �لربيطانية  »�أ���ش��د�«  متاجر  �شل�شلة  قالت 
من  منفردة  تباع  �لتي  �ملطبخ  �شكاكني  كل  �شت�شحب  �إنها  م��ارت«، 

�لعر�س يف كل متاجرها، بنهاية �شهر �أبريل �ملقبل.
بريطانيا  يف  �لبي�شاء  باالأ�شلحة  �جلر�ئم  �رتكاب  معدل  وي�شهد 
�لقاتلة  �لطعن  كما وقعت موجة من عمليات  �رتفاعا م�شطرد�، 

يف �الآونة �الأخرية، كثري منها نفذها مر�هقون.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»مومو« و»احلوت الأزرق«.. ملاذا تنت�صر على الآباء؟
�أن تدفع لالنتحار، قد تنت�شر على �الإنرتنت لفرت�ت  �أن �الألعاب �الإلكرتونية �لتي ميكن  �أمريكية  ك�شفت در��شة 

طويلة قبل �أن ينتبه �الآباء �إىل خطرها �ملحتمل.
�الأزرق«  »�حل��وت  مثل  �الأل��ع��اب،  من  �لنوع  ه��ذ�  ب�شاأن  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  تدوينات  �أن  �لدر��شة  وذك��رت 
و«مومو«، ميكن �أن تنت�شر على �الإنرتنت ل�شهور قبل �أن ت�شاعد تقارير و�شائل �الإعالم �لتقليدية على تنبيه �الآباء 

�إىل خطرها �ملحتمل.
وتتبع �لباحثون م�شار ظهور و�نت�شار حتدي »�حلوت �الأزرق«، تز�منا مع �نت�شار �حلديث عنها على مو�قع �لتو��شل 

�الجتماعي وو�شائل �الإعالم �لتقليدية يف �لفرتة من عام 2013 �إىل عام 2017.
�لتو��شل  �ملتحدة كان بعد ظهورها على مو�قع  �للعبة يف �لواليات  ُن�شر عن هذه  �أول خرب  �أن  �لدر��شة  و�كت�شفت 
�الجتماعي باللغة �الإجنليزية باأربعة �أ�شهر، وبعد 9 �أ�شهر من �حلديث عنها بلغات �أخرى، ح�شبما نقلت »رويرتز".
وال �أحد يعرف على وجه �لتحديد ما �إذ� كانت هذه �للعبة �النتحارية موجودة بالفعل �أو ما �إذ� كانت دفعت �ملر�هقني 

الإيذ�ء �أنف�شهم، �أم �أنها كانت جمرد خدعة.
لكن مع ��شتمر�ر �نت�شار مثل هذه �الألعاب �النتحارية، وكان �آخرها ما يعرف با�شم »حتدي مومو«، يرى �لباحثون 

�أن من �ل�شروري �أن يعلم �الآباء مبا يتعر�س له �أبناوؤهم يف �حلياة �لرقمية.
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كب�صولة �صبي�س اإك�س تعود بعد مهمة حا�صمة لنا�صا
ما�شك  الإيلون  �لتابعة  �إك�س  �شبي�س  ل�شركة  ماأهولة  غري  كب�شولة  هبطت 
�إد�رة  بنجاح مهمة حا�شمة يف م�شاعي  لتكمل  �الأطل�شي  �ملحيط  على مياه 
�لطري�ن و�لف�شاء �الأمريكية »نا�شا« ال�شتئناف �لرحالت �ملاأهولة للف�شاء 

من �الأر��شي �الأمريكية �لعام �جلاري.
�لكب�شولة  �نف�شلت  �لف�شائية  �ملحطة  يف  �أي��ام  �شتة  ��شتغرقت  مهمة  وبعد 
2:30 �شباحا بتوقيت �شرق �لواليات  كرو در�غ��ون عن �ملحطة يف �ل�شاعة 
�ملتحدة »7:30 بتوقيت غرينت�س« يوم �جلمعة، وعادت �إىل �الأر�س ب�شرعة 
تفوق �شرعة �ل�شوت قبل �أن تهبط يف �ل�شاعة 8:45 �شباحا بتوقيت �شرق 
�لواليات �ملتحدة »1345 بتوقيت غرينت�س« يف �ملحيط �الأطل�شي على بعد 

200 ميل قبالة �شاحل فلوريد�.
وكان �شاروخ تابع ل�شبي�س �إك�س �أطلق �لكب�شولة »كرو در�غون« �لتي ي�شل 
طولها �إىل 4.9 مرت من مركز كنيدي للف�شاء يف فلوريد� �شباح يوم �ل�شبت 
�ملا�شي. وقال بنجامني ريد مدير �إد�رة مهمة �لطاقم يف �شبي�س �إك�س خالل 
�ملحدد  �لوقت  ب�شكل منوذجي يف  بث مبا�شر من كاليفورنيا »مت كل �شيء 
بنف�س �لطريقة �لتي توقعناها". ونقلت �لكب�شولة، يف مهمتها �الأوىل من 
نوعها قبل جتربة ماأهولة ل�شبي�س �إك�س مقررة يف يوليو- متوز، �إمد�د�ت 
ومعد�ت تزن حو�يل 181 كيلوجر�ما منها دمية يف هيئة ر�ئد ف�شاء �أطلق 
عليها ��شم ريبلي ترتدي بزة ف�شائية مزودة مبج�شات حول �لر�أ�س و�لرقبة 

و�لعمود �لفقري الختبار تاأثري �لرحلة على �الإن�شان.

نب�س الأبطال يفوز بجائزة طنجة 
�لكربى  باجلائزة  �شاري  بن  هند  للمخرجة  �الأبطال"  "نب�س  فيلم  ف��از 
للمهرجان �لوطني للفيلم بطنجة �لذي �أ�شدل �ل�شتار على دورته �لع�شرين 

�أم�س �الأول يف �ململكة �ملغربية.
�لفيلم وثائقي مدته 80 دقيقة و�شبق عر�شه يف مهرجان دربان �ل�شينمائي 

بجنوب �أفريقيا ومهرجان هوت دوك�س لالأفالم �لوثائقية يف كند�.
�ألعاب �لقوى �ملغربي عز �لدين �لنويري �لذي  ويتتبع �لفيلم خطى بطل 
�شارك يف دورة �الألعاب �الأوملبية لذوي �الحتياجات �خلا�شة 2016 يف ريو 

دي جانريو بالرب�زيل.
"�مباركة" للمخرج  فيلم  فاز  �لطويلة،  �الأف��الم  باقي جو�ئز م�شابقة  ويف 
حممد زين �لدين بجو�ئز �الإخ��ر�ج و�أف�شل دور رجايل للمهدي �لعروبي 

و�أف�شل دور ن�شائي لفاطمة عاطف �إ�شافة جلائزة جلنة �لتحكيم.
و�ملو�شيقى  و�ل�شيناريو  �لت�شوير  بجو�ئز  عفينة"  "جمال  فيلم  ف��از  كما 

ت�شويرية �إ�شافة جلائزة �لعمل �الأول للمخرج يا�شني ماركو ماروكو.

املجموعة الفنية 
جلورج مايكل يف مزاد

170 عمال فنيا  �أكر من  ُيعر�س 
باملغني  �خل��ا���ش��ة  �مل��ج��م��وع��ة  م���ن 
�ل����ربي����ط����اين ج��������ورج م���اي���ك���ل يف 
م����ز�د ع��ل��ى �الإن���رتن���ت �ب���ت���د�ًء من 
�أمو�ل  جلمع  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم 
لق�شايا خريية كان يدعمها �ملغني 

�لر�حل.
الأع�شاء  �أعماال  �ملجموعة  وت�شمل 
»�ل���ف���ن���ان���ني  ب������ارزي������ن يف ح����رك����ة 
»يانغ  �ل�������ش���ب���اب«  �ل���ربي���ط���ان���ي���ني 
د�م���ي���ان  وم���ن���ه���م  �آرت«  ب���ري���ت�������س 
�إمي����ن، و�شار�  ه��ري���ش��ت، وت��ري�����ش��ي 
كريغ-مارتن  وم��اي��ك��ل  ل���وك���ا����س، 
������ش����ت����ه����رو� خ������الل عقد  �ل�����ذي�����ن 
�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات. وك����ان ك��ث��ري منهم 

�أ�شدقاء مقربني ملايكل.
و�شوف يتم عر�س �ملقتنيات للبيع 

على �الإنرتنت حتى 15 مار�س.
���ش��ار����ش��ي��ن��و فيندي  ب����اوال  وق���ال���ت 
�ملتخ�ش�شة يف �لفن �ملعا�شر يف د�ر 
»يرتدد  ب��ي��ان  يف  بلندن  كري�شتيز 
����ش���دى �����ش���م ج������ورج م���اي���ك���ل مع 
�أنحاء �لعامل ويك�شف  �جلمهور يف 

عن موهبة �إبد�عية ر�ئدة".
و�شتعر�س جمموعة من �ملقتنيات 
�جلمهور  ع��ل��ى  للبيع  �ملخ�ش�شة 
خالل  ل��ل��م��ز�د�ت  كري�شتيز  د�ر  يف 

�الأ�شبوع.
�أ�شعار  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري 
�مل��ع��رو���ش��ات ���ش��ت��رت�وح ب���ني 400 
دوالر�«   522« �إ���ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
مليون   1.96« جنية  مليون  و1.5 

دوالر".

بريين �صات ترف�س الإجابة 
على اأ�صئلة ال�صحفيني

رف�شت �لنجمة �لرتكية بريين �شات �الإجابة 
عن  �نف�شالها  ع��ن  �ل�شحفيني  �أ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى 
زوجها �لفنان كينان دوغلو، حيث �إنهم قامو� 
مب��ح��ا���ش��رت��ه��ا يف �أح����د �مل���ر�ك���ز �ل��ت��ج��اري��ة يف 

�إ�شطنبول.
خرب  �لرتكية  �الع��الم��ي��ة  �لو�شائل  وت��ن��اول��ت 
�ىل  ح�شوره  ع��دم  بعد  خ�شو�شا  �نف�شالهما 
ح��ف��ل��ة ع��ي��د م���ي���الده���ا، ومم����ا ز�د �أي�����ش��ا من 
بريين  كتبته  م��ا  ه��و  �ملو�شوع  ح��ول  �ل�شكوك 
على  �خل��ا���ش��ة  �شفحتها  ع��رب  م���وؤخ���ر�ً  ���ش��ات 
�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي ملنا�شبة  �أح����د م��و�ق��ع 
عيد ميالدها حيث �أنها ذكرت حبيبها �ملتوّفى 
�يفه، حيث قالت �إّنها عندما كانت ت�شتمع معه 
�الأمل  ن��ور  ع��اد  �ملطبخ  يف  »ه���ريو«  �أغنية  �إىل 
�شيكون  �ملقبلة  حياتها  ن�شف  و�أّن  حياتها  �إىل 

�أجمل.

بعد 50 عاما و�صلته »التهنئة«
تخرج من جامعة ميت�شيغان عام 1969، لكنه مل يت�شلم 
 50 بعد  �إال  �أ�شرته  �أ�شدقاء  من  بتخرجه  تهنئة  برقية 

عاما من �إر�شالها!
»وي�شرتن  م��ن  �لربقية  ت�شلم  فينك  روب���رت  �الأم��ريك��ي 
�أربور  »�آن  �شحيفة  بح�شب  ف��ق��ط،  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ي��ون��ي��ون« 
�شقة  �إىل   1969 ع��ام  باالأ�شا�س  �لربقية  و�شلت  نيوز". 
تقا�شمها فينك مع ثالثة من زمالئه غد�ة تركه لل�شقة 

للتح�شري للدر��شات �لعليا يف نيويورك.
و�نتهى �حلال بالربقية يف خز�نة ملفات قدمية متلكها 

�شركة ت�شويق �إلكرتوين مقرها يف بلدة �آن �أربور.
على  ز��شكي  كري�شتينا  تدعى  بال�شركة  موظفة  وع��رت 
ال�شرتد�د  مكتب  درج  ق��اع  �أز�ل���ت  بعدما  �شدفة  �لربقية 
قطعة من �لورق �شقطت يف �لد�خل. وجلاأت ز��شكي �إىل 
ميت�شيغان  �شرق  جنوب  يف  فينك  على  للعثور  �الإنرتنت 
�إن �لربقية دفعته �إىل  �إليه. وقال فينك  الإعادة �لربقية 

�لتو��شل مع �أ�شخا�س كان يعرفهم يف �ملا�شي.

زوجان وحدهما على جزيرة لـ15 عاما
يف  وه��م��ا  �أف���ك���ان،  عائ�شة  وزوج��ت��ه  �أف��ك��ان  ح�شني  يعي�س 
يف  �لنائية  ت�شيكك  ج��زي��رة  يف  �ل��ع��م��ر،  م��ن  �ل�شبعينيات 
تركيا منذ 15 عاما، وفق ما ذكرت و�شائل �إعالم حملية.
يف  �أي��ف��ال��ي��ك  مبقاطعة  تقع  �ل��ت��ي  �جل��زي��رة،  يف  وتنت�شر 
وت�شتهر  و�ل�شنوبر  �لزيتون  �أ�شجار  �لغربية،  باليك�س 
�ل��زوج��ان على حياة  �ل��رنج�����س، ويحافظ  �أزه���ار  ب��وج��ود 
بد�ئية تعتمد على تربية �لدو�جن وما جتود به �لطبيعة. 
ويعي�س �لزوجان �ملعروفان با�شم »روبن�شونز �لرتكي« يف 
مبنى حجري قدمي يف �جلزيرة �لتي تقع على بعد 600 

مرت من �لرب، وكان يقطنها �شكان يونانيون قبل عقود.
�لرغم  على  بال�شعادة  ي�شعر�ن  �إنهما  �لزوجان  ويقولون 
من كل �ل�شعوبات �لتي يالقيانها يف �جلزيرة، بح�شب ما 

ذكرت �شحيفة »حرييت« �لرتكية.
25 ع��ام��ا، ع��اد زوج���ان �إىل  �أمل��ان��ي��ا مل��دة  وب��ع��د �لعي�س يف 
�جلزيرة �لتي ولد� وترعرعا فيها، على �إثر مو�جهتهما 
�شعوبات مالية كبرية ب�شبب عالج �بن لهما، كان يعاين 

من نزيف دماغي من �لعام 2003.
وقرر �لزوجان بعد فقد�ن �بنهما �لرحيل عن �أملانيا �إىل 
�جلزيرة �لتي تغطي م�شاحة �شغرية تبلغ 275 �ألف مرت 
�أحد  م��ن  �إذن  على  �حل�شول  بعد  �إليها  و�نتقلو�  م��رب��ع، 

مالكي �جلزيرة ويدعى نوح كاتارين.
وبعيد� عن �حلياة �حلديثة، رمم �لزوجان �لبيت �ليوناين 

�لقدمي، و�شرعا يف تربية �لدجاج و�لبط و�الأغنام.

انهيار حو�س �صمك �صخم على الزبائن
�الأ�شود  �جلبل  جمهورية  يف  �ملقاهي  الأح��د  زبونان  عا�س 
حلظات من �لفزع. فبدون �شابق �إنذ�ر �نهار حو�س �شمك 

�شخم يف �ملقهى �لذي يجل�شان به وغمرتهما �ملياه.
�ملر�قبة  بكامري�  ت�شجيله  ج��رى  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر 
�مل��اء وهو  م��ن  غ��زي��ر�  �شيال  �مل��ح��ل،  �لتي كانت مثبتة يف 

يتدفق من �حلو�س �لذي �نك�شر �لزجاج يف �أ�شفله. املمثلة اإي�ضال في�ضر خالل ح�ضورها العر�س الأول لفيلم The Beach Bum  يف م�ضرح باراماونت يف اأو�ضنت ، تك�ضا�س. ا ف ب

م�صاهري يف عر�س جنل 
اأغنى رجل يف اآ�صيا

�لعامل  �أنحاء  من  م�شاهري  تو�فد 
ب��ي��ن��ه��م جن�����وم ���ش��ي��ن��م��ا وم���دي���رو 
وريا�شيون  و���ش��ي��ا���ش��ي��ون  ���ش��رك��ات 
�لهندية  م���وم���ب���اي  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
حل�شور حفل زفاف �بن �مللياردير 
�أغنى  �أم���ب���اين  �ل��ه��ن��دي م��وك��ي�����س 
جمموعة  ورئ��ي�����س  �لهند  يف  رج��ل 

ريليان�س لل�شناعات.
وكان بني �حل�شور �شاندر بيت�شاي 
�لتنفيذي ل�شركة غوغل،  �لرئي�س 
وت��������وين ب����ل����ري رئ����ي���������س �ل����������وزر�ء 
وجنما  �الأ������ش�����ب�����ق،  �ل����ربي����ط����اين 
وبريانكا  ر�جينيكين�س  �ل�شينما 
�شا�شني  �لكريكيت  والعبا  �شوبر�، 

تندولكار،وهارديك بانديا.
�لهنديان  �ل���ن���ج���م���ان  و�����ش����وه����د 
يرق�شان  كابور  ور�نبري  �شاروخان 
م��ع �ل��ع��ري�����س �أك��ا���س �أم��ب��اين »28 
ع����ام����ا« ون�������ش���رت جم���م���وع���ة من 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع��ل��ى  �ل�������ش���ور 

�الجتماعي.
و�ل����ع����رو�����س ���ش��ل��وك��ا م��ي��ه��ت��ا »28 
عاما« �بنة رو�شل ميهتا وهو تاجر 
ث���ري وم��دي��ر ل�شركة  جم���وه���ر�ت 

روزي بلو �ململوكة للعائلة.
و�أم�������������ب�������������اين، �ل���������������ذي ت�������ش���م���ل 
�إمرب�طوريته �لتجارية ��شتثمار�ت 
يف �ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از و�الت�������ش���االت 
وجت����ارة �ل��ت��ج��زئ��ة، �أغ��ن��ى رج���ل يف 
13 يف قائمة  �آ�شيا وحل يف �ملرتبة 
تن�شرها  �لتي  �لعامل  �أغنياء  �أغنى 
بنحو  تقدر  ب��روة  فورب�س  جملة 

50 مليار دوالر.

ملاذا ل ن�صعر بال�صبع بعد الوجبات ال�صريعة؟
�لتي  -�الآل���ي���ة  �ل�����ش��ب��ع  �أن  �إىل  �ل���در�����ش���ات  ت�����ش��ري 
متنعنا من تناول �أكر مما نحتاج �إليه- ال عالقة 
�حلر�رية،  �ل�شعر�ت  م��ن  �مل�شتهلكة  بالكمية  لها 
مقارنة مع كمية �ملغذيات �الأ�شا�شية كالربوتينات 
�ملادي للغذ�ء. و�لكربوهيدر�ت و�لدهون و�حلجم 
ويف �لوقت �لذي حت�شل �أج�شامنا على كمية كبرية 
من �ل�شعر�ت �حلر�رية، لكن �لوجبات �ل�شريعة ال 
تزود �أج�شامنا بالعنا�شر �لغذ�ئية �لتي حتتاجها، 
ب��ه��دف �حل�����ش��ول ع��ل��ى ط��اق��ة م�����ش��ت��د�م��ة عالية 

�جلودة.
وعلى �لرغم من تناول كميات كبرية من �لطعام 
عند تناول �لوجبات �ل�شريعة، �إال �أن هذه �الأطعمة 
تتحرك عرب �أج�شامنا ويتم ه�شمها ب�شرعة، وهذ� 
يعني �أن �ل�شعور بال�شبع يتال�شى بعد وقت ق�شري 
هافينتغون  �شحيفة  بح�شب  �لطعام،  ت��ن��اول  م��ن 

بو�شت �الأمريكية.
�شرورياً  �أم��ر�ً  �لغذ�ئية  و�الألياف  �لربوتني  ويعدُّ 
الإبطاء عملية �له�شم و�إطالق �لطاقة على مدى 

للفيتامينات  ميكن  كما  �لزمن،  من  طويلة  فرتة 
و�إذ�  �أي�شاً،  بال�شبع  �ل�شعور  توؤثر على  �أن  و�ملعادن 
فقد  يحتاجها،  �ل��ت��ي  �مل��غ��ذي��ات  ج�شمك  يتلق  مل 
ي�شتمر يف �إر�شال �إ�شار�ت �جلوع لت�شجيعك �أن تاأكل 

�الأطعمة �الأخرى �لتي قد حتتوي عليها.
�شعرة   100 على  للح�شول  �مل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى 
�ل�شبانخ،  م��ن  ك��وب��اً   15 ت��ن��اول  ح���ر�ري���ة، مي��ك��ن 
�لوقت  ويف  �ملح�شي،  �لب�شكويت  م��ن  قطعتني  �أو 
�لطعام،  من  باملزيد  معدتنا  �ل�شبانخ  مت��الأ  �ل��ذي 
�الأل��ي��اف و�حل��دي��د و�ملغذيات  ت��وف��ري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لب�شكويت م�شتويات مكثفة  �حليوية، توفر قطع 
من �لكربوهيدر�ت �لتي تعطينات دفقات ال تدوم 
�لطعام  من  �ل�شبع  م�شتوى  وُيعزى  �لطاقة.  من 
�إىل  ت�شري  و�ل��ت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  كثافته  �إىل  ج��زئ��ي��اً 
�حلر�رية،  �ل�شعر�ت  �إىل  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  ن�شبة 
ب��ال�����ش��ع��ر�ت �حلر�رية،  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن غ��ن��اه��ا 
توفر �الأطعمة �ل�شريعة كمية �أقل بكثري من �ملو�د 

�لغذ�ئية مقارنة بحجم �لطعام.

�صاب يطارد تايلور �صويفت 
ويقتحم منزلها

يتعر�س م�شاهري هوليوود للعديد من �ملخاطر�ت �آخرها مع �لفنانة تايلور 
�شويفت. فقد ك�شفت م�شادر �أن �شاب يدعى روجر �ألفار�دو، �أدين يف �ل�شابق 
مبطاردة �ملغنية �الأمريكية وها هو يو�جه �تهاًما جديًد� باقتحام منزلها يف 

مدينة نيويورك للمرة �لثانية. 
�أن  بعد  �جلنائي،  و�الزدر�ء  و�ل�شطو  باملطاردة  �تهامات  �أل��ف��ار�دو،  وي��و�ج��ه 

�قتحام منزل �شويفت، يف مانهاتن .
يذكر �أنه كان قد �قتحم بيت �شويفت يف �شهر �أبريل -ني�شان �ملا�شي، وتلقى 
حكًما بال�شجن 6 �أ�شهر و�خل�شوع للمر�قبة ملدة 5 �شنو�ت. وقد �أطلق �شر�حه 
�أو�م��ر بق�شاء فرتة  �ملا�شي، ووّجهت له  5 فرب�ير -�شباط  �ل�شجن يوم  من 

�ملر�قبة يف �لوالية م�شقط ر�أ�شه.


