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الإمارات تتعهد مببلغ 500 مليون 
دولر اأمريكي لليمن خالل عام 2019 

•• جنيف - وام:

005 مليون  مببلغ  تعهدها  عن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اعلنت 
منحاَ  التمويل  وي�شمل   9102 ع��ام  خ��ال  لليمن  اأم��ري��ك��ي  دولر 
لوكالت الأمم املتحدة من اأجل دعم اليمن والتزام الإم��ارات بدعم 
اليمن على اأ�شا�س ثنائي، لتمويل الربامج الطموحة اخلا�شة بدعم 

ال�شتقرار، بالتعاون مع كثري من ال�شركاء اليمنيني والدوليني.
اليمن  يف  التطوير  دع��م  على  ت�شميمها  ع��ن  الإم����ارات  ع��ربت  كما 
وبتقدمي كامل الدعم لعملية اإعادة اإعمار اليمن على املدى الطويل 
داعية اإىل الحرتام الكامل لتفاقات ال�شام املربمة يف �شتوكهومل .

جاء ذلك خال موؤمتر تعهدات املانحني مل�شاعدة اليمن الذي نظمته 
الأمم املتحدة ام�س الول فى جنيف .            )التفا�شيل �س4(

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية 
تكثف مهامها يف القرى اللبنانية 

•• بريوت -وام:

اللبنانية  القرى  الإن�شانية مهامها يف  ال�شيخة فاطمة  كثفت حملة 
والوقائية  وال��ع��اج��ي��ة  الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 
برنامج  اإط��ار  ويف  زاي��د«  خطى  »على  �شعار  حتت  والن�شاء  لاطفال 

»كلنا امنا فاطمة« وبا�شراف فريق طبي تطوعي اإماراتي لبناين .
ج��اءت ه��ذه احلملة يف م��ب��ادرة م�شرتكة من م��ب��ادرة »زاي��د العطاء« 
العام بال�شراكة مع مركز لبنان للعمل التطوعي  الن�شائي  والحتاد 
ال�����ش��ارق��ة اخل����ريي وجمموعة  ب��ي��ت  ال���رب وم��وؤ���ش�����ش��ة  وج��م��ع��ي��ة دار 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة و نائبه وحممد بن زايد يعزون الرئي�س 
امل�سري يف �سحايا حريق حمطة القطارات الرئي�سية بالقاهرة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية 
و �شادق موا�شاته يف  تعازيه  ال�شقيقة عرب فيها عن خال�س  العربية  م�شر 
مبيدان  الرئي�شية  القطارات  حمطة  يف  ام�س  اندلع  الذي  احلريق  �شحايا 
و  ال�شحايا  م��ن  ع���دد  وق���وع  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  و  ال��ق��اه��رة  العا�شمة  يف  رم�شي�س 

امل�شابني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن 

برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.

�شهدا توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين

حممد بن زايد والرئي�س الكوري يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
•• �سيوؤول-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة مون جاي اإن رئي�س جمهورية 
البلدين  بني  ال�شرتاتيجي  والتعاون  ال�شداقة  ..ع��اق��ات  ام�س  كوريا 
اإىل  املتبادلة..اإ�شافة  واإمكانات تنميتها وتعزيزها مبا يخدم م�شاحلهما 

جممل الق�شايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
جاء ذلك خال جل�شة املحادثات الر�شمية التي عقدها اجلانبان يف املكتب 
الرئا�شي »البيت الأزرق« يف �شيوؤول بح�شور وفدي البلدين.. حيث رحب 
الرئي�س الكوري يف بداية اجلل�شة بزيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان اإىل كوريا.. معربا عن تطلعه اإىل اأن ت�شهم الزيارة يف دفع 
م�شار العاقات الإماراتية - الكورية اإىل الأمام يف املجالت احليوية كافة 

التي يطمح اإليها البلدان.
وا�شتعر�س اجلانبان خال اجلل�شة م�شارات واأوجه التعاون ال�شتثماري 
التعليمية  امل��ج��الت  اىل  اإ���ش��اف��ة  البلدين  ب��ني  وال��ت��ج��اري  والق��ت�����ش��ادي 
والثقافية والتكنولوجيا والعلوم بجانب الطاقة املتجددة والبنية التحتية 
والفر�س امل�شتقبلية الواعدة لتطوير التعاون مبا يحقق م�شالح البلدين 

و�شعبيهما ال�شديقني.
من جهة اخرى �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
جاي  م��ون  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ب�شيوؤول  الأزرق«  »البيت  يف  ام�س  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  رئي�س  اإن 
الإمارات  دولة  التفاهم بني  التعاون ومذكرات  اتفاقيات  توقيع عدد من 
»احلوار  و   ال�شريبي  الإزدواج  منع  جم��الت  �شملت  ك��وري��ا  وجمهورية 
التعاون  اإىل  والبيئة..اإ�شافة  الذكية  والزراعة  وال�شياحة  ال�شرتاتيجي« 
وتطبيقاتها  الأن��ظ��ف  الإن��ت��اج  مفاهيم  وتعزيز  وال�شناعي  ال�شتثماري 

حممد بن زايد والرئي�س الكوري يت�شافحان قبيل بدء املحادثات الر�شمية بني اجلانبني يف املكتب الرئا�شي )البيت الأزرق(   )وام(و»املدينة الهيدروجينية« .                            )التفا�شيل �س(

جنديان باك�شتانيان يقفان بجانب حطام طائرة مقاتلة هندية   )رويرتز(

القطار عقب ا�شطدامه ب�شدادة حديدية وانفجار خزان الوقود )ا ف ب(

نيودلهي تدعو اإ�شالم اآباد لإعادة الطيار املحتجز فورا

نذر حرب وتبادل اإ�سقاط املقاتالت بني الهند وباك�ستان
ا�شتقالة وزير النقل.. وال�شي�شي يوجه مبحا�شبة املت�شببني

ع�سرات ال�سحايا بحادث قطار مروع يف م�سر

•• اليمن-وكاالت:

�شا�شل  على  اأم�س،  الوطني،  اجلي�س  قوات  �شيطرت 
ميلي�شيا  مع  عنيفة  معارك  بعد  ا�شرتاتيجية  جبلية 
احل��وث��ي الن��ق��اب��ي��ة.  واأو����ش���ح ق��ائ��د ���ش��رط��ة حمور 
الغرباين  عبدالعزيز  العقيد  البقع  جبهة  يف  �شعدة 
الوطني  اجلي�س  اأن  )�شباأ(،  اليمنية  الأن��ب��اء  لوكالة 
�شيطر على �شل�شلة جبال ج�شريان املمتدة بطول 02 
كيلومرت من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف 

من عدة حماور. واأكد العقيد اأن العمليات الع�شكرية 
امليلي�شيا  ���ش��ف��وف  يف  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى  ع���ن  اأ���ش��ف��رت 

وا�شتعادة اجلي�س الوطني ملخازن اأ�شلحة
اليمنية من حتقيق  هذا ومتّكن رجال قبائل حجور 
باإ�شناد  احل��وث��ي،  ميلي�شيات  �شد  ك��ب��رية  ان��ت�����ش��ارات 
جوي من طائرات حتالف دعم ال�شرعية، يف مديرية 

ك�شر �شمال غرب حمافظة حجة.
امليلي�شيات  ع��ن  الإم����داد  خ��ط  قطع  م��ن  متكنوا  كما 

الذي يربط بني منطقة قريات وجبل املندالة.

•• عوا�سم-وكاالت:

مقاتلة  اأ�شقطت  اأنها  الهند  اأعلنت 
اأباد  اإ�شام  قالت  فيما  باك�شتانية، 
هنديتني  مقاتلتني  اأ�شقطت  اأنها 
ع��ربت��ا امل��ج��ال اجل���وي، يف ت�شعيد 

خطري بني اجلارتني النوويتني.
اأ�شقطت  اأنها  اأم�س،  الهند  واأعلنت 
طائرة باك�شتانية يف اإقليم ك�شمري 
باأن  اأ���ش��اف��ت  لكنها  عليه،  امل��ت��ن��ازع 
باك�شتان اأ�شقطت اإحدى طائراتها 

يف ا�شتباكات جوية.
وزارة  ب����ا�����ش����م  امل����ت����ح����دث  واأك����������د 
اخلارجية راجي�س كومار يف موؤمتر 
الباك�شتانية  الطائرة  اأن  �شحايف 
ا���ش��ُت��ه��دف��ت اأث���ن���اء م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
عملية »ل�شرب من�شاآت ع�شكرية يف 
اجلانب الهندي«، م�شيفا »ر�شدت 
الباك�شتانية  الطائرة  برية  ق��وات 
اأثناء �شقوطها من اجلو يف اجلانب 
ال�شتباك،  ه��ذا  ويف  الباك�شتاين. 
ميغ-12.  طائرة  لاأ�شف  خ�شرنا 
اإنها  باك�شتان  وقالت  الطيار،  فقد 

تعتقله«.
الهندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
�شفري  باأعمال  القائم  اأبلغت  اإن��ه��ا 
باك�شتان باأن نيودلهي تتوقع عودة 

•• القاهرة-وكاالت:

واجلرحى  القتلى  ع�شرات  �شقط 
يف اندلع حريق هائل يف حمطة 
و�شط  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال����ق����ط����ارات 
القاهرة،  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
جن������م ع������ن ا�������ش������ط������دام ق���ط���ار 
ب��اأح��د الأر���ش��ف��ة، اأم�����س، بح�شب 

معلومات اأولية.
ون���������ش����ب ح�����ري�����ق ه�����ائ�����ل ج�����راء 
»�شدادة  ب����  ال���ق���ط���ار   ا����ش���ط���دام 
رم�شي�س،  حم��ط��ة  يف  ح��دي��دي��ة« 
للقطارات  املركزية  املحطة  وهي 
الوقود  لينفجر خزان  بالقاهرة، 

يف القاطرة الرئي�شية.
وق�����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون امل�������ش���ري اإن 
احل�����ادث اأ���ش��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 52 

�شخ�شا، واأكرث من 04 م�شابا.
احلديدية  ال�شكة  هيئة  واأم���رت 
م���ب���اين حم��ط��ة م�شر  ب����اإخ����اء 
ب��ال��ك��ام��ل، ب��ع��دم��ا اأوق��ف��ت حركة 

القطارات موؤقتا.
ال�����وزراء امل�شري  وو���ش��ل رئ��ي�����س 
موقع  اإىل  م���دب���ويل  م�����ش��ط��ف��ى 
ت�شريحات  يف  وت��ع��ه��د  احل�����ادث، 
لل�شحفيني بالتحقيق وحما�شبة 
اأو  ت��ق�����ش��ري  اأي  يف  امل��ت�����ش��ب��ب��ني 

اإهمال.
واأظهرت �شور ن�شرت على مواقع 
اأعمدة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
دخان تت�شاعد من مبنى املحطة 
رم�شي�س  م����ي����دان  يف  ال���واق���ع���ة 

بو�شط القاهرة.
ك��م��ا ظ���ه���رت يف ل��ق��ط��ات اأخ����رى 
ال�شكة  ع���ل���ى  م��ت��ف��ح��م��ة  ج���ث���ث 

احلديدية.
واأ����ش���در ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري عبد 
توجيهاته  ال�����ش��ي�����ش��ي،  ال���ف���ت���اح 
للحكومة مبحا�شبة املت�شببني يف 
الدموي، موجها تعازيه  احلادث 

لأ�شر ال�شحايا.
وق���������ال ال�������ش���ي�������ش���ى: اأ�������ش������درت 
بالتوجه  للحكومة  ت��وج��ي��ه��ات��ى 
الفورى ملوقع احلادث وحما�شبة 
امل��ت�����ش��ب��ب��ني ف����ي����ه، ب���ع���د اإج�������راء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��������ازم، ورع���اي���ة 

امل�شابني.
امل�شري  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وواف����ق 
م�شطفى مدبويل، على ا�شتقالة 
على  ع��رف��ات  ه�شام  النقل  وزي���ر 
خلفية ح���ادث ال��ق��ط��ار امل���روع يف 
اأ�شفر  وال����ذي  رم�شي�س  حم��ط��ة 

عن مقتل الع�شرات.

اجلوي  جمالها  باك�شتان  واأغلقت 
“حتى اإ�شعار اآخر”، ح�شبما اأفادت 
بعدما  امل�������دين  ال�����ط�����ريان  ه���ي���ئ���ة 
اإ�شقاط  ع���ن  اب����اد  اإ����ش���ام  اأع��ل��ن��ت 

الطائرتني.
وق��ال��ت هيئة ال���ط���ريان: »ل��ق��د مت 
اإغ��اق املجال اجلوي ر�شميا حتى 
با�شم  ناطق  واو�شح  اآخ��ر«.  اإ�شعار 
اجلي�س الباك�شتاين اأن هذا القرار 

اتخذ »ب�شبب الظروف«.
ق��ال م�شدر مقرب من  من جهته 
هيئة الطريان لوكالة فران�س بر�س 
اإب��اغ كل �شركات الطريان  اإن��ه مت 
ب��ت��ع��ل��ي��م��ات »ت��ع��ل��ي��ق ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 

باك�شتان حتى اإ�شعار اآخر«.
اأغلقت  ال���ه���ن���دي  اجل����ان����ب  وم�����ن 
اأي�شا  الأق��ل  م��ط��ارات على  خم�شة 
الرحات،  م��ن  العديد  اإل��غ��اء  ومت 
الك�شف  رف�شوا  م�شوؤولني  بح�شب 

عن اأ�شمائهم.
الهندية  اخلارجية  وزي���رة  وك��ان��ت 
اأكدت خال زيارة  �شو�شما �شواراج 
اأّن بادها ل  اإىل ال�شني، الأربعاء 
مع  الت�شعيد«  م��ن  »م��زي��داً  ت��ري��د 
باك�شتان بعد الغارات اجلوية التي 
�شّنتها مقاتات هندية يف الأرا�شي 

الباك�شتانية.

باك�شتان  حتتجزه  ع�شكري  ط��ي��ار 
فورا وب�شام.

وقالت اخلارجية يف بيان »اأو�شحنا 
اأنه �شيكون من الأف�شل لباك�شتان 
)ال���ط���ي���ار(  ����ش���ام���ة  ت�����ش��م��ن  اأن 
ال��ع�����ش��ك��ري امل��ح��ت��ج��ز ل��دي��ه��ا. واأن 
ال��ه��ن��د ت��ت��وق��ع ع���ودت���ه ���ش��امل��ا على 

الفور«.

وب���ه���دف ن����زع ف��ت��ي��ل الأزم�������ة، دعا 
رئي�س وزراء باك�شتان اإىل حمادثات 
العواقب  م���ن  ال��ه��ن��د حم�����ذراً  م���ع 
ال��ك��ارث��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة يف ح���ال عدم 

»حتكيم املنطق«.
وق�������ال يف ك���ل���م���ة ن��ق��ل��ت��ه��ا ق���ن���وات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون »ه����ل مي��ك��ن��ن��ا حتمل 
احل�شابات  يف  خ���ط���اأ  اأي  ع���واق���ب 

لدينا  ال��ت��ي  الأ���ش��ل��ح��ة  طبيعة  م��ع 
ولديكم؟«.

اأعلن يف  وكان اجلي�س الباك�شتاين 
طائرتني  اأ���ش��ق��ط  اأن���ه  �شابق  وق��ت 
اجل������وي  امل������ج������ال  يف  ه����ن����دي����ت����ني 
اإحداهما  ���ش��ق��ط��ت  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
يف  والأخ����رى  الهندية  ك�شمري  يف 

ك�شمري الباك�شتانية.
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ك��ي��م ل��رام��ب: ���س��اأف��ع��ل ما 
الثانية القمة  لنجاح  بو�سعي 

•• هانوي-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  التقى 
ال�شمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 
كيم جونغ اأون يف هانوي، اأم�س، يف 
م�شتهل قمة هي الثانية بينهما بعد 
التاريخي  اأ�شهر على لقائهما  �شتة 
ت�شريحات  وخ��ال  �شنغافورة.  يف 
مقت�شبة لاإعام، قال ترامب اإنه 
يتوقع اأن تكون القمة ناجحة جدا، 
ال�شاح  ن��زع  على  تركز  اأن��ه��ا  علماً 

ال�شمايل،  الكوري  للنظام  النووي 
اأو  مم��اث��ل��ة  �شتكون  ب��اأن��ه��ا  م�شيفاً 

حتى اأف�شل من القمة الأوىل.
ج��ه��ت��ه متوجهاً  م���ن  ك��ي��م  واأع���ل���ن 

لرتامب اأنا متاأكد من اأننا �شنخرج 
ب��ن��ت��ي��ج��ة ه�����ذه امل������رة ي���رح���ب بها 
اجلميع، م�شيفاً �شاأفعل ما بو�شعي 

لتحقيق ذلك.

يف �شهادته اأمام الكونغر�س 
كوهني: ترامب عن�سري وحمتال وخمادع

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

هاجم مايكل كوهني، موكله ال�شابق الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الأمريكي  الكونغر�س  اأم��ام  �شهادته  يف  وحمتال  عن�شري  باأنه  وو�شفه 
اإدانته بجرائم  الأربعاء. واأعرب كوهني، الذي حكم عليه بال�شجن بعد 

يتعلق بع�شها بعمله مع ترامب، عن اأ�شفه على ولئه ال�شابق لرتامب.
“اأ�شعر باخلجل لأنني �شاركت يف  اأمام جلنة الإ�شراف والإ�شاح  وقال 
اإىل  ال�شتماع  من  بدل  امل�شروعة  غري  ترامب  ت�شرفات  على  التغطية 
اأنه  موؤكدا  وخم��ادع،  وحمتال  عن�شري،  ترامب  اأن  واأ�شاف  �شمريي«. 
�شيقدم دليا دامغا على خمالفات ترامب ومن بينها دفع مبالغ مالية 

لمراأتني قبيل انتخابات 6102.

قبائل حجور تقطع طريق اإمداد رئي�شيا للحوثيني

اجلي�س اليمني ي�سيطر على �سال�سل جبلية يف كتاف
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اأخبـار الإمـارات

بحثا التعاون امل�شرتك يف تنفيذ امل�شروع النووي ال�شلمي الإماراتي لإنتاج الطاقة و�شمان اأمنها وا�شتدامتها

حممد بن زايد والرئي�س الكوري يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

على امل�شتويات كافة.
العربية  الم�����ارات  دول���ة  اإن  وق���ال 
املتحدة اكرب �شريك لنا يف منطقة 
ناحية  م�����ن  الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق 
وهي  التجاري  والتبادل  الت�شدير 
معها  نقيم  التي  الوحيدة  ال��دول��ة 
ع���اق���ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ا���ش��ة ، 
متمنيا تعزيز التعاون بني البلدين 
واجليل  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  يف 

اخلام�س والذكاء ال�شطناعي.
حديثة  يف  الكوري  الرئي�س  واأ�شار 
الرئي�س  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  اىل 
ال�شمالية  المريكي ورئي�س كوريا 
نتائج  اىل  ال���ع���امل  وت���رق���ب  ال���ي���وم 
ال�شام التي تخرج من هذه القمة 
ال�شام  ال��ع��امل يف  ب��رغ��ب��ة  م��ن��وه��ا 

وال�شتقرار .
ال�����ش��دد اىل منهج  ه���ذا  ول��ف��ت يف 
اإر�شاء  الم��ارات وجهودها يف  دولة 
لبابا  وا�شت�شافتها  ال�شام  دعائم 
ر�شالة  يف  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�شة 

تعرب عن روح الت�شامح وال�شام .
واأك���د اجل��ان��ب��ان - يف خ��ت��ام جل�شة 
على  البلدين  حر�س   - املحادثات 
التعاون  م�����ش��ارات  وت��ن��وي��ع  ت��ع��زي��ز 
البلدين  ب���ني  امل�����ش��رتك  وال��ع��م��ل 
الإرادة  وج���ود  ظ��ل  يف  ال�شديقني 
لقيادتيهما  امل�����ش��رتك��ة  ال�شيا�شية 
اإىل توفر مقومات وفر�س  اإ�شافة 
ب��ني اجلانبني  ال��ع��دي��دة  ال��ت��ع��اون 
ال����ع����ل����وم  جم�����������الت  يف  خ�����ا������ش�����ة 
املتجددة  والطاقة  والتكنولوجيا 

الكوري  الرئي�س  فخامة  قبل  من 
على  الكورية  واحلكومة  اجلنوبي 
تطوير العاقات مع دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإىل اآفاق اأرحب ما 
امل�شرتكة  ال�شيا�شية  الإرادة  يج�شد 
لقيادتي البلدين ال�شديقني لبناء 
روابط اأعمق يف املجالت ال�شيا�شية 
والتكنولوجية  والق���ت�������ش���ادي���ة 

والأمنية وغريها.
واأث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ال�����دور الذي 
ال�شركات  ب������ه،  وت�����ق�����وم  ق�����ام�����ت، 
الإمارات  ب��دول��ة  العاملة  الكورية 
م�شرية  يف  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
العاقات  ورفد  الوطنية،  التنمية 
من  باملزيد  الكورية   - الإم��ارات��ي��ة 
موؤكداً  والزده���ار..  التقدم  اأ�شباب 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
الظروف  كل  تهيئة  على  حري�شة 
لا�شتثمارات  والداعمة  عة  امل�شجِّ
مقدمتها  ويف  ف��ي��ه��ا،  الأج���ن���ب���ي���ة 
�شهدت  التي  الكورية  ال�شتثمارات 
ال�شنوات  خ��ال  ملحوظاً  ت��ط��وراً 

املا�شية.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة تعطي التكنولوجيا 
احلديثة والبتكار والتعليم اأهمية 
كوريا،  م���ع  ع��اق��ات��ه��ا  يف  خ��ا���ش��ة 
��اء ب��ني البلدين  وه��ن��اك ت��ع��اون ب��نَّ
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  جم����الت  يف 
وال������ث������ورة ال�������ش���ن���اع���ي���ة ال���راب���ع���ة 
والطاقة وغريها. وعربَّ عن ثقته 

خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
علي  وم��ع��ايل  التنفيذية  ال�����ش��وؤون 
الأمني  نائب  ال�شام�شي  حماد  بن 
الأع���ل���ى لاأمن  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي و���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل �شيف 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  النعيمي  علي 

اجلمهورية الكورية اجلنوبية.
كما ح�شر هما من اجلانب الكوري 
وزير  وه��ا   - كيونغ  كانغ  معايل   ..
ال�������ش���وؤون اخل���ارج���ي���ة وم���ع���ايل يو 
يونغ مني وزير العلوم وتكنولوجيا 
يل  ومعايل  والت�شالت  املعلومات 
جاي - هو وزير الزراعة والأغذية 
يومنو  ومعايل  الريفية  وال�شوؤون 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي����ر  ���ش��ون��غ 
والطاقة ومعايل كيم هيون - مي 
التحتية  والبنية  الأرا����ش���ي  وزي���ر 
والنقل ومعايل كيم هيون - ت�شونغ 

وزير التجارة.
وك��ان فخامة م��ون ج��اي اإن رئي�س 
جمهورية كوريا ال�شديقة ا�شتقبل 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ام���������س 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة.
ا�شتقبال  م��را���ش��م  ل�شموه  وج���رت 
ل����دى و���ش��ول��ه والوفد   ����� ر���ش��م��ي��ة 
الأزرق  البيت   « �شاحة  اإىل  املرافق 
املرا�شم  ب���داأت  حيث   ���� �شيوؤول  يف   «
الرئي�س  م��ع فخامة  ���ش��ورة  ب��اأخ��ذ 

الإقليمية والدولية لإر�شاء ال�شام 
منطقة  يف  والتنمية  وال���ش��ت��ق��رار 
الأو����ش���ط و���ش��ب��ه اجلزيرة  ال�����ش��رق 

الكورية والعامل.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي، 
الكبرية  الأهمية  امل�شلحة  للقوات 
التي توليها دولة الإمارات العربية 
�شاحب  ق�����ي�����ادة  حت�����ت  امل����ت����ح����دة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان 
ل��ع��اق��ات��ه��ا م���ع ج��م��ه��وري��ة كوريا 
على  ال��دائ��م  وحر�شها  ال�شديقة، 
اإىل  ودف��ع��ه��ا  وتنميتها  ت��ط��وي��ره��ا 
ك���اف���ة، ناقا  امل���ج���الت  الأم������ام يف 
حتيات  ال��ك��وري  الرئي�س  لفخامة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
لكوريا  ومت��ن��ي��ات��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

و�شعبها ال�شديق كل خري ومناء.
وع���ربَّ ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بزيارة 
جمهورية كوريا ال�شديقة، ولقائه 
وامتنانه حلفاوة  الرئي�س،  فخامة 
ال�شيافة،  وح�������ش���ن  ال����ش���ت���ق���ب���ال 
وارتياحه التطور النوعي يف م�شار 
الكورية،   - الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
من  امل���زي���د  اإىل  ���ش��م��وه  م��ت��ط��ل��ع��ا 
العاقات  لهذه  والتطور  الزده��ار 

خال الفرتة املقبلة.
ك��م��ا ع���ربَّ ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ن���ه���ي���ان عن  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
ح��ر���س كبري  م��ن  مل�شه  مل��ا  تقديره 

وال�����ش����ت����ث����م����ارات الق���ت�������ش���ادي���ة 
�شرورة  على  و���ش��ددا  وال��ت��ج��اري��ة. 
م���������ش����اع����ف����ة امل����ج����ت����م����ع ال��������دويل 
والأمن  ال�����ش��ام  لتحقيق  ج��ه��وده 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ش��ت��ق��رار 
ال���رك���ي���زة الأ���ش��ا���ش��ي��ة التي  لأن���ه���ا 
حتقيق  ن��ح��و  الأمم  م��ن��ه��ا  تنطلق 
وازده����اره����ا..  وت��ق��دم��ه��ا  تنميتها 
ون�شر  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  م���وؤك���دي���ن 
واحلوار  الت�شامح  ومفاهيم  قيم 
ج�شور  وب��ن��اء  امل�شرتك  والتعاي�س 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 

�شعوب العامل.
الكوري  الرئي�س  فخامة  اقام  وقد 
ماأدبة غداء تكرميا لزيارة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان والوفد املرافق اىل كوريا.
ح�شر اللقاء واملاأدبة ..�شمو ال�شيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ومعايل  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
وم���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����س 
وال�����ش��ن��اع��ة وم���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
والتعليم ومعايل نورة بنت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
بن  ث��اين  الدكتور  ومعايل  املعرفة 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
�شلطان  الدكتور  ومعايل  والبيئة 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل 

باخلري  �شيعود  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ب���اأن 
على البلدين، و�شي�شهد مزيداً من 

التطور خال الفرتة املقبلة.
واأع���������رب ����ش���م���وه ع����ن دع�����م دول����ة 
للدور  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
الإيجابي الذي تقوم به كوريا من 
اأجل دعم ال�شام يف �شبه اجلزيرة 
ال���ك���وري���ة، وخ���دم���ة ال���ش��ت��ق��رار يف 
ال����ق����ارة الآ����ش���ي���وي���ة ب�����ش��ك��ل ع����ام.. 
اأن دول��ة الإم���ارات العربية  م��وؤك��داً 
النهج  ت��ت��ب��ن��ي��ان  وك���وري���ا  امل��ت��ح��دة 
ال�شام  اأج��ل  م��ن  العمل  يف  نف�شه 
الت�شامح  اإىل  وال��دع��وة  والتنمية، 
والعنف  التطرف  ونبذ  والتعاي�س 

على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��رئ��ي�����س الكوري 
وتنويع  ب��ت��و���ش��ي��ع  ب�����اده  اه���ت���م���ام 
اآف����اق ت��ع��اون��ه��ا م��ع دول���ة الإم����ارات 
خا�شة  امل���خ���ت���ل���ف���ة  امل�����ج�����الت  يف 
والتعليم  وال��ع��ل��وم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة وال����زراع����ة 
وال�شتثمارات القت�شادية وغريها 
من اجلوانب يف ظل ما ت�شهده هذه 
اإىل  يوؤ�ش�س  ت��ط��ور  م��ن  ال��ع��اق��ات 

مزيد من التعاون يف امل�شتقبل.
عاقات  اأن  يف  ث��ق��ت��ه  ع��ن  واأع�����رب 
ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل�������ش���رتك بني 
البلدين �شتوا�شل منوها وتقدمها 
بقوة خال املرحلة املقبلة.. موؤكدا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  زي����ارة  اأن 
حممد بن زايد اآل نهيان اإىل كوريا 
العاقات  لهذه  قويا  دفعا  تعطي 

•• �سيوؤول-وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
رئي�س  اإن  ج�����اي  م�����ون  وف���خ���ام���ة 
..عاقات  ام�����س  ك��وري��ا  جمهورية 
ال�شرتاتيجي  والتعاون  ال�شداقة 
تنميتها  واإم��ك��ان��ات  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
م�شاحلهما  يخدم  مب��ا  وتعزيزها 
جممل  اإىل  امل���ت���ب���ادل���ة..اإ����ش���اف���ة 
الإقليمية  وال��ت��ط��ورات  ال��ق�����ش��اي��ا 

والدولية التي تهم البلدين.
املحادثات  ذل��ك خ��ال جل�شة  ج��اء 
اجلانبان  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  الر�شمية 
الأزرق  البيت   « الرئا�شي  املكتب  يف 
وف�����دي  ب���ح�������ش���ور  �����ش����ي����وؤول  يف   «
الرئي�س  رح���ب  ح��ي��ث  ال��ب��ل��دي��ن.. 
بزيارة  اجلل�شة  ب��داي��ة  يف  ال��ك��وري 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
معربا  كوريا..  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د 
الزيارة  ت�شهم  اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن 
الإماراتية  العاقات  يف دفع م�شار 
املجالت  يف  الأم���ام  اإىل  الكورية   -
اإليها  ال��ت��ي يطمح  ك��اف��ة  احل��ي��وي��ة 

البلدان.
وا����ش���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان خ���ال 
التعاون  واأوج���ه  م�����ش��ارات  اجلل�شة 
ال������ش�����ت�����ث�����م�����اري والق�����ت�����������ش�����ادي 
اإ�شافة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وال��ت��ج��اري 
والثقافية  التعليمية  املجالت  اىل 
بجانب  وال���ع���ل���وم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التحتية  والبنية  املتجددة  الطاقة 
وال���ف���ر����س امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���واع���دة 
لتطوير التعاون مبا يحقق م�شالح 

البلدين و�شعبيهما ال�شديقني.
ت��ن��اول��ت حم���ادث���ات اجلانبني  ك��م��ا 
تنفيذ  يف  امل�������ش���رتك  ت���ع���اون���ه���م���ا 
امل�شروع النووي ال�شلمي الإماراتي 
اأمنها  و����ش���م���ان  ال���ط���اق���ة  لن���ت���اج 
ودور  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا 
مثل  تنفيذ  يف  ال��ك��وري��ة  ال�شركات 
احليوية  التنموية  امل�شاريع  ه��ذه 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  ال���دول���ة  يف 

املرحلة الراهنة وامل�شتقبلية.
وت���ط���رق ���ش��م��وه وال���رئ���ي�������س مون 
ج��اي اإن خ��ال ال��ل��ق��اء..اإىل زيارة 
الكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال���ب���اب���ا 
دولة  اإىل  التاريخية  الكاثوليكية 
الإم�������ارات وم���ا ج�����ش��دت��ه م���ن قيم 
والتعاي�س  ال���ت�������ش���ام���ح  وم����ع����اين 
اإىل  ال��دول��ة  ت�شعى  التي  والتعاون 
خمتلف  لدى  وتر�شيخها  تعزيزها 
����ش���ع���وب ال����ع����امل وذل������ك يف اإط�����ار 
الإن�شانية. كما بحثا عددا  الأخ��وة 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من 
وتبادل  امل�����ش��رتك  اله���ت���م���ام  ذات 
يتعلق  فيما  خا�شة  حولها  الآراء 
وامل�شاعي  اجل���ه���ود  دع����م  ب��اأه��م��ي��ة 

التقليدي  بالزي  واأط��ف��ال  الكوري 
ال�شامني  ذلك عزف  الكوري تا 
الوطنيني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة وجمهورية كوريا ثم تفقد 
�شموه يرافقه الرئي�س الكوري ثلة 
ال�شرف ا�شطفت حتية  من حر�س 

ل�شموه.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شافح  ث��م 
الوزراء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الذين  الكوريني  امل�شوؤولني  وكبار 

رحبوا بزيارة �شموه اإىل بادهم.
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  ����ش���اف���ح  ف��ي��م��ا 
ل�شموه  امل����راف����ق  ال���وف���د  ال����ك����وري 
ال�شيخ  وال��ذي ي�شم كا من �شمو 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ومعايل  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
وم���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����س 
وال�����ش��ن��اع��ة وم���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
والتعليم ومعايل نورة بنت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
بن  ث��اين  الدكتور  ومعايل  املعرفة 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
�شلطان  الدكتور  ومعايل  والبيئة 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
علي  وم��ع��ايل  التنفيذية  ال�����ش��وؤون 
الأمني  نائب  ال�شام�شي  حماد  بن 
الأع���ل���ى لاأمن  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي و���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل �شيف 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  النعيمي  علي 

اجلمهورية الكورية اجلنوبية.
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقطت 
اآل نهيان وفخامة  حممد بن زايد 
ال����رئ����ي���������س ال������ك������وري ������ش�����ورا مع 
الكوريني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
الذين ارتدوا الزي الوطني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة لاإعراب 
وترحيبهم  ���ش��ع��ادت��ه��م  م���دى  ع���ن 

بزيارة �شموه اإىل كوريا.
�شجل  يف  ك���ل���م���ة  ����ش���م���وه  و����ش���ج���ل 
ال�������ش���ي���وف اأع��������رب خ���ال���ه���ا عن 
البلد  ك����وري����ا  ب�����زي�����ارة  ����ش���ع���ادت���ه 
على  ق��رب  عن  والتعرف  ال�شديق 
وح�شارتها  وت��ق��ال��ي��ده��ا  ث��ق��اف��ت��ه��ا 
���ش��م��وه » �شعدت  ال��ع��ري��ق��ة.. وق���ال 
بلقاء فخامة الرئي�س مون جيه اإن 
، يف اإطار العمل امل�شرتك على دفع 
عاقاتنا اإىل الأمام على امل�شتويات 
كافة..اأقدر عاليا �شداقته وحكمته 
العاقات  م���ع���ه..  ال��ع��م��ل  واأث���م���ن 
متميزة  ال���ك���وري���ة   - الإم����ارات����ي����ة 
ومتنامية ونتطلع دائماً اإىل مزيد 

من التطوير لهذه العاقات ».

حممد بن زايد والرئي�س الكوري ي�سهدان توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين
•• �سيوؤول -وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شهد �شاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة مون جاي اإن رئي�س جمهورية 
كوريا اجلنوبية ام�س يف » البيت الأزرق » ب�شيوؤول توقيع عدد من اتفاقيات 
�شملت  كوريا  وجمهورية  الإم��ارات  دول��ة  بني  التفاهم  ومذكرات  التعاون 
وال�شياحة   « ال�شرتاتيجي  احل��وار  و«  ال�شريبي  الإزدواج  منع  جم��الت 
وال�شناعي  ال�شتثماري  التعاون  اإىل  والبيئة..اإ�شافة  الذكية  وال��زراع��ة 
الهيدروجينية  املدينة  و«  وتطبيقاتها  الأنظف  الإن��ت��اج  مفاهيم  وتعزيز 
ال�شديقني  البلدين  بني  ال�شرتاتيجي  التعاون  تعزيز  بهدف  وذل��ك   ..  «

وتو�شيع اآفاقه اإىل جمالت اأ�شمل حتقق م�شاحلهما املتبادلة.
لتجنب  اتفاقية  ال��ب��ل��دان  وقعها  ال��ت��ي  وامل��ذك��رات  الت��ف��اق��ي��ات  وت�شمنت 
الإمارات  دولة  ال�شريبي بني حكومتي  التهرب  ال�شريبي ومنع  الإزدواج 
العربية املتحدة وجمهورية كوريا ..وقعها معايل الدكتور اأنور بن حممد 
وقعتها  ال��ك��وري  اجلانب  وم��ن  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س 
ومذكرة  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزي��رة  – هوا  كيوجن  كاجن  معايل 
تفاهم ب�شاأن احلوار ال�شرتاتيجي اخلا�س بني وزارة اخلارجية والتعاون 
ووزيرة  اأنور قرقا�س  الدكتور  وقعها معايل  الكورية..  الدويل ونظريتها 
خارجية كوريا. كما ت�شمنت مذكرة تفاهم يف جمال ال�شياحة بني وزارة 
القت�شاد يف الدولة ووزارة الثقافة والريا�شة وال�شياحة يف كوريا..وقعها 

وزير  وقعها معايل  الكوري  قرقا�س.. ومن اجلانب  اأن��ور  الدكتور  معايل 
جمال  يف  التعاون  ب�شاأن  تفاهم  وم��ذك��رة  وال�شياحة  والريا�شة  الثقافة 
وزير  ال��زي��ودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  معايل  الذكية..وقعها  ال��زراع��ة 
الريفية  وال�شوؤون  والغذاء  الزراعة  وزير  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
واملركز  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  ب��ني  م��ذك��رة  اىل  ا���ش��اف��ة  ال��ك��وري 
الكوري لاإنتاج الأنظف ب�شاأن تعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاته 
الكوري  املركز   « ورئي�س  ال��زي��ودي  ث��اين  الدكتور  معايل  البيئية..وقعها 
البلدان  وقعها  التي  وامل��ذك��رات  التفاقيات  و�شملت   .« الأن��ظ��ف  لاإنتاج 
وزارة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  بني  تفاهم  مذكرة  اي�شا 
ال�شناعة  التعاون يف جمالت  ب�شاأن  الكورية  التجارة وال�شناعة والطاقة 

اأحمد اجلابر وزير دولة  �شلطان بن  الدكتور  وال�شتثمار.. وقعها معايل 
ومعايل وزير التجارة وال�شناعة والطاقة يف كوريا وومذكرة تفاهم بني 
حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة ووزارة الأرا�شي والبنية التحتية 
والنقل يف جمهورية كوريا للتعاون ال�شناعي وال�شتثماري يف جمال » مدن 
الهيدروجني » .. وقعها معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
ومعايل وزير الأرا�شي والبنية التحتية والنقل يف كوريا. ومذكرة تفاهم 
ب�شاأن  للنظافة  الكوري  الوطني  الإنتاج  املناخي ومركز  التغري  وزارة  بني 
تعزيز ممار�شات وتطبيقات اإعادة تدوير النفايات.. وقعها معايل الدكتور 
ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ورئي�س املركز الإنتاج 

الوطني الكوري للنظافة.

ويل عهد اأبوظبي يوؤكد اهتمام المارات بعالقاتها مع جمهورية كوريا ال�شديقة، وحر�شها الدائم على تطويرها وتنميتها 

�شموه يوؤكد اأن الإمارات تعطي التكنولوجيا احلديثة والبتكار والتعليم اأهمية خا�شة يف عالقاتها مع كوريا

 الرئي�س الكوري: الإمارات اأكرب �شريك لنا يف منطقة ال�شرق الأو�شط وهي الدولة الوحيدة التي نقيم معها عالقات ا�شرتاتيجية خا�شة 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد والرئي�س الكوري ي�سهدان توقيع اتفاقية لبناء اأكرب م�سروع عاملي لتخزين النفط يف الإمارات

والإمكانيات التي متتلكها �شركة » 
اإ�س كي اإجننرينغ اآند كون�شرتك�شن 
» ن�شبة حلجم وتعقيد وقيمة هذه 
من�شاأة  يف  العمل  وب���داأ   .« امل��ن�����ش��اأة 
ال��ف��ج��رية ل��ت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط حتت 
الأر�س خال عام 2018 وانتهى 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  م���ن  ال��ع��م��ل 
امل�شروع والتي �شملت ت�شييد » نفق 
امل�شروع  اك��ت��م��ال  »..وع���ن���د  دخ���ول 
خال عام 2022..�شتكون املن�شاأة 
واحدة من اأكرب املن�شاآت من نوعها 
تخزين  ع��ل��ى  وق�������ادرة  ال���ع���امل  يف 
النفط  م��ن  اأن���واع خمتلفة  ث��اث��ة 
اخلام، مبا يتيح لأدنوك مزيدا من 
املرونة لت�شدير اخلام عرب حمطة 
التي تتمتع مبوقع  نفط الفجرية 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  اآه��ن  هيون 
اإ�س   « ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س 
كون�شرتك�شن  اآن���د  اإجن��ن��رين��غ  ك��ي 
ال��دك��ت��ور �شلطان  ». وق���ال م��ع��ايل 
متا�شيا   «  : املنا�شبة  بهذه  اجلابر 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
الطاقة،  اإم������دادات  اأم����ن  ب�����ش��م��ان 
ي�شرنا توقيع هذه التفاقية لبناء 
اأكرب م�شروع منفرد على م�شتوى 
العامل يتم تر�شيته لتخزين النفط 
اإم��ارة الفجرية..  حتت الأر���س يف 
لأدنوك  ال��ع��م��اق  امل�����ش��روع  ويتيح 
جتاه  التزاماتها  تنفيذ  موا�شلة 
مزوداً  مكانتها  وتر�شيخ  عمائها، 
م��وث��وق��اً ل��ل��ن��ف��ط، ك��م��ا اأن����ه يدعم 
ط��م��وح��ات��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة م��ن خال 

العقد يف دعم منو  م�شاهمة قيمة 
وت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي لدولة 
الإمارات من خال برنامج اأدنوك 

لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة.
ومن خال تدفق نحو 2.2 مليار 
درهم تقريباً اإىل القت�شاد املحلي، 
كبرياً  ح��اف��زاً  العقد  ه��ذا  �شيوفر 
واخلدمات،  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ق��ط��اع��ات 
والبنية  وال��ت��ج��م��ي��ع،  وال��ت�����ش��ن��ي��ع 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���دول���ة،  يف  التحتية 
ت����وف����ري ف����ر�����س ع���م���ل اإ����ش���اف���ي���ة 

للمواطنني يف القطاع اخلا�س.
وك���ان���ت اأدن������وك ق���د وق��ع��ت خال 
�شهر نوفمرب املا�شي مذكرة تفاهم 
مع �شركة الحتياطيات البرتولية 
لدرا�شة  الهندية،  ال�شرتاتيجية 

اخلام و�شتوفر لأدنوك مرونة اأكرث 
متكنها من اإدارة وحت�شني اجلدول 
وتدعم  ال�شحنات  لت�شليم  الزمني 
الفاعلة  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ح�����ش��وره��ا 
يف جم����ال ال���ت���ج���ارة وال�����ت�����داول..
�شمن  اأدن��وك  دور  تر�شخ  اأنها  كما 
التجارة  مب���ج���ال  ال�����ش��رك��اء  اأه�����م 
جهود  يف  امل�����ش��اه��م��ني  وال���ت���وري���د 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
تعزيز مكانة اإمارة الفجرية مركزاً 
النفط  ل��ت��خ��زي��ن وجت������ارة  ع��امل��ي��اً 
ومنتجاته. وقع التفاقية.. معايل 
اأحمد اجلابر  بن  �شلطان  الدكتور 
التنفيذي  »ال��رئ��ي�����س  دول����ة  وزي����ر 
ل�شركة برتول اأبو ظبي الوطنية » 
اأدنوك » وجمموعة �شركاتها« وجي 

ا�شرتاتيجي على بحر العرب.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ج��ي ه��ي��ون اآهن 
ب�شورة جيدة  ي�شري  العمل  اإن   «  :
يف م�شروعنا مع اأدنوك لبناء اأكرب 
من�شاأة لتخزين النفط يف ال�شخور 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال�����ش��ل��ب��ة 
بالفجرية.. وتلتزم �شركتنا بتوفري 
للم�شروع،  اجل��ودة  عالية  خدمات 
مبا ي�شهم يف دعم القت�شاد املحلي 
ل���دول���ة الإم���������ارات، ف��ي��م��ا من�شي 
جمال  يف  خرباتنا  تنمية  يف  قدماً 

تخزين الطاقة«.
ومتت تر�شية عقد تنفيذ الأعمال 
والت�شييد  وامل�شرتيات  الهند�شية 
قويا  تناف�شا  �شهدت  مناق�شة  بعد 
ملقدار  دق���ي���ق���اً  ت��ق��ي��ي��م��اً  ت�����ش��م��ن��ت 

ال�شتجابة  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  ت��ع��زي��ز 
وت��ن��اف�����ش��ي ملختلف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل 

�شيناريوهات اأ�شوق الطاقة ».
اأدن�����وك مت��ت��ل��ك �شجا  واأ����ش���اف » 
حتققت  ال��ت��ي  بالنجاحات  ح��اف��ا 
م��ن خ��ال ال��ت��ع��اون م��ع ال�شركات 
مناطق  يف  ك�������ش���رك���اء  ال����ك����وري����ة 
واإنتاج  وتطوير  ا�شتك�شاف  امتياز 
على  يعملون  وم��ق��اول��ني  ال��ن��ف��ط، 
خمتلف  يف  كبرية  م�شاريع  تنفيذ 
جم����الت وم���راح���ل ق��ط��اع النفط 
وال�����غ�����از، وزب����ائ����ن ل��ل��ن��ف��ط اخل����ام 
هذا  ويج�شد  امل��ك��ررة..  وامل�شتقات 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  امل�����ش��روع 
القوية بني دولة الإم��ارات وكوريا 
القدرات  اأهمية  وي��وؤك��د  اجلنوبية 

•• �سيوؤول-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة وف��خ��ام��ة مون 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة كوريا  اإن  ج���اي 
مرا�شم  الأزرق  ال��ب��ي��ت  يف  ام�������س 
اتفاقية تر�شية عقد تنفيذ  توقيع 
وامل�شرتيات  الهند�شية  الأع���م���ال 
وال��ت�����ش��ي��ي��د ب����ني ����ش���رك���ة ب����رتول 
اأب����وظ����ب����ي ال���وط���ن���ي���ة » اأدن��������وك » 
و���ش��رك��ة » اإ����س ك��ي اإجن��ن��رين��غ اآند 
اجلنوبية  الكورية   « كون�شرتك�شن 
م�شروع  اأك�����رب  ل��ب��ن��اء  ول���ذل���ك   ..
تر�شيته  ت��ت��م  ال���ع���امل  يف  م��ن��ف��رد 
 42 تبلغ  ب�شعة  ال��ن��ف��ط  لتخزين 
اخلام  النفط  م��ن  برميل  مليون 
ال�شاحل  على   �� الفجرية  اإم���ارة  يف 
ال�����ش��رق��ي ل��ل��دول��ة ����� ب��ق��ي��م��ة 4.4 

مليار درهم.
كي  اإ����������س   « �����ش����رك����ة  و�����ش����ت����ت����وىل 
اإجن���ن���رين���غ اآن�����د ك��ون�����ش��رتك�����ش��ن » 
الأعمال  تنفيذ  اجلنوبية  الكورية 
والت�شييد  وامل�شرتيات  الهند�شية 
تخزين  م�شتودعات  ث��اث��ة  لبناء 
ال�شعة  ت����ب����ل����غ  الأر���������������س  حت������ت 
مليون   14 منها  لكل  التخزينية 
ب���رم���ي���ل.. وي���ع���د ع���ق���د الأع����م����ال 
والت�شييد  وامل�شرتيات  الهند�شية 
العامل  م�شتوى  قيمة على  الأك��رب 
ل��ت��خ��زي��ن النفط  مل�����ش��روع م��ن��ف��رد 
اخل�����ام حت���ت الأر��������س ح��ي��ث تبلغ 
درهم..�شت�شب  مليار   4.4 قيمته 
منها   50% ع��ل��ى  ت���زي���د  ن�����ش��ب��ة 
ت��ق��ري��ب��اً يف الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي من 
لتعزيز  اأدن��������وك  ب���رن���ام���ج  خ�����ال 

القيمة املحلية امل�شافة.
لتخزين  ال��ف��ج��رية  من�شاأة  وت��ع��زز 
دولة  مكانة  الأر����س  حت��ت  النفط 
الإم�����ارات م����ورداً م��وث��وق��اً للنفط 

تخزين احتياطي من نفط اأدنوك 
اخل������ام يف م���ن�������ش���اأة ج����دي����دة حتت 
الأر�س يف » بادور« بولية كارناتاكا 
اأدنوك  الهندية، وذلك بعد ت�شليم 
�شحنات  اإج��م��ايل  م��ن  �شحنة  اآخ���ر 
من�شاأة  يف  لتخزينه  اخل��ام  النفط 
واقعة يف مانغلور بولية كارناتاكا 

يف وقت �شابق من نف�س ال�شهر.
وت���خ���زن اأدن������وك ك��ذل��ك م���ا ي�شل 
من  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   6.29 اإىل 
ال��ن��ف��ط اخل���ام يف م��رف��اأ » ك���ريي » 
بجنوبي  كاجو�شيما  يف  ال��ن��ف��ط��ي 
اليابان مبوجب اتفاقية مع وزارة 
وال�شناعة  وال���ت���ج���ارة  الق��ت�����ش��اد 

اليابانية.
 2018 وخ��ال �شهر م��ار���س ع��ام 
.. اأر�شت اأدنوك عقدين على �شركة 
املحدودة  الهند�شية  �شام�شوجن   «
اإىل  الأول  ال��ع��ق��د  ي��ه��دف  ح��ي��ث   «
ت��ك��ري��ر خمتلف  ت��ط��وي��ر م���رون���ة 
اأن�������واع ال��ن��ف��ط اخل������ام، ف��ي��م��ا كان 
م�شروع  بخ�شو�س  ال��ث��اين  العقد 
ا�شرتجاع الطاقة واملياه يف م�شفاة 

الروي�س اململوكة لأدنوك.
والتطوير  ال�شتك�شاف  جمال  ويف 
والإن��ت��اج..ح�����ش��ل��ت ���ش��رك��ة » جي 
ال��ك��وري��ة اجلنوبية   « اإن��رج��ي  اإ����س 
 3% ن�شبة  على   2015 مايو  يف 
يف الم��ت��ي��از ال���ذي ت��دي��ره »اأدن���وك 
موؤ�ش�شة  مت��ل��ك  ف��ي��م��ا  ال����ربي����ة«، 
»كنوك«  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ك��وري��ا 
و���ش��رك��ة »ج��ي اإ����س اإن��رج��ي« ن�شبة 
%40 يف منطقة امتياز »الظفرة 
ل��ل��ب��رتول« وال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ت��ب��داأ ب��اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط اخل����ام العام 

اجلاري 2019.
اأن ال�����ش��رك��ات ال��ك��وري��ة تعد  ي��ذك��ر 
اخلام  النفط  م�شتوردي  اأه��م  م��ن 
واملنتجات املكررة من اأدنوك مبا يف 
ذلك غاز البرتول امل�شال والزيوت 

الأ�شا�شية والنافتا وزيت الوقود.

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة عبداهلل حممد امل�سعود

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
حاكم دبي »رعاه اهلل« واجب العزاء فى وفاة املرحوم عبداهلل حممد امل�شعود املحريبي.

عزائه  خال�س  عن  ام�س  �شباح  باأبوظبي  البطني  فى  العزاء  ملجل�س  زيارته  خال  �شموه  واأع��رب 
وموا�شاته لجنال وذوى الفقيد �شائا اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 

ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  كما قدم واج��ب العزاء �شمو ال�شيخ من�شور بن زاي��د 

�شوؤون الرئا�شة.

املن�شاأة اجلديدة ت�شم ثالثة م�شتودعات ب�شعة تخزين تبلغ 42 مليون برميل
تر�شية عقد الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات والت�شييد بقيمة 4.4 مليار درهم على �شركة »اإ�س كي اإي �شي« الكورية اجلنوبية
اأكرث من 50 % من قيمة امل�شروع �شت�شب يف القت�شاد املحلي مبا�شرة من خالل برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية  امل�شافة

بيان م�شرتك يف ختام زيارة حممد بن زايد

الإمارات وكوريا توؤكدان اأهمية حتقيق ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة
•• �سيوؤول-وام:

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كوريا ال�شديقة الأهمية 
احليوية ملوا�شلة تعاونهما الوثيق يف خمتلف جوانب العاقات الثنائية 
للبلدين  والزده���ار  التنمية  وحتقيق  ال�شرتاتيجية  �شراكتهما  لتعزيز 

و�شعبيهما ال�شديقني.
كما اأكد البلدان موا�شلة تعاونهما لتحقيق ال�شام وال�شتقرار وتر�شيخ 

قيم الت�شامح والتعاي�س.
الإمارات  ودول��ة  كوريا  جمهورية  بني  امل�شرتك  البيان  ن�س  يلي  وفيما 
العربية املتحدة الذي �شدر يف ختام زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

...
 بناء على دعوة من رئي�س جمهورية كوريا مون جاي - اإن، قام �شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
ر�شمية  بزيارة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  امل�شلحة بدولة  للقوات  الأعلى 

اإىل جمهورية كوريا يف 26 و27 فرباير 2019.
واأجرى الرئي�س مون جاي - اإن و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. مباحثات 
معمقة حول الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والهتمام امل�شرتك 
بني اجلانبني، جمددين تاأكيدهما على الأهمية احليوية ملوا�شلة التعاون 
املتحدة يف جميع  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  كوريا  الوثيق بني جمهورية 

جوانب العاقة الثنائية.

 اأوًل - تعزيز » ال�شراكة ال�شرتاتيجية اخلا�شة » .
عن تعزيز العاقات يف جمموعة من  ر�شاهما  عن  اجلانبان  اأعرب   1-
وذلك  والتعليم،  والثقافة  والعلوم  والدفاع  القت�شاد  فيها  مبا  املجالت 
منذ اإن�شاء » ال�شراكة ال�شرتاتيجية اخلا�شة » بني البلدين يف مار�س �شنة 

.2018
ال�شياق، رحب اجلانبان بتوقيع » مذكرة تفاهم ب�شاأن احلوار  هذا  يف   2-
املتنوعة  امل��ب��ادرات  جت��اه  ر�شاهما  عن  معربني   ،« اخلا�س  ال�شرتاتيجي 
والتي ت�شمل » احلوار ال�شرتاتيجي بني وزيري اخلارجية »، و« الجتماع 
رفيعة  امل�شاورات  و«   ،«  2  +  2 وال��دف��اع  وزراء اخلارجية  لنواب  ال���وزاري 
يف  حم��وري  ب��دور  القيام  توا�شل  التي   « النووي  التعاون  ب�شاأن  امل�شتوى 

تعزيز الثقة وال�شداقة بني الدولتني. 
للطاقة النووية باعتباره  براكة  حمطة  م�شروع  اأهمية  على  تاأكيدا   3-
على  اجلانبان  اتفق   .. اأكرب  ب�شكل  الثنائي  التعاون  لتعميق  قّيماً  اأ�شا�شاً 
كما   .. امل�شروع  ه��ذا  لإجن��از  وثيق  ب�شكل  العمل  �شيوا�شان  البلدين  اأن 
اأهمية تو�شيع ال�شراكة النووية ال�شرتاتيجية وا�شتك�شاف  اأكد اجلانبان 

فر�س التعاون املحتمل يف دول اأخرى.
تعهدا  فقد  وال�شتقرار..  والأم��ن  ال�شام  اأهمية  اجلانبان  اأك��د  واإذ   4-
بتعزيز التعاون يف املجالت الدفاعية، مثمنني اخلطوات الكبرية التي مّت 
القيام بها من خال الجتماعات الدورية لوزراء دفاع البلدين، وموؤكدين 
الثنائية  العاقات  يف  باعتباره عن�شراً حمورياً  الدفاعي  التعاون  اأهمية 

والتي توا�شل تعزيزها بعد اإن�شاء ال�شراكة ال�شرتاتيجية اخلا�شة.
باعتباره  ال��ط��ريان  يلعبه قطاع  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اجلانبان  واأك��د   5-
يلعبه  ال��ذي  الإيجابي  ال��دور  مثمنني  البلدين،  كا  يف  رئي�شية  �شناعة 

قطاع الطريان يف تطوير عاقات التعاون الثنائية بني البلدين.

التعاون  وتعزيز  امل�شتقبل  يف  املتبادل  النمو  حتقيق  اإىل  ال�شعي   - ثانياً 
القت�شادي احلايل.

يف  حموريتني  كدولتني  البلدان  يلعبه  ال��ذي  ال���دور  على  ت��اأك��ي��داً   6-
اأ�شار اجلانبان اإىل العاقات التجارية والقت�شادية املتميزة  مناطقهما، 
�شنة  يف  النفطية  غري  التجارية  التبادلت  قيمة  بلغت  اإذ  البلدين،  بني 
على  اجلانبان  واتفق  اأمريكي..  دولر  مليون   841.5 نحو   2018
غري  التجارة  تنويع  خال  من  �شيما  ل  العاقات،  هذه  تعزيز  موا�شلة 
النفطية ومن خال البحث عن فر�س جديدة يف جمموعة من املجالت 

املتطورة.
ذات  ال�شناعات  يف  التعاون  اأهمية  اجلانبان  اأك��د  اخل�شو�س،  وجه  وعلى 
فاتفقا على  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  الأعلى يف خ�شم  امل�شافة  القيمة 
القائمة  واملدينة  واملتجددة؛  اجلديدة  الطاقة  جم��ال  يف  تعاونها  تنويع 
واأ�شباه  الذكية؛  للمدن  التحتية  والبنية  الهيدروجينية؛  الطاقة  على 
ال�شحية؛  والرعاية  وال��زراع��ة؛  اخلام�س؛  اجليل  وات�شالت  املو�شات؛ 
والف�شاء؛  واملعلومات؛  الت�شالت  وتكنولوجيا  والتكنولوجيا؛  والعلوم 

وبراءات الخرتاع؛ وال�شامة العامة؛ والذكاء ال�شطناعي.
املجالت  يف  التعاون  اأ�ش�س  باإن�شاء  �شرورهما  عن  اجلانبان  واأعرب   7-
املذكورة من خال التوقيع على عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 
ال�شريبي  الزدواج  م��ن��ع  ات��ف��اق��ي��ة  ذل���ك  يف  مب���ا  ال����زي����ارة،  ه���ذه  خ���ال 
احلوار  ب�شاأن  تفاهم  وم��ذك��رة  وتفاديها؛  ال�شرائب  م��ن  التهرب  ومنع 
ال�شرتاتيجي اخلا�س؛ ومذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون ال�شياحي؛ ومذكرة 
تفاهم ب�شاأن التعاون يف جمال الزراعة الذكية؛ ومذكرة تفاهم للتعاون 
ب�شاأن  تفاهم  ومذكرة  البيئية؛  ال�شناعية  والتنمية  النظيف  الإن��ت��اج  يف 
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  وم��ذك��رة  وال���ش��ت��ث��م��اري؛  ال�شناعي  ال��ت��ع��اون 
املدينة الهيدروجينية؛ ومذكرة تفاهم ب�شاأن تعزيز ممار�شات وتطبيقات 
اإعادة تدوير النفايات؛ واتفاقية الإعان العام ب�شاأن هند�شة وم�شرتيات 

واإن�شاءات م�شروع املندو�س.
يف  امل�شاركة  ك��وري��ا  ب��ق��رار  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�شمو  �شاحب  رح��ب   8-

معر�س اإك�شبو دبي 2020، واأكد الرئي�س مون اهتمام ال�شركات الكورية 
الإم����ارات  تنفذها  ال��ت��ي  التحتية  البنية  م�شاريع  يف  �شريكة  ت��ك��ون  ب���اأن 
اإك�شبو دبي، اإىل جانب خطط التنمية  العربية املتحدة ا�شتعداداً ملعر�س 

الأو�شع بدولة الإمارات العربية املتحدة.
الطاقة،  يف قطاع  احلايل  للتعاون  ارتياحهما  عن  اجلانبان  اأع��رب   9-
اأ�شار الرئي�س مون اإىل الإمارات العربية املتحدة باعتبارها واحدة  حيث 
اإىل كوريا معرباً عن �شكره لها لكونها  املوردين للنفط اخل��ام  اأك��رب  من 
العهد  �شمو ويل  اأك��د  املجال. من جانبه،  هذا  يف  وم�شتقراً  مهماً  �شريكاً 
ال�شيخ حممد بن زايد على الدور الكبري لل�شركات الكورية يف التطوير 
امل�شتمر لقطاع النفط الإماراتي، ورحب مبزيد من التعاون مع كوريا يف 

هذا املجال.

املجتمع يف  اأف��راد  تعاون  ال�شعبني من خال  التبادل بني  تعزيز   - ثالثاً 
كا البلدين..

الثنائي مبا يتجاوز  التعاون  لتو�شيع نطاق  اأكد اجلانبان احلاجة   10-
التعاون القت�شادي الذي يركز على راأ�س املال والتبادلت املادية لي�شمل 
ال�شدد  هذا  ويف  الثقافات..  بني  والتفاهم  الأف��راد  بني  التبادلت  تعزيز 
التعاون  ب�شاأن  التفاهم  اأن ت�شاعد مذكرة  اأملهما يف  اأع��رب اجلانبان عن 
اأفراد  على  ي��رك��ز  ال���ذي  للتعاون  املوؤ�ش�شي  الإط����ار  تعزيز  يف  ال�شياحي 

املجتمع.
الرئي�شية  املجالت  اأح��د  باعتباره  التعليم  اأهمية  من  انطاقاً   11-
يف ال�شراكة ال�شرتاتيجية اخلا�شة بني البلدين والتي ت�شاهم يف تعزيز 
التعاون بني الأجيال القادمة، فقد اتفق اجلانبان على العمل معاً ب�شكل 

وثيق و�شمان الفر�س ملواطنيهم لزيادة امل�شاركة يف هذا املجال.

وال�شتقرار  ال�����ش��ام  يف  رائ�����دا  دورا  ت�����وؤدي  ���ش��راك��ة  ت��اأ���ش��ي�����س   - راب���ع���اً 
الإقليميني..

-12 باعتبارهما دولتني تلعبان دوراً رائداً يف حتقيق ال�شام وال�شتقرار 
التعاون يف  اأعرب اجلانبان عن ت�شميمهما على تعزيز  الإقليميني، فقد 
الق�شايا العاملية بو�شفهما �شريكني يحمان نف�س قيم ال�شام والت�شامح 
والتعاي�س. 13/ اأ�شاد اجلانبان بالتقدم املحرز يف �شبه اجلزيرة الكورية 
من م�شار املواجهة والتوتر امل�شتمر اإىل طريق احلوار وال�شام من خال 
عقد ثاث موؤمترات قمة بني الكوريتني واأول قمة بني الوليات املتحدة 
وكوريا ال�شمالية يف العام املا�شي، ثم القمة الثانية بني الوليات املتحدة 
ا�شتمرار احل��وار من  اأمله يف  العهد عن  واأع��رب ويل  ال�شمالية..  وكوريا 
اأجل خدمة ال�شام يف �شبه اجلزيرة الكورية، جمدداً تاأكيده على الدعم 
الكامل لدولة الإمارات العربية املتحدة لعملية تنفيذ نزع ال�شاح النووي 

الكامل واإر�شاء �شام دائم يف �شبه اجلزيرة الكورية.

اإىل التهديد امل�شرتك الذي ي�شكله الإرهاب لل�شام  اجلانبان  اأ�شار   14-
اإدانتهما القوية للتطرف والإره��اب بجميع  والأمن يف العامل، جمددين 
اأ�شكاله ومظاهره. كما اأدانا كل اجلهود ل�شتخدام الدين لتربير الإرهاب 
اأكد اجلانبان التقدم  اأخ��رى. ويف هذا ال�شياق،  ودعمه ورعايته �شد دول 
الكبري الذي مت اإحرازه ب�شفتهما اأع�شاء يف الجتماع الوزاري للتحالف 
الدويل للق�شاء على تنظيم » داع�س »، فيما رحب الرئي�س مون باإ�شهام 
العربية  الإم����ارات  م��ب��ادرات مثل مركز ���ش��واب وم��رك��ز ه��داي��ة، ومقرها 
الدويل  التعاون  وتعزيز  املتطرفة  الأيديولوجيات  مواجهة  يف  املتحدة، 

ملكافحة التطرف.
املبعوث اخلا�س  الزعيمان دعمهما جلهود  اأكد  اليمن،  بخ�شو�س   15-
اجلانب  يتعلق  وفيما  غريفيث..  م��ارت��ن  املتحدة  ل��اأمم  ال��ع��ام  ل��اأم��ني 
ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة  باإطاق  مون  الرئي�س  اأ�شاد  الإن�شاين، 
الإمارات العربية املتحدة موؤخراً مبادرة اإمداد والتي �شتوفر 500 مليون 
قطاعي  يف  الإن�شانية  لاحتياجات  الإ���ش��ايف  الدعم  من  اأمريكي  دولر 
املتحدة  الأمم  خ��ال  م��ن  تنفيذها  و�شيتم  اليمن  يف  والتغذية  الطعام 
واملنظمات الدولية والإقليمية واملحلية الأخرى. كما اأكد اجلانبان اأهمية 
الإن�شانية يف  امل�شاعدات  اإىل  الو�شول  الدولية وحت�شني  امل�شاعدات  زيادة 

جميع اأنحاء اليمن.
الذي  والفاعل  الإيجابي  للدور  تقديره  عن  مون  الرئي�س  اأع��رب   16-
ال�شرق  يف  ال�شيا�شية  احل��ل��ول  دع��م  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  تلعبه 
الأو���ش��ط ومكافحة الإره����اب وال��ت��ط��رف وت��ع��زي��ز ال���دور ال��ع��رب��ي يف حل 

امل�شكات الإقليمية.
فران�شي�س  البابا  بها  قام  التي  الزيارة  اأن  اإىل  مون  الرئي�س  اأ�شار   17-
اإىل الإمارات موؤخراً اأظهرت اإمكانات رعاية التعاطف والتفاهم والت�شامح 
�شعياً اإىل حتقيق ال�شام يف ال�شرق الأو�شط. كما اأعلن الرئي�س مون اأن 
احلكومة الكورية، ب�شفتها طرفاً م�شوؤوًل يف املجتمع الدويل، �شتلعب دوراً 
هاماً يف ال�شعي لإحال ال�شام وال�شتقرار يف ال�شرق الأو�شط متا�شياً مع 
الإرهاب  ومكافحة  الإن�شانية  امل�شاعدات  نطاق  لتو�شيع  الدولية  اجلهود 

ومنع التطرف والعنف.
خارجية  لوزارتي  فاعلة  اأدوار  لإيجاد  ال�شعي  على  اجلانبان  اتفق   18-
بلديهما من اأجل تعزيز تعاونهما يف بناء ال�شام وال�شتقرار الإقليميني 
ليكون   « الأو�شط  وال�شرق  كوريا  بني  التعاون  منتدى   « عقد  خال  من 

منرباً لتعزيز التعاون يف الق�شايا العاملية والإقليمية.
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن امتنانه  ال�شمو  �شاحب  اأعرب   19-
ودعا  كوريا،  زيارته  اأثناء  م��ون  الرئي�س  من  تلقاه  ال��ذي  ال�شيافة  لكرم 
�شموه الرئي�س »مون« لزيارة دولة الإم��ارات مرة اأخرى يف وقت منا�شب 
منا�شبات  يف  متكرر  ب�شكل  الجتماع  على  اجلانبان  وات��ف��ق  للطرفني.. 

خمتلفة ومناق�شة �شبل تطوير » ال�شراكة ال�شرتاتيجية اخلا�شة ».
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اأخبـار الإمـارات

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية تكثف مهامها يف القرى اللبنانية 

الإمارات تتعهد مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي لليمن خالل عام 2019 

•• بريوت -وام:

كثفت حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية مهامها يف القرى اللبنانية لتقدمي 
اأف�شل اخلدمات الت�شخي�شية والعاجية والوقائية لاطفال والن�شاء حتت 
�شعار »على خطى زايد« ويف اإطار برنامج »كلنا امنا فاطمة« وبا�شراف فريق 

طبي تطوعي اإماراتي لبناين .
جاءت هذه احلملة يف مبادرة م�شرتكة من مبادرة »زايد العطاء« والحتاد 
الن�شائي العام بال�شراكة مع مركز لبنان للعمل التطوعي وجمعية دار الرب 
الملانية  ال�شعودية  امل�شت�شفيات  ال�شارقة اخلريي وجمموعة  بيت  وموؤ�ش�شة 
الإن�شانية  املبادىء  مع  اإن�شجاماَ  وذل��ك  ب��ريوت  يف  الدولة  �شفارة  وبا�شراف 
ث��راه » و متا�شيا  اآل نهيان » طيب اهلل  للمغفور له ال�شيخ زاي��د بن �شلطان 
مع عام الت�شامح. واكدت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام 
والتي  والن�شاء  الطفال  لعاج  فاطمة  ال�شيخة  حللمة  الن�شانية  املهام  اأن 
جاءت بتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
الطفال  ل��دى  الأم��را���س  ع��ن  املبكر  الك�شف  اإىل  تهدف  ال���ش��ري��ة  التنمية 

والن�شاء وو�شع خطط للعاج والوقاية يف اإطار حملة عاملية د�شنت مببادرة 
كرمية من »ام المارات » للحد من اإنت�شار المرا�س املزمنة يف خمتلف دول 
وال�شودان  وم�شر  الم��ارات  من  اإنطاقا  متطوعني  اأطباء  با�شراف  العامل 
وال�شومال و�شوريا والردن وباك�شتان والهند وارترييا وكينيا وبنجادي�س 
واوغندا وموؤخرا لبنان . وقالت اأن احلملة الن�شانية العاملية قدمت منوذجا 
مميزا ومبتكرا يف جمالت العمل التطوعي والعطاء الن�شاين وا�شتطاعت 
16 مليون طفل وام��راأة يف �شتى  اأن ت�شل بر�شالتها الن�شانية ملا يزيد عن 
بقاع العامل بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو العرق والذي يعك�س روؤية 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ودورها الريادي يف خمتلف املجالت وعلى 
كافة الأ�شعدة، حيث و�شعت الأطر الأ�شا�شية لنه�شة �شاملة وتنمية �شحية 
للمبادرات  للدولة  الر�شيدة«  القيادة  توفره  الذي  الدعم  بف�شل  م�شتدامة 

الن�شانية املبتكرة .
وا�شافت اإنها فر�شة عظيمة اأن نتوج اليوم حمطة جديدة من اأعمال �شمو«اأم 
الإمارات« التي تقرتن بجهودها ومكارمها املتعددة التي مل تقف عند املراأة 
الإماراتية فح�شب بل جتاوزت اإىل املراة العاملية اي�شا وما ن�شهده اليوم خري 
ال�شيخة فاطمة �شكلت منوذجاً م�شرفاً  اأن �شمو  دليل على ذلك. واو�شحت 

اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  ثاقبة  م�شتقبلية  بنظرة  تتميز  التي  القائدة  ل��اأم 
املراأة  ق�شايا  بدعم  اإ�شمها  وارتبط  اخل�شو�س  وجه  على  وامل��راأة  للمجتمع 
املراأة  دع��م  اإىل  جهودها  وامتدت  ومتكينها  ب�شوؤونها  والهتمام  الإماراتية 
يف �شتى بقاع العامل وبالخ�س يف املجالت الن�شانية والتطوعية وال�شحية 
ونحن ن�شهد من خال هذه احلملة الن�شانية الطبية بع�شاً من م�شاعداتها 

التي ت�شعى من خالها لن�شر اخلري وزرع الأمل للمر�شى املحتاجني.
�شلطان  �شعيد  حمد  �شعادة  بجهود  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  واأ���ش��ادت 
الدعم  ق���دم  ال���ذي  اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شام�شي 
اللوج�شتي والفني مما مكن الكوادر الطبية التطوعية من تنفيذ مهامهم 
التطوعية للتخفيف من معاناة املر�شى حتت اطار تطوعي ومظلة اإن�شانية 
وبا�شراف فرق طبية تطوعية اماراتية - لبنانية والذي يعك�س عمق العاقات 
بني  الن�شانية  ال�شراكة  ويحفز  ال�شقيقني  البلدين  يف  ال�شباب  بني  القوية 
جمال  يف  به  يفتخر  مميز  من��وذج  لتقدمي  واللبنانية  الماراتية  املوؤ�ش�شات 
يف  ت�شاهم  م�شتدامة  م�شاريع  خ��ال  م��ن  والن�شانية  املجتمعية  اخل��دم��ة 
احداث نقلة نوعية يف جمال العمل التطوعي الطبي امليداين �شاهم يف اإيجاد 
اأر���س الواقع ي�شتفيد منها اللل��ف من  حلول واقعية ميدانية تطبق على 

املر�شى من الطفال والن�شاء.
من جانبها ذكرت رمي عثمان �شفرية العمل الن�شاين اأن احلملة يف حمطتها 
ان�شاين  تطوعي  لبناين  ام��ارات��ي  ب��رن��ام��ج  اط���ار  يف  ع��ام��اً  ت�شتمر  احل��ال��ي��ة 
 .. اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  طبية  قافلة   12 تنظيم  يت�شمن  م�شرتك 
تقدمي  فعال يف  ب�شكل  ي�شاهمون  »الذين  املتطوعني  الأطباء  وثمنت جهود 
اأف�شل اخلدمات الت�شخي�شية والعاجية والوقائية لكافة املراحل العمرية 
الذي  امليداين  وامل�شت�شفى  املتنقلة  العيادات  هذه  عرب  اجلن�شيات  وخمتلف 
يعد الأ�شخم من حيث عدد امل�شتفيدين وجمهزة بوحدة لا�شتقبال ووحدة 

للعيادات ووحدة خمترب اإ�شافة اإىل �شيدلية متنقلة.
ومن جانبه �شكر رئي�س مركز لبنان للعمل التطوعي املهند�س حممد اجلنون 
دولة المارات على هذه املبادرة الكرمية والطيبة التي تاأتي �شمن �شيا�شتها 
املعروفة يف تقدمي اخلري لاخرين وهذا لي�س بغريب على الم��ارات التي 
الم��ارات« موؤكدا  »ام  اأثنى على مبادرات  و  والبناء..  واخل��ري  التقدم  تن�شد 
انها حمط تقدير من احلكومة اللبنانية و ال�شعب اللبناين مو�شحاً اأن هذه 
احلملة الن�شانية �شتخدم املجتمع اللبناين يف منطقة البقاع التي هي بام�س 

احلاجة اليها .

•• جنيف - وام:

دولر  مليون   500 مببلغ  تعهدها  ع��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اعلنت 
الأمم  لوكالت  منحاَ  التمويل  وي�شمل   2019 عام  خال  لليمن  اأمريكي 
املتحدة من اأجل دعم اليمن والتزام الإمارات بدعم اليمن على اأ�شا�س ثنائي، 
لتمويل الربامج الطموحة اخلا�شة بدعم ال�شتقرار، بالتعاون مع كثري من 

ال�شركاء اليمنيني والدوليني.
اليمن وبتقدمي  التطوير يف  دع��م  الإم���ارات عن ت�شميمها على  كما ع��ربت 
اإىل  ال��ط��وي��ل داع��ي��ة  امل���دى  اإع��م��ار اليمن على  اإع����ادة  ال��دع��م لعملية  ك��ام��ل 

الحرتام الكامل لتفاقات ال�شام املربمة يف �شتوكهومل .

جاء ذلك خال موؤمتر تعهدات املانحني مل�شاعدة اليمن الذي نظمته الأمم 
املتحدة ام�س الول فى جنيف .

وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
لليمن  �شيتحققان  والأم��ل  ال�شام  ب��اأن  للتفاوؤل  زال هناك ما يدعو  اإن��ه ل 

و�شعبه.
نحن  فاإننا-  اليمني،  ال�شعب  م��ع  واأخ���ّوة  ج��رية  جتمعنا  »وبينما  واأ���ش��اف��ت 
الإماراتيني- ملتزمون باأن نكون يف موقع ال�شدارة فيما يخ�س اإعادة بناء 
القت�شاد وتعايف املجتمع يف اليمن. وهو اأمر حموري لل�شعب اليمني، خا�شًة 
ال�شباب، كي يعي�شوا بكرامة واأمل.« واأعربت معاليها عن اأملها باأن تكون املنح 
الإماراتية حافز للمجتمع الدويل لتقدمي املزيد من الدعم موؤكدة ان ريادة 

دولة الإمارات العربية املتحدة تتعدى الدعم املايل، اإذ اأنها �شتقدم اخلربات 
وال�شراكة والت�شميم على امل�شاركة يف جهود اإعادة اإعمار اليمن.

واأ�شافت »ومع بوادر اأمل بتحقيق �شام م�شتدام، دعونا ن�شتمر بالعمل معاً 
من اأجل توفري الرخاء لل�شعب اليمني.«.

قيمتها  بلغت  التي  امل�شرتكة  املنح  اإىل  لي�شاف  الأخ��ري  التعهد  ه��ذا  وياأتي 
حوايل مليار دولر اأمريكي قدمتها الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

ال�شعودية لدعم جهود الإغاثة الإن�شانية يف اليمن يف العام 2018.
وعلى الرغم من ال�شراع وال�شعوبات البالغة يف اإي�شال مواد الإغاثة، فقد 
اأ�شهمت تلك امل�شاعدات على درء خطر املجاعة وو�شعت حدا لنت�شار مر�س 
رعاية  ووف��رت  امل��دار���س،  وتاميذ  الن�شاء  ودعمت  الأطفال  و�شلل  الكولريا 

اأنحاء  املناطق يف كافة  �شحية وعاجا اجتماعيا ونف�شيا يف عدد كبري من 
الباد.

من  وغريهم  املتحدة  الأمم  مع  والعمل  الفعالة،  الإغ��اث��ة  عمليات  وت�شكل 
لتقدمي  املقبلة  املراحل  تنفيذ  به عند  يحتذى  اليمن، منوذجاً  ال�شركاء يف 

امل�شاعدات.
وعندما يرتاجع الحتياج لاإغاثة الإن�شانية، �شيجري تخ�شي�س التمويل 
يف امل�شتقبل لإعادة الإعمار طويل الأمد يف اليمن، وذلك عن طريق الرتكيز 
على التجارة ودعم اقت�شاد مزدهر، ودعم الرعاية ال�شحية والتعليم وبرامج 
املراأة واإعادة تاأهيل الهيكل احلكومي، مما �شي�شاعد على قيام جمتمع قوي 

وم�شتقر.

»الهالل الأحمر« تفتتح عيادتي اأ�سنان يف املجمعات ال�سحية بالتواهي والقلوعة فى عدن
•• عدن -وام:؛

افتتحت هيئة الهال الأحمر الإماراتي ام�س عيادتني لاأ�شنان يف املجمع 
ال�شحي بالتواهي واملجمع ال�شحي بالقلوعة فى عدن.

ح�شر الفتتاح ممثلوا الهال الأحمر الإماراتي »حممد الكعبي و�شلطان 
ومديرة  ال�شعيبي  احلميد  عبد  التواهي  مديرية  عام  مدير  و  ال�شام�شي« 
مكتب ال�شحة باملديرية الدكتورة اإقبال علي �شايف وعدد من امل�شوؤلني يف 

مديرية التواهي.
ال�شحة  ملكتب  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  بدعم  اإقبال  الدكتورة  وا���ش��ادت 
باملديرية على تاأهيل املبنى ورفده بعدد من الجهزة احلديثة مبا فى ذلك 
جتهيز عيادات الأ�شنان بالكرا�شي احلديثة مع ملحقاتها حيث �شتخدم ما 
املجمع  مدير  ثّمنت  جانبهما  من  املديرية.  يف  ن�شمة  األ��ف   80 عن  يزيد 
اإبراهيم  ها  والدكتورة  نعمان  عبده  عبري  الدكتورة  بالتواهي  ال�شحي 
حممد مديرة املجمع ال�شحي بالقلوعة الدعم الذي قدمته دولة الإمارات 

عرب ذراعها الإن�شاين الهال الأحمر الإماراتي للمجمع.

»الهالل« تفتتح مركز الإنزال ال�سمكي يف »واحجة« 
بال�ساحل الغربي ي�ستفيد منه 6 اآلف �سياد 

•• ال�ساحل الغربي-وام:

الإنزال  مركز  ام�س  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  اأفتتح 
ذوباب  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة  واح��ج��ة  منطقة  يف  ال�شمكي 
بال�شاحل الغربي، بعد اأن ا�شتكمل اإعادة تاأهيل وجتهيز 
ال�شمكي،  الإن����زال  مر�شى  م��ن  يتكون  ال���ذي  امل�����ش��روع، 
طاقة  ومنظومة  ال�شيادين،  موؤ�ش�شة  لدارة  وغرفتني 
���ش��م�����ش��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة. واأو�����ش����ح مم��ث��ل ال���ه���ال الحمر 
تاأهيل  اإع���ادة  م�شروع  ان  الغربي،  بال�شاحل  الم��ارات��ي 
ما  منه  �شي�شتفيد  ال�شمكي  الإن����زال  مر�شى  وجتهيز 
يقارب 6 اآلف �شياد من ابناء منطقة واحجة، واملناطق 
اإطار  ياأتي يف  امل�شروع  اأن هذا  اإىل  املجاورة لها..م�شريا 
اإهتمام » الهال » بقطاع ال�شيد يف عموم قرى ومناطق 
معاناة  من  التخفيف  بهدف   ، لليمن  الغربي  ال�شاحل 
العاملني يف �شيد الأ�شماك وت�شويقها وبيعها ، وحت�شني 

اأو�شاعهم املعي�شية.

موؤ�ش�شة  م��دي��ر  بي�شي،  �شعيد  ع��و���س  اأك���د  جانبه  م��ن 
قارب  األ���ف  م��ن  اأك���رث  ان  واح��ج��ة،  مبنطقة  ال�شيادين 
كبرية  بكميات  حمملة  وه��ي  امل��ر���ش��ى  اإىل  ت��ع��ود  �شيد، 
يوميا،  طنا   /30-20/ مابني  ت���رتاوح  ال�شماك  م��ن 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بف�شل دعم وم�شاعدة دولة 
الغربي  ال�شاحل  اأه��ايل  وخمتلف  واأ�شرهم  لل�شيادين 
اأك��رث من  �شي�شتفيد منه  امل�شروع  اأن هذا  اىل  ..م�شريا 
40 األف ن�شمة يف مناطق احلدبة، والنزيلية، وبريوت، 
والباهية، والقاهرة، واحجة الكربى، واحجة ال�شغرى، 
ال�شغرى، ووادي جدار. وعرب عدد  وال�شكرة، وواحجة 
من ال�شيادين، عن اإمتنانهم و�شكرهم للهال الأحمر 
الإم���ارات���ي، ع��ل��ى ال��دع��م امل��ت��وا���ش��ل ال���ذي ي��ق��دم��ه لهم 
مركز  ب��اأن  موؤكدين  الغربي..  ال�شاحل  اأه��ايل  وملختلف 
“الهال” اتاح  نفذه  ال��ذي  بواحجة،  ال�شمكي  الن��زال 
ل��ل��ع��ودة جم���ددا اإىل مم��ار���ش��ة ن�شاطهم  ال��ف��ر���ش��ة  ل��ه��م 

وحت�شني م�شتوى اأو�شاعهم واأو�شاع اأ�شرهم املعي�شية.

�سندوق اأبوظبي للتنمية يدعم نادي البتكار يف كليات التقنية العليا
•• اأبوظبي -وام:

قدم �شندوق اأبوظبي للتنمية دعماً مالياً لنادي البتكار التابع 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  باأبوظبي  للطاب  العليا  التقنية  لكليات 
القادرين  املبتكرين  الطلبة  من  جيل  واإع��داد  البتكار،  ثقافة 

على اإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمع.
الإم����ارات  �شهر  فعاليات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل�شاهمة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
خال  من  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم  لقطاع  ودع��م��اً  لابتكار 
توفري الحتياجات ال�شرورية لارتقاء باأداء طاب اجلامعات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. وت��ع��م��ل م�شاهمة  ال���ن���واح���ي  م���ن 
ال�����ش��ن��دوق ع��ل��ى دع����م ان���ط���اق ال���ن���ادي م���ن خ����ال تزويده 
من  تعزز  التي  احلديثة  التكنولوجيا  والو�شائل  بامل�شتلزمات 
العلمية بهدف  فر�س الطلبة يف تطبيق مهاراتهم وخرباتهم 
التقنية  كليات  تهدف  حيث  ابتكارية،  وم�شاريع  اأف��ك��ار  تنفيذ 
باأبوظبي من تاأ�شي�س نادي البتكار اىل خلق م�شاحة ابداعية 
خرباتهم  ودمج  معا  للعمل  التخ�ش�شات  خمتلف  من  للطلبة 
ابتكارية  حلول  ايجاد  يف  والهند�شية  والتكنولوجية  العلمية 
لتحديات واقعية تتعلق بقطاعات العمل واملجتمع. واأكد �شعادة 

للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شيف  حممد 
حر�س ال�شندوق على اأداء م�شوؤوليته املجتمعية وتقدمي كافة 
اأ�شكال الدعم للم�شاهمة الفاعلة اجتاه ق�شايا املجتمع املحلي، 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ب��رام��ج  ب��دع��م  املتعلقة  تلك  خ�شو�شاً 

والبتكار والذكاء ال�شطناعي للطلبة داخل دولة الإمارات.
اإن ال�شندوق ي��درك اأهمية ال��دور الرائد ال��ذي تقوم به  وق��ال 
على  العليا  التقنية  وكليات  عموماً  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
املتميز  والتدريب  النوعي  التعليم  توفري  يف  اخل�شو�س  وجه 
الوطنية  ب��ال��ك��وادر  املختلفة  ال��دول��ة  قطاعات  لرفد  لطلبتها 
الذي  والإداري  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة  املتخ�ش�شة 

ي�شهده العامل.
واأ�شار اإىل اأن ال�شندوق و�شمن ا�شرتاتيجياته املتبعة �شيوا�شل 
حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  الوطنية  للموؤ�ش�شات  ال��دع��م  تقدمي 
ع��ل��ى �شمان  الإم���ارات���ي  ال�����ش��ب��اب  وت�����ش��اع��د  للمجتمع  ال��ت��ق��دم 

م�شتقبل اأف�شل لهم.
كليات  مدير  نائب  العامري  ع��ادل  الدكتور  ثمن  جانبه،  من 
التقنية العليا لا�شرتاتيجية وامل�شتقبل، هذه املبادرة املتميزة 
�شاأن  التعليم  اأن  تعك�س  والتي  للتنمية،  اأبوظبي  �شندوق  من 

الكفاءات  اإع�����داد  ل��دع��م  اجل��ه��ود  ت��ك��ات��ف  و����ش���رورة  جمتمعي 
ليكونوا  والبتكار  الب���داع  م�شتوى  على  ومتكينهم  الوطنية 
البتكار  ن��ادي  اأن  اىل  م�شرياً  امل�شتقبل،  يف  متخ�ش�شني  ق��ادة 
يف كليات التقنية باأبوظبي �شي�شفيد منه نحو 2800 طالب، 
حيث �شيمثل م�شاحة تفاعلية للطلبة لإجناز م�شاريع مبتكرة 
لتنمية  وكذلك  العمل،  موؤ�ش�شات  احتياجات  بواقع  مرتبطة 
خال  من  الأف��ك��ار  وتطوير  البتكار  م�شتوى  على  مهاراتهم 
البتكارية  للم�شاريع  الداعمة  ا�شت�شافة مبتكرين وموؤ�ش�شات 
وك���ذل���ك حت��وي��ل ال���ن���ادي مل��ن�����ش��ة ل��ع��ر���س الأف���ك���ار الطابية 
املعار�س  اخل��ارج��ي��ة يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ات  وت��وج��ي��ه��ه��ا  الب���داع���ي���ة 

واملنا�شبات املختلفة لتعزيز ثقافة البتكار بني ال�شباب.
موؤ�ش�شة  كونه  مع  متا�شياً  للتنمية،  اأبوظبي  �شندوق  ويلتزم 
اأطلق  وطنية رائدة، باأرفع معايري امل�شوؤولية املجتمعية، حيث 
املجتمع  وتطوير  دع��م  ت�شتهدف  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
مايني   10 بلغت  اجمالية  بقيمة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  املحلي 
درهم. ويركز ال�شندوق يف اأن�شطته على دعم موؤ�ش�شات القطاع 
املوؤ�ش�شات  لهذه  ملا  واخلريية،  الإن�شانية  واملوؤ�ش�شات  التعليمي 

من دور حيوي يف حتقيق التطور املن�شود للمجتمع املحلي.

»بيت اخلري« تكرم موظفيها املتميزين •• دبي- الفجر:

 كّرمت »بيت اخلري« موظفيها املتميزين للعام 2018، يف احلفل ال�شنوي 
الإدارة،  اأع�شاء  بح�شور  ب��ال��ورق��اء،  متوحد  البيت  قاعة  يف  اأقامته  ال��ذي 
املدير  العو�شي،  واملراكز، ويف مقدمتهم عابدين طاهر  الأف��رع  وم�شوؤويل 
ال��ع��ام، وعبداهلل  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي،  م��ب��ارك  و�شعيد  للجمعية،  ال��ع��ام 

الأ�شتاذ، م�شاعد املدير العام.
ق�شم  فاز  كما  وموظفة،  موظفاً   290 اأ�شل  من   58 املكرمني  عدد  وبلغ 
احل�شابات العامة بجائزة الق�شم املتميز، وفاز فرع الفجرية بجائزة الفرع 
املتميز، ومركز حتا بجائزة املركز املتميز، ومتت الإ�شادة بعدد من املوظفني 
الذين اأبدعوا يف الأفكار واملبادرات، وكانت لهم ب�شمات خا�شة يف اأداء عام 

.2018
واألقى العو�شي كلمة يف هذه املنا�شبة اأو�شح فيها اأن التكرمي ياأتي ملكافاأة 
املبدعني واملتميزين الذين اأ�شافوا مل�شرية اجلمعية، يف اإطار منهج التطوير 
امل�شتمر الذي توليه »بيت اخلري« كل اهتمامها، حر�شاً منها على جتويد 
العمل، وزيادة اإنتاجية املوظف، وحتفيز موظفي اجلمعية على املزيد من 

العطاء والإبداع والبتكار. 
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اأخبـار الإمـارات
»خليفة الإن�سانية« تنظم دورة لالأ�سر املواطنة امل�ساركة يف القرية العاملية

•• ابوظبي-وام:

نظمت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�شانية دورة تدريبية 
لاأ�شر املواطنة امل�شاركة يف جناح املوؤ�ش�شة بالقرية العاملية بدبي بعنوان 
»اإ�شعاد املتعاملني« بهدف تطوير مهاراتهم يف ا�شتقبال الزوار والزبائن 
وتعزيز قدرتهم على التعامل ب�شكل حمرتف وتلبية حاجات املتعاملني 
موؤ�ش�شة  جناح  يف  عقدت  ال��ذي  ال���دورة  خ��ال  امل�شاركون  وتلقى  معهم. 
واأ�شرفت  العاملية  بالقرية  الإن�شانية  نهيان لاأعمال  اآل  زايد  بن  خليفة 
اأ���ش��ال��ي��ب ا�شتقبال  عليها ال��دك��ت��ورة اأم���اين ج��م��ال ال��دي��ن ت��دري��ب��اً ح��ول 
يف  التحكم  يف  الناجحة  والو�شائل  معهم  التعامل  وم��ه��ارات  املتعاملني 

النفعالت واأهمية تفهم ظروف املتعاملني وا�شتيعابهم والطرق املنا�شبة 
لتلبية احتياجاتهم لإ�شعادهم وحتقيق اأعلى م�شتويات الر�شا لديهم.

وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
ل�شرتاتيجية  حتقيقاً  ج��اءت  ال���دورة  اإن  الإن�شانية  لاأعمال  نهيان  اآل 
ملفاهيم  وتر�شيخاً  املتعاملني  لإ�شعاد  الرامية  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 
ال�شعادة وتعزيزها لت�شبح ممار�شة وثقافة ونهج عمل يف جميع املنا�شبات 

والفعاليات التي ت�شارك بها الأ�شر املواطنة �شواء داخل اأو خارج الدولة.
والتي  املهمة  العامة  الأه���داف  العديد من  لها  ك��ان  ال���دورة  ان  واأ���ش��اف 
مثل  امل��واط��ن��ة  الأ���ش��ر  م��ع  املتعاملني  على  وتطبيقها  تعليمها  نحر�س 
وتنمية  املتعاملني  اإ�شعاد  يف  احلديثة  والأ�شاليب  املفاهيم  على  التعرف 

امل���ه���ارات وم��ع��اجل��ة م�شكات ال��ع��م��اء ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
الأمناط املختلفة من العماء واإك�شاب امل�شاركني مفاهيم وفنون التعامل 

مع اجلمهور والتعرف على �شلوك العماء واجلمهور.
من جهتها قالت ال�شيدة فاطمة فتح اهلل م�شرفة جناح موؤ�ش�شة خليفة 
الإن�شانية يف القرية العاملية انه مت عقد هذه الدورة للم�شاركني يف جناح 
التعامل  املتعاملني وزوار اجلناح وطريقة  اإ�شعاد  املوؤ�ش�شة لتعزيز ثقافة 
يف  احلديثة  الطرق  وتب�شيط  للعماء  املختلفة  ال�شلوكية  الأمن��اط  مع 
امل�شتهلكني  حقوق  على  والتعرف  ال�شكاوى  مع  والتعامل  العماء  فهم 
والزبائن. و�شرحت الدكتورة اأماين جمال الدين للم�شاركات الكثري من 
اأن يتمتع بها كل بائع يتعامل مبا�شرة  املفاهيم وال�شلوكيات التي يجب 

املت�شوق  منهم  املت�شوقني  من  اأن��واع  ع��دة  هناك  ان  وبينت  اجلمهور  مع 
املتجول،  واملت�شوق  الإلكرتوين  الت�شوق  اأخرى حتب  فئة  املدرك وهناك 

كما ان هناك الكثري من اأمناط املت�شوقني.
كما ت�شمنت الدورة ملحة عن التوا�شل الأف�شل مع العماء من اأ�شحاب 
القوانني  عن  مب�شط  �شرح  خ��ال  من  امل�شتهلك  حماية  وحقوق  الهمم 

التي تلزم الطرفني.
التي  امل�شاركة  بهذه  �شعادتهم  عن  ال���دورة  يف  امل�شاركني  من  ع��دد  وع��رب 
تركت انطباعا اإيجابياً يف نفو�شهم لأن عامل الأعمال �شواًء كان امل�شروع 
�شغرياً اأو كبرياً يجب اأن يبنى على اأ�ش�س علمية �شحيحة ليكون النجاح 

حليفه.

موا�سالت عجمان تكرم 3 طالب من جامعة عجمان 
تقدموا بت�ساميم موقف حافالت مبتكرة للنقل العام

•• عجمان - الفجر: 

بجماليات  العامة  امل��وا���ش��ات  موؤ�ش�شة  اهتمام  اإط���ار  يف 
اإمارة عجمان وتر�شيخ ال�شورة الذهنية لرتاث الإمارات 
والنه�شة التى ت�شهدها الدولة عند املواطنني واملقيمني 
التنفيذي لقطاع  املدير  اأك��د عمر حممد لوتاه  وال��زوار، 
72 موقفا  اأن اخلطة ال�شرتاتيجية لت�شميم  العمليات 
لأنتظار الركاب بالإ�شافة اإىل حمطة امل�شلى ياأتي  �شمن 
اهتمام املوؤ�ش�شة بابراز هوية املناطق الواقع فيها حمطات 
. جاء   2021 روؤي��ة عجمان  يتما�شى مع  النتظار ومبا 
ذلك خال تكرمي موا�شات عجمان فريق من جامعة 
الهند�شة  بتخ�ش�س  ط���اب  ث��اث��ة  م��ن  م��ك��ون  ع��ج��م��ان 
مواقف  لت�شميم  م��ق��رتح��ات  ب��ت��ق��دمي  وذل���ك  امل��ع��م��اري��ة 
بالإبداع  يتميز  باأ�شلوب  العام  النقل  حافات  وحمطات 
املحطة.   فيها  تقع  ال��ت��ى  املنطقة  ع��ن  وي��ع��رب  والإب��ت��ك��ار 
واأو����ش���ح ع��م��ر حم��م��د ل���وت���اه امل�����ش��رف ع��ل��ى امل�����ش��روع اأن 

العمل  وفريق  العامة  املوا�شات  بني  امل�شرتك  التعاون 
املا�شية  الفرتة  على  عجمان  جامعة  هند�شة  طاب  من 
منحهم الفر�شة الكافية لدرا�شة املناطق املختارة لن�شاء 
و�شع  مراعاة  مع  العام  النقل  حافات  انتظار  حمطات 
نحو  تتجه  املوؤ�ش�شة  اأن  حيث  ال�شم�شية  الطاقة  ل��وائ��ح 
الطاقة النظيفة يف جميع خدماتها املقدمة للجمهور من 
ا�شتخدام مركبات �شديقة البيئة وال�شتفادة من الطاقة 
املحطات  لت�شغيل  ال��ازم��ة  الطاقة  توليد  يف  ال�شم�شية 
املكيفة والتى ت�شم لوحات ار�شادية عن مواعيد واجتاهات 
املحطات  ت��وزي��ع  �شيتم  اأن���ه  ل��وت��اه  واأ����ش���اف  احل���اف���ات. 
يف  العامة  امل��وا���ش��ات  خطوط  ط��رق  �شبكة  على  املكيفة 
تتميز  النتظار  حمطات  اأن  اإىل  م�شريا  عجمان،  مدينة 
مبوا�شفات قيا�شية عالية وحديثة من ناحية الت�شميم، 
وت���وف���ر م��ق��اع��د م��ري��ح��ة ل��ان��ت��ظ��ار، وم���داخ���ل وخم���ارج 
املناطق  على  توزيعها  و�شيتم  الهمم،  لأ�شحاب  مائمة 

الرئي�شية التى تخدمها خطوط املوا�شات العامة. 

حاكم الفجرية ي�ستقبل ميعاد ال�سعدي ومرمي ال�سام�سي

حاكم الفجرية ي�ستقبل عددا من كبار الق�ساو�سة يف الدولة

•• الفجرية-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
را�شد  ميعاد  ال��دك��ت��ورة  النقيب  بالرميلة،  �شموه  ق�شر  يف  الفجرية  حاكم 
احلكومي  ل��اأداء  را�شد  بن  على جائزة حممد  ال�شعدي، حل�شولها  خلفان 

املتميز، وو�شام رئي�س جمل�س الوزراء لأف�شل مهند�س.
الإجناز  ه��ذا  على  ال�شعدي  النقيب  الفجرية،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وه��ن��اأ 
املوؤ�ش�شات احلكومية  لتعزيز دور  ت�شعى من خاله اجلائزة  املتميز، والذي 
يف  والنجاح  التوفيق  لها  متمنياً  املجتمع،  فئات  جميع  خدمة  يف  الحتادية 

عملها. من جانبها �شكرت النقيب الدكتورة ميعاد را�شد خلفان ال�شعدي.. 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية ع��ل��ى دع��م��ه لأب���ن���اء ال��ف��ج��رية وتكرميه 
للمتفوقني، مثمنة توجيهاته احلكيمة لهم التي �شكلت دافعاً لتقدمي اأف�شل 
مرمي  ال��دك��ت��ورة  الفجرية،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  كما  لديهم.  م��ا 
حممد عبداهلل بن خامت ال�شام�شي، مبنا�شبة ح�شولها على درجة الدكتوراه 
بعنوان  دب��ي،  يف  والعربية  الإ�شامية  الدرا�شات  كلية  من  العربية  اللغة  يف 

“فاعلية الن�س الأدبي يف ت�شكيل الوعي الفني واملعريف”.
وهناأ �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية الدكتورة مرمي على هذا الجناز العلمي، 
معرباً عن �شعادته بامل�شتوى العلمي الرفيع الذي بلغه اأبناء الإمارات العربية 

املتحدة.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو من الدكتورة مرمي اىل �شرح مف�شل حول حمتوى 
املزيد  اإىل  املواطنني  �شموه  ودعا  واأهدافها،  التي قدمتها  الدكتوراه  ر�شالة 
من العمل والرتقاء مب�شتواهم العلمي مبا ي�شهم يف عملية التنمية ال�شاملة 

التي ت�شهدها الإمارات.
وقدمت الدكتورة مرمي حممد بن خامت ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي على هذا ال�شتقبال، وعلى دعم �شموه البارز 
وامل�شتمر، موؤكدة اأن توجيهات �شموه ودعمه الاحمدود هما املحفز الهم 

له للعمل يف خدمة الوطن.

•• الفجرية - وام:

الأعلى  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
حاكم الفجرية، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة اأر�شت منهج عمل متكامل 
ونبذ  ال�شلمي  التعاي�س  اأمن��اط  بتعزيز  ملتزمة  الت�شامح،  للدولة يف جمال 
التع�شب والكراهية، وتر�شيخ القيم الإماراتية العريقة يف احرتام التعددية 

الثقافية وتقّبل الآخر بو�شفه �شريكاً يف املجتمع.
ممثلة  للدولة  الر�شيدة  القيادة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  �شموه  وب��نّي 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
يف اإر�شاء الت�شامح وبناء ج�شور للتوا�شل واحلوار والحرتام املتبادل لإ�شعاد 
اأر���س الوطن، على نحو كان نهج الدولة يف هذا ال�شياق  كل من يقيم على 

خري مثال يحتذى به يف العامل.
جاء ذلك خال ا�شتقبال �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية يف ق�شر الرميلة، 
وفداً من كبار الق�شاو�شة لدى الكن�شية الإجنيلية يف الدولة، �شم كا من 
�شتيفني جينيغر كبري الق�شاو�شة يف اإمارة الفجرية، وجرياماي ريني كبري 
دبي،  اإم��ارة  يف  الق�شاو�شة  كبري  فوملار  وج��ون  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الق�شاو�شة 
وجو�س مانلي كبري الق�شاو�شة يف اإمارة راأ�س اخليمة الذين قدموا لل�شام 

على �شموه.
ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي بوفد كبار الق�شاو�شة، 
الإجنيلية  الكني�شة  مع  وال�شداقة  امل��ودة  اأوا�شر  تعزيز  �شبل  معهم  وبحث 
يف الإم��ارات، كما بحث �شموه مع الوفد ال�شيف عدداً من الق�شايا املتعلقة 
باأفراد اجلالية امل�شيحية املقيمة يف دولة  الإمارات و�شوؤونهم، واأبدى تقديره 

يعزز  ال��دول��ة، مبا  يف  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  امل�شرتك معهم يف  العمل  لقيم 
التعاي�س ال�شلمي والإن�شاين بني املقيمني على اأر�س الدولة.

بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  الق�شاو�شة  وتقدم 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية على حفاوة ال�شتقبال 

ودعمه املتوا�شل للجالية امل�شيحية يف الفجرية.
عن  كتاباً  الفجرية،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الزائر  الوفد  اأع�شاء  وق��دم 
التنوع الديني والت�شامح بني الأديان، موؤكدين اعتزازهم بالنتماء لاإمارات 
بلد الت�شامح، والذي يعي�شون و�شط اأهله حتت مظلة من القوانني والتقاليد 

التي تعزز الت�شامح والنفتاح على الآخر.
بلدية  ع��ام  مدير  الأف��خ��م  �شيف  حممد  املهند�س  �شعادة  ال�شتقبال  ح�شر 

الفجرية وعدد من م�شوؤويل الفجرية.

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح فعاليات اأ�شبوع الت�شجري الـ 39 يف حديقة يا�س
اإن�ساء ع�سرات احلدائق و�ساحات األعاب اأطفال  وم�سروع �سامل للزراعات التجميلية  

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شتهدف  م�شاريع  تنفيذ  عزمها  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ك�شفت 
اإن�����ش��اء اأك���رث ع�����ش��رات احل��دائ��ق، و ���ش��اح��ات الأل��ع��اب املخ�ش�شة 
لاأطفال، و م�شروعات يف جمال الزراعات التجميلية، وتو�شيع 
والرب  اأبوظبي  جزيرة  من  كل  يف  اخل�شراء  امل�شطحات  خارطة 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  اف��ت��ت��اح  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء  الرئي�شي. 
يا�س  حديقة  يف  وال��ث��اث��ني  التا�شع  الت�شجري  اأ���ش��ب��وع  فعاليات 
بدر  �شيف  �شعادة  ورع��اي��ة  ف��رباي��ر بح�شور   27 الأرب��ع��اء  ال��ي��وم 
القبي�شي املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي وعدد من املديرين 
التنفيذيني واجلمهور . واأ�شارت البلدية اأن عدد احلدائق املتوقع 
 66 يبلغ   )2023( املقبلة  اخلم�س  ال�شنوات  خ��ال  اإجن��ازه��ا 
حديقة، بينما يبلغ عدد �شاحات األعاب الأطفال للفرتة ذاتها 53 
�شاحة.   من جانبه اأكد ال�شيد حميد را�شد الدرعي مدير مركز 
فعاليات  خالها  من  افتتح  التي  كلمته  خ��ال  ال�شهامة  بلدية 
و�شركائها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ا���ش��ت��م��رار  الت�شجري  اأ���ش��ب��وع 

ال�شرتاتيجيني يف دعم متطلبات وا�شتحقاقات النه�شة الزراعية 
يف وطننا واإيجاد البيئة اخل�شراء امل�شتدامة ، موؤكدا ال�شري على 
نهج املغفور له ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه رائد النه�شة الزراعية 
العامل  �شهدها  زراع��ي��ة  اأعظم جتربة  اأثمر  وال��ذي  الإم���ارات  يف 
عظيمة،  نتائج  التجربة  ه��ذه  حققت  وق��د  املعا�شر،  التاريخ  يف 
اإىل  القاحلة  ال��رم��ال  وحت��ول��ت  ال��ه��ك��ت��ارات،  اآلف  ت�شجري  ومت 
جنات خ�شراء، وقال: علينا اأن ن�شتمد من هذه الروؤية الطاقة 
اخل�شراء  التنمية  م�شرية  موا�شلة  على  والإ���ش��رار  والعزمية 
الأ�شبوع بيئة خ�شراء م�شتدامة من  واأن جن�شد قيم �شعار هذا 
وحماية  اخل�����ش��راء  ال��رق��ع��ة  تو�شيع  نحو  ق��دم��ا  م�شينا  خ��ال 
الروؤية  هذه  اأ�شا�س  على  اأن��ه  واأ�شاف   . مقدراتها  و�شون  البيئة 
بلدية  ت�شعى  ول��ه��ذا  الإم������ارات،  يف  ال���ش��ت��دام��ة  مفاهيم  ق��ام��ت 
مدينة اأبوظبي لتج�شيد هذه القيم من خال تنفيذها العديد 
امل�شاحات  وم�شاعفة  العامة،  واحلدائق  املنتزهات  م�شاريع  من 
واإعطاء  املزروعة،  امل�شاحات  من  فرد  كل  ن�شبة  ورفع  اخل�شراء، 
واإر�شاء مبادئ ال�شتدامة  الكافية،  العناية  التجميلية  الزراعات 

ل�شاحب  ال�شرتاتيجية  الروؤية  اإن   : وتابع  م�شاريعنا.  كافة  يف 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
دافعاً  ت�شكل  الإم���ارات  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات 
لنا، ومتنحنا الطاقة والبو�شلة التي  وموجهاً حقيقياً ونربا�شاً 
، وهذا واجب موؤ�ش�شي  اإجنازاتنا اخل�شراء  تعزيز  توجهنا نحو 
بيئتنا  تنمية  لأن  وطني  وهدف  اجتماعية،  وم�شوؤولية  وف��ردي، 
واحلفاظ على مقدراتها الطبيعية جزء من ولئنا لهذه الأر�س 
والوطن، اأرجو لكم ولنا التوفيق يف جت�شيد قيم اأ�شبوع الت�شجري 

واأهدافه.
الفقرات  من  بالعديد  الت�شجري  اأ�شبوع  افتتاح  حفل  زخ��ر  وق��د 
مع  التفاعل  عن  تعبريا  الغاف  �شجرة  زراع��ة  منها  والفعاليات 
العمل  ورو���س  امل�شاحب،  املعر�س  افتتاح  وكذلك   ، الت�شامح  عام 

املتخ�ش�شة ، وزراعة ال�شتات وغريها من الفعاليات.

بتربع من حمدان بن را�سد.. 
افتتاح قاعة اآل مكتوم للموؤمترات 

مبركز عالج ال�سرطة با�سكتلندا
•• ا�سكتلندا-وام:

وزير  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بتربع من 
املالية راعى هيئة اآملكتوم اخلريية مت افتتاح قاعة اآل مكتوم للموؤمترات فى 

مركزعاج ال�شرطة فى منطقة اخرتادر با�شكتلندا .
مكتوم اخلريية  اآل  هيئة  امناء  ال�شايغ ع�شو جمل�س  م��ريزا  �شعادة  وق��ام 
والكولونيل باتريك كريين�س املدير التنفيذى للمركز بازاحة ال�شتار عن 
لوحة تخليد لدعم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للمركز بح�شور 
اآل  مديركلية  جابر  بكر  ابو  الدكتور  �شم  ووف��د  جينترن  كيرنبوب  اللورد 
وعبداهلل  الم���ارات  جامعة  من  ال�شايغ  فاطمة  والدكتور  بدندى  مكتوم 
وعددا  باملركز  دايل مديرة اخلدمات  والي�شون  �شالح  وم�شعود  الن�شارى 

من امل�شوؤولني باملركز فيما جرى تبادل الدروع التذكارية بهذه املنا�شب.
واعرب �شعادة مريزا ال�شايغ عن �شعادته لفتتاح قاعة اآل مكتوم لاجتماعت 
ال�شيخ حمدان بن  با�شكتلندا بتربع �شخى من �شمو  ال�شرطة  مبركزعاج 
را�شد اآل مكتوم ي�شتفيد منه املركز فى ان�شطته وفعالياته وكذلك املنت�شبني 

للمركزمن �شباط واملر�شى والعاملني باملركز.
وا�شار اىل �شعادة امل�شئولني عن املركز ووزارة الداخلية الربيطانية بتربع 
وا�شتعدادهم  ل�شموه  وتقديرهم  مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان  �شموال�شيخ 
لتلبية  الهيئة  ا�شتعداد  عن  معربا  دن��دى  فى  مكتوم  اآل  كلية  مع  للتعاون 
األ��ف جنيه   100 �شموه مببلغ  اىل تربع  امل�شتقبلية م�شريا  املركز  طلبات 

ا�شرتلينى للمركزعلى اربع مراحل على مدى عامني.
الذين يخ�شعون جلل�شات عاج طبيعي  67 غرفة لنزلئه  املركز  وي�شم 

ونف�شي وي�شتفيد من خدماته 1500 �شخ�س �شنوياً.
ال�شكر  للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ات��ري��ك،  ال��ك��ول��ون��ي��ل  وج���ه  ج��ان��ب��ه  م��ن 
والتقدير ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم على دعم �شموه للمركز 
معتربا ان هذا الدعم ي�شهم يف متكني املركز من تقدمي خدماته لنزلئه 
على الوجه الكمل. من جهة اخرى �شتقوم الطالبات امل�شاركات فى برنامج 
الكلية للتعددية الثقافية بزيارة م�شروع تعديل البحرية اخلارجية للمركز 

الذى تربع له ال�شيخ حمدان بن را�شد ليكون مقرا ي�شتمتع به املر�شى. 

الإمارات للدرا�سات يفوز بجائزة 
التميز لالإجنازات احلكومية العربية

•• دبي-وام:

التميز  بجائزة  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  ف��از 
يف  التميز  جوائز  اأكادميية  متنحها  التي  العربية  احلكومية  ل��اإجن��ازات 
ودعم  العلمي  البحث  الريادي يف جمال  دوره  وذل��ك عن  العربية  املنطقة 
�شانع القرار يف الدولة وخدمة املجتمع وا�شت�شراف امل�شتقبل باأ�شلوب علمي 
اأم�س الول يف دبي بح�شور �شعادة  اأقيم  ر�شني وذلك خال احلفل الذي 
الدكتور عبدالرحيم عام م�شت�شار اجلوائز احلكومية املتخ�ش�شة لتكرمي 
نائب  الأح��م��دي  اأم��ل  املركز  جائزة  وت�شّلم  ال�شنوية.  بجوائزها  الفائزين 
التميز يف  اأكادميية جوائز  رئي�س  املجتمع من  ل�شوؤون خدمة  العام  املدير 
املنطقة العربية خال احلفل الذي ح�شره عدد من امل�شوؤولني احلكوميني 
اجلائزة  وت�شلط  العربي.  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�شخ�شيات  وك��ب��ار 
ال�شوء على اخلدمات احلكومية يف املنطقة العربية واإجنازاتها يف اخلدمة 

العامة ومدى ر�شا العماء عن هذه اخلدمات.
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العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
لتجارة  اخليط  ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لوازم اخلياطه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2068420 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحيم احمد علي عبدالرحيم احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عتيق حممد مبارك ال�شويدي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
رقم:CN 2240478 بال�شم التجاري فينك�س لل�شياحة 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موزة دري 

القبي�شي لازياء 
رخ�شة رقم:CN 2225643 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
روز  ال�ش�����ادة/يل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات 
رخ�شة رقم:CN 2396962 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برج البنف�شج لل�شقالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1816205 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل عبدالوهاب حممد عبداللطيف املحمود %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك زايد �شاوي باروت احلرا�شي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري ال�شلوب املثايل  رقم:1190702 
للو�شاطة التجارية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
�شركة   - الثاث  لنقل  ال�ش�����ادة/القافله  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2451823 

تعديل مدير/ا�شافة حممد اعزاز خان �شاه جهان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي %100
تعديل مدير/حذف حممد اعزاز خان �شاه جهان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رويال بنجاب 
رخ�شة رقم:CN 1684993 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري مركز ب�شي�شو  رقم:1041834-1 
تعديل  طلب  بالغاء   1 فرع   - ذ.م.م  ال�شنان  لطب 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خدمات ديور اكلني

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1015026 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شطفى با�شا �شيخ �شيخ خاجا با�شاه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شالح �شعيد حممد حوفان املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه �شامل علي �شامل امل�شكري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ خدمات ديور اكلني
DURACLEAN SERVICES

اىل/خدمات ديور اكلني ذ.م.م
DURACLEAN SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ت�شيزي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2521687 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شهيل حممد حميد خليفه اخلييلي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شهيل حممد حميد خليفه اخلييلي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عيد �شعيد خليفه اخلييلي

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا ت�شيزي ذ.م.م
CHEEZZEE CAFETERIA LLC

اىل/�شيزي كافيه  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CHEEZZEE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بزن�س كا�س لل�شفريات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2242592 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رهف مو�شى احمد مو�شى %7.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شذى مو�شى احمد مو�شى ح�شن ابو عيده %7.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فرح مو�شى احمد مو�شى ح�شن %7.25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جوري مو�شى احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده %7.25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مو�شى احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ق�شر المراء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1048962 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رهف مو�شى احمد مو�شى %7.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شذى مو�شى احمد مو�شى ح�شن ابو عيده %7.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فرح مو�شى احمد مو�شى ح�شن %7.25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جوري مو�شى احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده %7.25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مو�شى احمد مو�شى ح�شن �شامل ابو عيده
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار الرمي لا�شت�شارات الهند�شية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2670351 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شامر عبداجلبار علي اغا %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد حممد ح�شن عبداهلل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد حممد ح�شن عبداهلل من 100% اىل %51

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ دار الرمي لا�شت�شارات الهند�شية
DAAR ALREEM ENGINEERING CONSULTANCY

اىل/دار الرمي لا�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
DAR ALREEM ENGINEERING CONSULTANCY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

 اإعـــالن �شطب قيد
كون�شلتينج  راي  ال�شادة/هيدي  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
�شطب  بطلب  تقدمت  قد  كندا(  )اجلن�شية:  انك  اجنينريز 
)العنوان: �س.ب:46676  ابوظبي  اإمارة  ال�شركة يف  قيد فرع 
�س.املطار بناية ال�شيخ حممد بن �شلطان الظاهري - ابوظبي 
، �س.ب:46676( واملقيدة حتت رقم )2388( يف �شجل ال�شركات 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإع������الن رق��م: 2019-64

»ADAFZ00162« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�شاحب الرخ�شة: ايديفي انرتنا�شيونال ذ.م.م

Eddyfi International LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة.

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12567 
بتاريخ 2019/2/28 

اإع������الن رق��م: 2019-65

»ADAFZ00142« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�شاحب الرخ�شة:

�شباير�س اجنينريجن كون�شولتن�شي ال تي دي - فرع

Spires Engineering Consultancy LTD - Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة.

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12567 
بتاريخ 2019/2/28 

اإع������الن رق��م: 2019-63

»ADAFZ00224« :تعديل الرخ�س�ة رق��م
�شاحب الرخ�شة:افروبورت خلدمات املطار ذ.م.م

Afroport Airport Services LLC
العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

النحو  على  املذكورة  الرخ�شة  يف  ال�شركاء  تغيري  عن  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 
التايل:

خروج/احمد جمعة حممد احمد اليماحي
دخول/هزاع حران �شعيد �شامل الكتبي

لت�شبح الرخ�شة بال�شماء التالية:
حممد �شيف عبيد خليفة اخلييلي

هزاع حران �شعيد �شامل الكتبي
اأبوظبي  اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة احلرة ملطارات  اأي حق  اأو جهة  فعلى كل �شخ�س 

خالل اأ�شبوعني من تاريخ الإعالن دون حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12567 
بتاريخ 2019/2/28  العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

ال�سركة الماراتية الملانية للطباعة الأمنية- ذ م م
اأبو غزاله و�شركاه الدولية-ابوظبي عن  يعلن امل�شفي طال 

ت�شفية �شركة:
ال�شركة الماراتية الملانية للطباعة الأمنية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم 
ال�شركاء  اجتماع  قرار  على  بناء  وذلك   CN-1234941
املوثق لدى كاتب العدل.  فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026724425 فاك�س 
را�شد  بناية  الكرتا  �شارع  ابوظبي   4295 ب  �س   026723526
-303( رقم  الثالث مكتب  الطابق  املن�شوري  خمي�س خميزن 

304( م�شطحبا معه كافة الأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك 
خال مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
التقان  رمز  التجاري  بال�شم   CN رقم:2214061 
للمقاولت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

اطلع �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان على �شري العمل مبجمع “املنتزي” ال�شكني 
برنامج  قبل  م��ن  فيا   761 تنفيذ  ي�شمل  ال���ذي 
امل�شروع  م�شتجدات  ..واآخ���ر  لاإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ 
والذي  البناء  واأعمال  التي طراأت عليه  والتطورات 
تبلغ تكلفته الجمالية نحو مليار درهم ويعد الأكرب 
اإم��ارة عجمان ومن املتوقع اإجن��ازه يف نهاية عام  يف 

.2020
جاء ذلك خال اجلولة التفقدية التي قام بها �شموه 
الدكتور  م��ع��ايل  فيها  راف��ق��ه  امل��ن��ت��زي  ملجمع  ام�����س 
تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية 
زايد لاإ�شكان واملهند�شة جميلة الفندي مدير عام 
الربنامج و�شعادة حمد بن غليطة الغفلي ال�شكرتري 
اخل��ا���س ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان و�شعادة 
الت�شريفات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  حم��م��د  ي��و���ش��ف 

وال�شيافة وفريق العمل امل�شرف على امل�شروع وعدد 
من امل�شوؤولني.

خال  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  وا�شاد 
القيادة  توليه  ال���ذي  بالهتمام  التفقدية  اجل��ول��ة 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��م�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة وت��ب��ن��ي��ه��ا للخطط 
التنموية وتوفري ال�شكن املنا�شب من خال امل�شاريع 
لاإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  بربنامج  اخلا�شة  الإ�شكانية 

وحر�شها على ان يتمتع املواطن بحياة كرمية .
وث��م��ن ���ش��م��وه اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها امل�����ش��وؤول��ون يف 
زايد  ال�شيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  مقدمتهم  ويف  ل��اإ���ش��ك��ان 
ب���ن حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وامل��ه��ن��د���ش��ة جميلة 
من  التي  امل�شاريع  تنفيذ  يف  العمل  وفريق  الفندي 
عجمان  اإم��ارة  يف  احليوية  اخلدمات  تطوير  �شاأنها 

وغريها.
خال  م��ن  ي�شعى  لاإ�شكان  زاي��د  برنامج  اإن  وق��ال 
العناية  اىل  ال�شكانية  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ 
اأف�شل  لتوفري  املخل�س  والعمل  املواطنني  ب�شوؤون 

املواطن  عن  للتخفيف  التحتية  والبنية  اخل��دم��ات 
بيئة مثالية  وت��وف��ري  ل��ه  م��ن��زل  وب��ن��اء  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
عملية  حمور  باعتباره  واملواطن  بالوطن  للنهو�س 

التنمية واأداة حتقيق النمو والزدهار.
التعاون  و�شدد �شمو ويل عهد عجمان على �شرورة 
والتن�شيق بني كافة املوؤ�ش�شات احلكومية يف خمتلف 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  م��ه��م��ة  وت�شهيل  ال��ق��ط��اع��ات 
امل�شاريع  لتنفيذ  لاإ�شكان  زاي��د  وبرنامج  التحتية 
على  ال�شديد  حر�شه  موؤكدا   .. ممكن  وق��ت  باأ�شرع 
ت��ق��دمي ك���ل ال���دع���م ال�����ازم وت��ذل��ي��ل ك���ل املعوقات 
يف  الر�شيدة  احلكومة  روؤي���ة  لتحقيق  وال�شعوبات 

جعل املواطن على �شلم اأولوياتها .
ت��ل��ك املجمعات  ي��ت��وف��ر يف  اأن  ���ش��م��وه ���ش��رورة  واك���د 
ترفيهيه  وم��راف��ق  حتتية  وبنية  خ��دم��ات  ال�شكنية 
اليومية  احتياجاتهم  تامني  من  املواطنني  لتمكني 
مناطقهم  عن  البعيدة  الأ���ش��واق  اىل  النتقال  دون 
وجممعاتهم �شعيا نحو حتقيق هدف توفري خدمات 

اأف�شل للجميع.

الوزير  م��ع��ايل  م��ن  واف  ���ش��رح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
وفريق  الفندي  جميلة  واملهند�شة  النعيمي  بلحيف 
منطقة  يف  يقع  -ال��ذي  امل�شروع  على  القائم  العمل 
وال�شيخ  زاي���د  ال�شيخ  �شارعي  ب��ني  زاي���د  ب��ن  حممد 
حممد بن زايد على م�شاحة اأر�س تبلغ 955 األف 
من  امل�شروع  يت�شمنه  ما  ح��ول  تقريبا-  مربع  مرت 
جميعها  �شكنية  من��اذج  ثاثة  ت�شم  حديثة  م�شاكن 
اأرب�����ع غ���رف ن���وم ومت���ت���از ب��ن��م��ط واج���ه���ات معا�شر 
امل�����ش��اك��ن قابل  %50 م���ن  ���ش��ي��ك��ون  وح���دي���ث ك��م��ا 
للتو�شعة الراأ�شية وجميعها قابلة للتو�شعة الأفقية.

وي�شتويف امل�شروع معايري ا�شتدامة وا�شرتاطات بيئية 
التطوير  وعملية  اللوؤلوؤة  تقييم  نظام  منها  عاملية 
املتكامل والأنظمة البيئية وم�شادر الطاقة املتجددة 
واملمار�شات  البناء  وم��واد  للحياة  املائمة  وامل��ب��اين 

املبتكرة.
وراعى الربنامج تقدمي مناذج �شكنية منوذجية ذات 
جودة عالية تتوافر فيها معايري ال�شتدامة وباأ�شعار 
امل�شتفيدون  و�شيتمكن  الإم��ارة  مواطني  متناول  يف 

نظام  عرب  م�شاكنهم  حجز  من  املجمع  م�شاكن  من 
امل�شتفيدين  ميّكن  الذي  الذكي  زايد”  “جممعات 
امل�شاكن  حجز  واإمكانية  الف��رتا���ش��ي  التجول  م��ن 
اإىل  والتعرف  م�شكن  كل  وال��دخ��ول عرب  ح��دة  على 
املرافقة  اخلدمية  واملرافق  الغرف  وعدد  م�شاحاته 
امل�شروع  تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د  امل��خ��ط��ط  �شمن 

والإعان عن فتح باب احلجز مل�شاكن امل�شروع.
واطلع �شموه ومرافقوه على بع�س النماذج ال�شكنية 
العالية  اجل����ودة  ذات  ح��ال��ي��ا  اجل���اه���زة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
..ح��ي��ث مت  ال���ش��ت��دام��ة  معايري  فيها  تتوفر  وال��ت��ي 
الذي  امل�����ش��روع  امل��ائ��ة م��ن  30 يف  م��ا ن�شبته  اجن���از 
املرافق  متكاملة  �شكنية  اأح��ي��اء  اإن�����ش��اء  اىل  ي��ه��دف 
لتحقيق التاحم املجتمعي والتوا�شل الإيجابي بني 

املواطنني ومراعاة طبيعة ال�شرة الماراتية.
واأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد بلحيف 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س 
اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان يف ت�شريح له اأن 
اأبناء  عاتقنا جتاه  على  تقع  كبرية  م�شوؤولية  هناك 

متابعة  نلم�س  ح��ني  الإم���ارات���ي���ة  والأ����ش���رة  ال��وط��ن 
امل�شاريع  تفا�شيل  متابعة  يف  قيادتنا  م��ن  وحر�شاً 
�شعادة  يحقق  ما  كل  على  واطاعهم  بل  الإ�شكانية 

الأ�شرة يف هذا الوطن.
وقال اإن زيارة �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
اأ�شرة  اأن ك��ل  ت��ع��ن��ي  ال�����ش��ك��ن��ي  امل��ن��ت��زي  مل�����ش��روع ح��ي 
اإماراتية حمط اهتمام ورعاية وكل احتياجاتها قد 
ترجمت اإىل واقع ملمو�س يحقق لهم حياة م�شتقرة 

وكرمية.
ال��زي��ارة م��وؤك��دا احل��ر���س على  و ثمن معاليه ه��ذه 
جمتمع  لبناء  الطاقات  وت�شخري  الإمكانيات  ب��ذل 
م��ت��اح��م ي��ع��رب ع��ن ق��ي��م الإم�����ارات وي��ر���ش��خ منوذج 

الدولة التي ت�شع الأ�شرة يف �شلم اأولوياتها.
�شاهمت يف  التي  على جميع اجلهات  معاليه  واأثنى 
اإجناح م�شاريع برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان ومنها 
والتخطيط  البلدية  دائرة  وخا�شة  املحلية  اجلهات 
لاأ�شرة  ال�شتقرار  حتقق  التي  للم�شاريع  ودعمها 

املواطنة.

ويل عهد عجمان يطلع على �سري العمل مب�سروع جممع »املنتزي« ال�سكني

ويل عهد عجمان ي�سدر قرارا ب�ساأن 
تخفي�س ر�سوم النظافة العامة 

بن�سبة 40 يف املائة
•• عجمان -وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي قرارا امرييا ب�شاأن تخفي�س ر�شوم النظافة العامة بن�شبة 40 يف 
املائة اعتبارا من اول مار�س القادم . ون�س القرار على تخفي�س ر�شوم خدمات 
النظافة العامة الواردة بالقائمة رقم واحد املرفقة بالقرار المريي رقم 5 
ل�شنة 2017 . ين�شر هذا القرار باجلريدة الر�شمية ويعمل به اعتبارا من 

اول مار�س 2019 .

•• اأبوظبي-الفجر:

���ش��ارك الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي مبعر�س 
التاريخية  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ل��ل�����ش��ور 
دولة  �شفارة  اأقامته  ال��ذي  احلفل  يف 
الكويت يف اأبوظبي مبنا�شبة مبنا�شبة 
الكويت  ل�����دول�����ة  ال����وط����ن����ي  ال�����ي�����وم 
الأر�شيف  م�شاركة  وج��اءت  ال�شقيقة. 
ال�شور  م����ن  ك���ب���ري  ب���ع���دد  ال���وط���ن���ي 
الفوتوغرافية التي تعك�س العاقات 
ال�شعبني  ب���ني  ال�����ش��ادق��ة  الأخ����وي����ة 
الإم�����ارات�����ي وال���ك���وي���ت���ي، وق����د حظي 
الدبلوما�شيني  ب��اه��ت��م��ام  امل��ع��ر���س 
معايل  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  وامل���ه���ن���ئ���ني 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
املعر�س  تفقد  ال��ذي  الت�شامح  وزي��ر 
ب�شحبة معايل اأحمد جمعة الزعابي 
الأعلى لاحتاد  املجل�س  �شوؤون  وزير 

يف وزارة �شوؤون الرئا�شة، و�شعادة عبد 
بالأعمال  القائم  ال�شامل  اأح��م��د  اهلل 

ال���ك���وي���ت لدى  ����ش���ف���ارة  ب���الإن���اب���ة يف 
الدولة، ويف ختام جولته اأثنى معايل 

جهود  على  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
الأر�شيف الوطني الذي يحفظ ذاكرة 

ال��ع��اق��ات الأخوية  ال��وط��ن، وي��وث��ق 
ال�شقيقني.  البلدين  بني  التاريخية 
وثقت ال�شور التي حفل بها معر�س 
امل�����ش��ارك يف حفل  الوطني  الأر���ش��ي��ف 
ال�����ش��ف��ارة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال����ذي اأق���ي���م يف 
البحر(  ب�����اب  )ف����ريم����ون����ت-  ف���ن���دق 
املغفور  جمعت  التي  اللقاءات  بع�س 
زايد  ال�شيخ  ت��ع��اىل-  اهلل  –باإذن  ل��ه 
اآل نهيان بكل من ال�شيخ  بن �شلطان 
جابر الأحمد ال�شباح – رحمه اهلل – 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد 
الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح،  اجلابر 
القادة  م���ن  وع�����دد  اهلل-  –حفظه 
الكويت،  دول��ة  يف  ال�شخ�شيات  وكبار 
الإيجابي  اأث����ره����ا  ل��ه��ا  ك����ان  وال���ت���ي 
الأخوية  العاقات  ر�شوخ  يف  والبّناء 
ال�شقيقني، ومّد ج�شور  البلدين  بني 

التعاون امل�شرتك يف �شتى املجالت.

اأحمد  ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل  اأع�����رب  وق���د 
بالإنابة  ب��الأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ال�����ش��امل 
يف ���ش��ف��ارة ال��ك��وي��ت ل��دى ال��دول��ة عن 
الوطني،  الأر�شيف  مب�شاركة  �شعادته 
واأكد اأن هذه امل�شاركة تعرب عن عمق 
العاقات الأخوية، وامل�شاعر ال�شادقة 
وم�شاعر  الوفاء،  معاين  تعك�س  التي 

كما  الأ���ش��ق��اء،  ب��ني  والتاحم  املحبة 
التاريخية  ال��ع��اق��ات  ت��ر���ش��د  اأن���ه���ا 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ف��اه��م ال��ك��ام��ل بني 
ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني، وما 
ال��ع��اق��ات يف خمتلف  ت�����ش��ه��ده ه���ذه 
امل���ج���الت م���ن ت��ط��ور ومن����اء بف�شل 
التوجيهات ال�شديدة للقيادة احلكيمة 

�شعادته  واأث���ن���ى  ال���دول���ت���ني.  ك��ل��ت��ا  يف 
الوطني  الأر����ش���ي���ف  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
العاقات  اأ���ش��ال��ة  على  برهنت  التي 
ازدهارها  م���راح���ل  وع��ل��ى  الأخ����وي����ة، 
حتى و�شلت اإىل ما هي عليه، وغدت 
منوذجاً مثالياً للعاقات الطيبة بني 

الأ�شقاء.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ال�����ش��م النقبي  اأح���م���د  ال��ع��ق��ي��د  وج���ه 
مدير اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اخليمة،  راأ����س 
وزارة تطوير البنية التحتية، ودائرة 
اخلدمات العامة براأ�س اخليمة، نظري 
امل��ث��م��ر وج��ه��وده��م اجلبارة  ت��ع��اون��ه��م 
ت���ط���وي���ر طرق  ���ش��ب��ي��ل  امل���ب���ذول���ة يف 
على  بالعمل  بها،  والرت��ق��اء  الإم����ارة 
وو�شع  الازمة،  باخلدمات  اإمدادها 
التي  العوائق  اأم��ام  املنا�شبة  البدائل 

قد تواجه حركة �شريها املروري.
�شعادته مع  اجتماع  ذل��ك �شمن  ج��اء 
ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، 
لبحث  ال���ع���ام���ة،  اخل����دم����ات  واإدارة 
وم��ن��اق�����ش��ة ����ش���وؤون م��ع��اب��ر امل�����ش��اة يف 
بالإمارة،  واملحلّية  الحتادية  الطرق 
وذلك بح�شور املهند�س يو�شف متيم 
ب���وزارة  امل���روري���ة  ال�����ش��ام��ة  مهند�س 
واملهند�س  التحتية،  البنية  تطوير 
اأحمد البان الرئي�س التنفيذي بدائرة 
حبيبة  واملهند�شة  العامة،  اخلدمات 
اأف���اط���ون م��ه��ن��د���ش��ة م��دن��ي��ة ب����وزارة 
والرائد  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
الهند�شة  ق�شم  رئي�س  ال�شحي  ع��ارف 
امل���روري���ة ب�����اإدارة امل����رور وال���دوري���ات، 

ومازم اأول �شلطان اخلاطري مدير 
ف���رع ال��ه��ن��د���ش��ة امل���روري���ة، وع���دد من 

�شباط اإدارة املرور والدوريات.
ومت خال الجتماع، بحث ومناق�شة 
�شوؤون معابر امل�شاة يف خمتلف الطرق 
الحتادية  ال���ط���رق  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
) ����ش���ارع ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د ( 
امل�شاة  م��ع��اب��ر  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مناق�شة  مت  كما  املحلية،  ال��ط��رق  يف 
راأ�س  اإم���ارة  يف  �شتنفذ  التي  امل�شاريع 
القادمة،  ال���ف���رتات  خ���ال  اخل��ي��م��ة، 

املاحظات  بع�س  ط���رح  ع��ن  ف�����ش��ًا 
اجلديد،  ال����دائ����ري  ال���ط���ري���ق  ح����ول 
التحكم  غ��رف��ة  رب��ط  اآل��ي��ة  ومناق�شة 
الإمارة  ال�شوئية يف طرق  بالإ�شارات 
مع  العامة  اخلدمات  دائ��رة  ِقَبِل  من 
ال��ن��ظ��ام ال��ذك��ي ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة �شهر 
مار�س 2019م، وذلك بغر�س احكام 
الطوارئ،  اأوق��ات  يف  عليها  ال�شيطرة 
ال�����ذروة. يف خ��ت��ام الجتماع  واأوق�����ات 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  دع���ا 
ب���������ش����رط����ة راأ������������س اخل�����ي�����م�����ة، ك���اف���ة 

مع  التعاون  ���ش��رورة  اإىل  ال�شائقني، 
اإخوانهم من رجال املرور والدوريات 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، ووزارة تطوير 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ودائ�����رة اخلدمات  ال��ب��ن��ي��ة 
بالقواعد  واللتزام  بالتقّيد  العامة، 
ال��ت��ي و�شعت  امل���روري���ة  والإر�����ش����ادات 
ل�شامتهم و�شامة كافة م�شتخدمي 
الطرق  بقواعد  والل��ت��زام  ال��ط��ري��ق، 
املرورية،  احل��وادث  يف  للوقوع  جتنباً 
ال�����ش��ام��ة امل���روري���ة جلميع  م��ت��م��ن��ي��اً 

�شكان واأفراد جمتمع الإمارة.

نهيان بن مبارك يتفقد املعر�س امل�شارك ويثني عليه

الأر�سيف الوطني ي�سارك ال�سفارة الكويتية احتفالتها باأعياد الكويت الوطنية

�سرطة راأ�س اخليمة تناق�س معابر امل�ساة يف الطرق الحتادية واملحلّية 

•• اأبوظبي-وام:

�شنفت دولة الإمارات خال العام 2018 �شمن املراكز اخلم�شة الأوىل 
عامليا يف �شبع موؤ�شرات من موؤ�شرات التناف�شية ذات العاقة ببيئة العمل 

و�شهولة التوظيف التي ت�شدرها موؤ�ش�شات دولية.
وتاأتي هذه الإجنازات متوافقة مع روؤية الإمارات 2021 والتي ت�شعى 
التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  يف  الأول  امل��رك��ز  ت�شدر  اىل  ال��دول��ة  خالها  م��ن 

العاملية يف العديد من املجالت ومن �شمنها بيئة العمل.
�شملت  فقد  والإح�����ش��اء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة  للهيئة  ر�شد  وبح�شب 
ت�����ش��درت فيها دول���ة الإم�����ارات م��راك��ز متقدمة على  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش��رات 
امل�شتوى العاملي، موؤ�شر �شهولة التوظيف بالإ�شافة اىل موؤ�شر اإنتاجية 

العمل لكل موظف وموؤ�شر توفر كبار املديرين املخت�شني.
كذلك فقد �شملت اإجنازات الدولة يف املجالت املتعلقة بالعمل ت�شدرها 
توظيف  و�شهولة  العقول  ج��ذب  على  ال��ق��درة  موؤ�شر  يف  متقدم  ملركز 

العمالة الأجنبية اىل جانب موؤ�شر تنوع القوى العاملة.
من  جن�شية   200 م��ن  اأك��رث  ف��اإن  العاملة  ال��ق��وى  تنوع  �شعيد  وعلى 
للدرا�شات  وف��ق��ا  وذل���ك  الإم����ارات  دول���ة  تعمل يف  ال��ع��امل  دول  خمتلف 

العاملية املتخ�ش�شة.
وبالعودة اىل تفا�شيل املوؤ�شرات التي حازت فيها الإم��ارات على مراكز 
العام  خ��ال  عامليا  الأول  املركز  ت��ب��واأت  فقد  العمل  جم��ال  يف  متقدمة 
تقرير  ت�شنيف  بح�شب  وذل��ك  التوظيف  �شهولة  موؤ�شر  يف   2018
الدولة  ..وت�شدرت  اإن�شياد  كلية  عن  ال�شادر  العاملية  املواهب  تناف�شية 

اأي�شا املركز الأول يف موؤ�شر اإنتاجية العمل لكل موظف طبقا للتقرير 
ذاته .

للتنمية  ال���دويل  املعهد  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  ال��ك��ت��اب  و�شنف 
الإدارية الإمارات باملركز الأول عامليا خال 2018 يف موؤ�شر توفر كبار 
الوافدين من  توفر  موؤ�شر  الثاين �شمن  وباملركز  املخت�شني  املديرين 
اأي�شا يف موؤ�شر القدرة على جذب  ذوي املهارات العالية واملركز الثاين 

العقول.
�شنف  فقد  العاملي  القت�شادي  املنتدى  العاملية  التناف�شية  تقرير  اأم��ا 
دولة الإمارات باملركز اخلام�س عامليا يف موؤ�شر �شهولة توظيف العمالة 
العاملة بح�شب  القوى  تنوع  وباملركز اخلام�س �شمن موؤ�شر  الأجنبية 

التقرير ذاته.

الإمارات �سمن الدول الأوائل عامليا يف 7 موؤ�سرات خا�سة ببيئة العمل

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

العامة  بالقيادة  اجلو  جناح  ق�شم  عمل  فريق  اأنقذ 
ل�شرطة راأ�س اخليمة �شخ�شاً من اجلن�شية الآ�شيوية 
�شحية  لوعكة  العمرتعر�س  من  الثالث  العقد  يف 
باإمارة  اجلبال  اإح��دى  اأعلى  تواجده  اأثناء  مفاجاأة 

راأ�س اخليمة . وتف�شيًا ي�شري العقيد طيار �شعيد 
ورود  اإىل  اجل��و  جناح  ق�شم  رئي�س  اليماحي  را���ش��د 
باغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود 
�شخ�س اآ�شيوي تعر�س لوعكة �شحية ، وعلى الفور 
ملكان  للق�شم  التابعة  الطائرات  اإح��دى  حتريك  مت 
الباغ ، و مت الو�شول اإليه بالفعل يف وقت قيا�شي ، 

وقام الفريق بتقدمي الإ�شعافات الأولية الازمة له 
بالتعاون مع ق�شم اخلدمات الطبية بالقيادة العامة 

، والتاأكد من و�شعه ال�شحي .
�شرورة  اإىل  املجتمع  اأف���راد  ك��اف��ة  اليماحي  ودع���ا    
، وتوخي  وال�����ش��ام��ة  الأم������ن  ا����ش���رتاط���ات  ات���خ���اذ 

احليطة واحلذر اأثناء ت�شلق اجلبال .

جناح اجلو ب�سرطة راأ�س اخليمة 
ينقذ مري�سا يف اجلبال 
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••  دبي - حم�سن را�سد 

الثاين  ي���وم���ه  يف  امل���ن���ت���دى  ���ش��ه��د 
قدموا  متحدثني  خم�شة  م�شاركة 
اأوراق عمل متنوعة اهتمت بالتعلم 
وحتقيق  وال���ت���ف���اع���ل���ي  ال����رق����م����ي 
 ، للتكنولوجيا  الأم��ث��ل  ال�شتخدام 
كما ناق�س امل�شاركون باملنتدى اأهمية 
اإعداد �شيا�شات وطنية تهتم بتفعيل 
للمعلمني  بالن�شبة  الرقمي  التعلم 
الذكاء  اأن  على  موؤكدين  والطلبة، 
ال�شطناعي ل ميكن باأي حال من 
 ، املعلمني  حم��ل  يحل  اأن  الأح����وال 
اأن  مي��ك��ن  م��ا  ك��ل  اأن  اىل  م�شريين 
ي��ف��ع��ل��ه ال����ذك����اء الإ���ش��ط��ن��اع��ي هو 
اإعداد الطلبة للم�شتقبل وتدريبهم 
تكنولوجية  تطبيقات  ت�شميم  على 
خا�شة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
التطورات  م���واك���ب���ة  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 

وا�شت�شراف امل�شتقبل.
الرتبية  وزي������ر  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
وال���ت���ع���ل���ي���م ح�������ش���ني احل�����م�����ادي يف 
املنتدى  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ت�����ش��ري��ح��ات 
مزيداً  �شت�شهد  املقبلة  ال��ف��رتة  اأن 
املتعلقة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  م��ن اخل��ط��ط 

بامليدان الرتبوي.
التي  املالية  املخ�ش�شات  اأن  واأو�شح 
لدعم  الر�شيدة  القيادة  اعتمدتها 
التعليم يف الدولة والتي قدرت ب� 6 
مليارات درهم، اإ�شافة اإىل اخلطط 
العام  بالتعليم  املتعلقة  وامل�����ش��اري��ع 
وال���ع���ايل ���ش��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 

تطوير قطاع التعليم.
ال��دع��م والهتمام  ب���اأن ذل��ك  واأف����اد 
البالغ من القيادة الر�شيدة بتطوير 
الرتبوي  امل���ي���دان  اأك�����ش��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والتطوير  ل��ل��ع��م��ل  ج���دي���داً  زخ���م���اً 
م�شوؤولية  من  انطاقاً  والتجويد 
بهويتها  موؤمنة  وطنية  اأجيال  بناء 

وتتمتع باملواطنة اليجابية.
وت��اب��ع : ب��ع��د م����رور م��ا ي��ق��رب من 
التطوير  على خطط  اأع��وام  خم�س 
ال��وزارة بداأنا نتلم�س  التي �شهدتها 
ن���ت���اج���ات ه�����ذا ال���ع���م���ل م����ن خال 
مبوا�شفات  تعليمي  بنظام  تفردنا 

ومعايري عاملية.

بداأت  الواعدة  الأجيال  ب��اأن  واأردف 
العلمية  �شخ�شيتها  مامح  تت�شكل 
وامل��ع��رف��ي��ة وامل��ه��اري��ة م��ن خ��ال ما 
تقدمه املدر�شة الإماراتية من علوم 
وق��ي��م و�شمات  وم���ع���ارف  وم���ه���ارات 

تر�شخ فيهم فكراً تربوياً مميزاً. 
اأجيال  اإع��داد  واأ���ش��اف : نعمل على 
والتميز،  ب��ال��ن��ج��اح  ل��ل��وط��ن  راف����دة 
الأ�شياء  وان��رتن��ت  العوملة  ع�شر  يف 
والق�����ت�����������ش�����اد امل������ع������ريف وال������ث������ورة 
ال�شناعية الرابعة والبتكار والذكاء 

ال�شطناعي.
الأجيال  تهيئة  اأن  احل��م��ادي  وذك��ر 
و  امل�شتقبل  ومهارات  الع�شر  لعلوم 
ه��و حمور  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  متطلبات 
التغيري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��������وزارة  ع��م��ل 
التعليمية  امل��خ��رج��ات  يف  امل��ط��ل��وب 
ت���واك���ب  ان  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س  ال����ت����ي 
امل�شتجدات العاملية وان تكون قادرة 

على املناف�شة احلقيقية.
بالهول  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور  و�����ش����دد 
ل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ال��ف��ا���ش��ي 
املتقدمة  وامل��ه��ارات  العايل  التعليم 
املعلم  ي����ك����ون  اأن  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 

انواعها،  للتقنيات مبختلف  مواكباً 
طلبة  م��ع  يتعامل  واأن����ه  خ�شو�شاً 
تلك  يف  ع����ال����ي����ة  خ�������ربة  ل����دي����ه����م 

التقنيات.
ابتكار  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل��ع��ل��م��ني  ودع����ا 
طرق تعليمية تتوافق مع م�شتويات 
ال���ط���ل���ب���ة ال���ت���ق���ن���ي���ة، اإ�����ش����اف����ة اىل 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م  ����ش���رورة 
جذب  مهارات  فيها  تتوفر  ا�شاليب 
الأ�شاليب  عن  بعيداً  الطلبة  انتباه 
ذات  ت���ع���د  مل  ال����ت����ي  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 

جدوى.
ودعا املوؤ�ش�شات التعليمية لاطاع 
باملنتدى  العار�شني  من�شات  على 

للتعرف على التكنولوجيا احلديثة 
م���ن اأج�����ل مت��ك��ني امل��ع��ل��م��ني، حيث 
اأهم  م��ن  االتعليمية  احل��ل��ول  باتت 
ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي مت��ك��ني امل��ع��ل��م��ني و 
املوؤ�ش�شات  اإدارات  ك���ف���اءات  ت��رف��ع 

التعليمية.
ا�شتعر�س جوزيف  اأخرى  من جهة 
الأول يف  ال��ت��ع��ل��م  م�����ش��وؤول  ����ش���اوث 
خال  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ورقة عمل بعنوان” تطورات عاملية 
اأوجه  واملرونة”  العافية  تعليم  يف 
للتكنولوجيا  الأم��ث��ل  ال���ش��ت��خ��دام 
حتقيق  م��ن  الطلبة  متكني  ب��ه��دف 

مفهوم املواطنة الرقمية العاملية. 
�شيا�شات  اإع�����داد  م��ن  ب��د  وق����ال: ل 
وط���ن���ي���ة ف���ع���ال���ة ل��ت��م��ي��ك��ن ك����ل من 
ا�شتخدام  م��ن  واملعلمني  املتعلمني 
للنهو�س  التكنولوجية  التطبيقات 
مب�������ش���ت���وي���ات ك�����اف�����ة امل�������ش���رتك���ني 

بالعملية الرتبوية و�شول اإىل كافة 
اأفراد املجتمع.

ال�شطناعي  ال���ذك���اء  اأن  واأو����ش���ح 
املعلمني  حمل  يحل  اأن  له  لميكن 
وك����ل م���ا مي��ك��ن��ه ف��ع��ل��ه ه���و اإع�����داد 
امل�شتقبل  ل����ش���ت�������ش���راف  ال���ط���ل���ب���ة 
تطبيقات  ت�شميم  على  وتدريبهم 

تكنولوجية خا�شة بهم.
مورغان  ن��ي��ك��ول  ق���دم���ت  ب����دوره����ا 
بعنوان   عمل  ورق��ة  ونا�شرة  موؤلفة 
“ماذا يجري داخل اأدمغة املتعلمني 
خال  وحت����دث����ت  ال�شفوف”  يف 
م�شاعدة  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
من  مهاراتهم  تطوير  على  الطلبة 
خ����ال ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ط����رق عمل 

اأدمغتهم. 
بانتباه  التحكم  اأن  مورغان  وبينت 
اأب�����رز ممكنات  امل��ت��ع��ل��م��ني ب���ات م���ن 
الذي  ال��دور  اإىل  م�شرية  تعليمهم، 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  تعلبه 
يف بث الثقة يف اأذهان الطلبة  اإذ ما 

اأح�شن ا�شتخدامها.
و�شددت على دور التقنيات احلديثة 
ك��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��وا���ش��ل ال�����ش��ل��ب��ي يف 
التعليم،  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري 
م�شرية اإىل اأهمية التوا�شل املبا�شر 
مع الطلبة للتعرف على اهتماماتهم 
ت�شاركية  اأن�شطة  تنفيذ  جانب  اإىل 

كالريا�شة وغريها.
اإي��ل��ون��ا بونيول  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
النف�س  ع���ل���م  جم�����ال  يف  خم��ت�����ش��ة 
بعنوان  ع���م���ل  ورق�������ة  الإي����ج����اب����ي 
“التعليم الإيجابي ودوره يف تعزيز 
كفاياتهم  الطلبة وحت�شني  مهارات 

املختلفة.
واأفادت باأن الإيجابية باتت مفهوماً 
ت��رب��وي��اً ب��ام��ت��ي��از وذل���ك ل��دوره��ا يف 
تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  دع���ائ���م  اإر����ش���اء 
ما  وهو  وال�شعادة  الت�شارك  قوامها 
التكيف  م��ه��ارات  املتعلمني  يف  يعزز 

والتخل�س من ال�شغوط
التكيف  م��ه��ارة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ولفتت 
التي يجب اأن تكر�س يف الطلبة منذ 
تطبيقية  ال�شغر من خال من��اذج 
فعالة ومدرو�شة، �شريطة اأن يتعاون 

يف ذلك املعلمني واأولياء الأمور.

•• دبي-وام:

اآل  كرم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
املالية  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر  مكتوم 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات 
دار الحت�����اد  ام�������س مب��ت��ح��ف  ����ش���ب���اح 
يف دب���ي ع���ددا م��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن �شمن 
والتي  وفاء”  “ب�شمة  الهيئة  مبادرة 
املتقاعدين  تكرمي  ال��ع��ام  ه��ذا  �شملت 
م���ن اأ���ش��ح��اب اأط�����ول م���دة خ��دم��ة يف 
معايل  بح�شور   2018 و   2017
ح�����ش��ة ب��ن��ت عي�شى ب��و ح��م��ي��د وزي���رة 
تنمية املجتمع و�شعادة طارق بن خادم 
وع��دد من  الهيئة  اإدارة  ع�شو جمل�س 

امل�شوؤولني بالهيئة.
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
متاأ�شلة  �شمة  ال��ع��ط��اء  اأن  مكتوم  اآل 
يف �شعب الإم����ارات ال��ذي اأث��ب��ت يف كل 
امل��واق��ف ع��زم��ا وح��ر���ش��ا دائ��م��ني على 
موا�شلة م�شرية الإجنازات التي بداأها 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
وا�شتمرت  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
تبذلها  التي  املخل�شة  اجلهود  بف�شل 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” يف �شبيل 
حتقيق اأمن و�شعادة املواطنني .

وقال �شموه اإن املتقاعدين من الفئات 
التي توليها حكومة الإمارات العناية 
ال��ب��ال��غ، م�شريا  ال��ف��ائ��ق��ة واله��ت��م��ام 
ال�شيخ  ال�شمو  اإط��اق �شاحب  اأن  اإىل 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
الوطنية  ال�شيا�شة  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
الدولة  التزام  املواطنني يج�شد  لكبار 

بتوفري �شبل احلياة الكرمية لأ�شحاب 
املواطنني  كبار  من  البي�شاء  الأي��ادي 

واملتقاعدين.
وفاء” اإحدى  “ب�شمة  مبادرة  ومتثل 
املبادرات التي اأطلقتها الهيئة لتكرمي 
اأط���ول مدة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  املتقاعدين 
خدمة خال كل عام حيث يتم تكرمي 
�شنوات  جت������اوزت  مم���ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

خدمتهم 40 عاما .
الحتفاء  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ه��دف 

الرائد للمتقاعدين يف خدمة  بالدور 
عطاءهم  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ال��وط��ن 
���ش��ي��ظ��ل دائ���م���ا حم���ل ف��خ��ر واع���ت���زاز 
امل�شاركة  اأف������ق  ت���ع���زي���ز  ع����ن  ف�����ش��ا 
اأو�شاط  يف  لهم  الإيجابية  املجتمعية 
اإح�����دى دعائم  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ج��ت��م��ع 
ال���ت���ي ل غنى  ال��ن�����ش��ي��ج الج���ت���م���اع���ي 
ع���ن���ه���ا يف حت���ق���ي���ق وح��������دة وت���اح���م 
امل��ج��ت��م��ع الم����ارات����ي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى ال���ش��ت��م��رار يف  ت�شجيع 

ال��ع��م��ل لأط�����ول ف���رتة مم��ك��ن��ه. واأك���د 
ال��ه��ام��ل��ي مدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د �شيف 
األقاها  كلمة  يف  ب��الإن��اب��ة  الهيئة  ع��ام 
�شمو  رع��اي��ة  اأن  الح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة رئي�س 
جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات 
وال���ت���اأم���ي���ن���ات الج���ت���م���اع���ي���ة مل���ب���ادرة 
تكرميا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  وفاء”  “ب�شمة 
لأ���ش��ح��اب اأط���ول م��دة خدمة ك��ل عام 
يج�شد اهتمام حكومة الإم��ارات بقيم 
ال��ع��ط��اء واع���ت���زازه���ا وت��ق��دي��ره��ا لكل 
رفعة  ج��ه��وده يف حتقيق  �شاهمت  م��ن 
واأ�شار  ���ش��اأن��ه.  واإع�����اء  ال���وط���ن  ه���ذا 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س  اأن  اإىل 
الجتماعي  والتاحم  التوا�شل  قيم 
بينها وبني املتقاعدين من جهة وبني 
امل��ت��ق��اع��ي��دن وجم��ت��م��ع��ه��م م���ن جهة 
اأخرى ياأتي من اإميانها بدور امل�شاركة 
الفاعلة لهم يف تعزيز الن�شيج الوطني 
وحتقيق التما�شك الجتماعي و�شمان 
اأمن وا�شتقرار الأ�شرة الإماراتية التي 

جت�شد النواة احلقيقة للمجتمع.
ال���رائ���د  ال�������دور  اإن  ال���ه���ام���ل���ي  وق������ال 
وطننا  اأم�����ن  ب���ن���اء  يف  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 
مدار  على  والق��ت�����ش��ادي  الجتماعي 

الذي  الر�شيد  ه��و  خدمتهم  �شنوات 
واليوم  اأم��ت��ن��ا  ذاك�����رة  ب��اق��ي��ا يف  ي��ظ��ل 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  معهم  نحتفل  ون��ح��ن 
الذاكرة �شفحة جديدة  ن�شيف لهذه 
ناأمل اأن متثل لهم حافزا على امل�شي 
ق��دم��ا يف خ��دم��ة وط��ن��ه��م م��ن مواقع 
املتقاعدين  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  اأخ������رى. 
ك��ان��وا ول ي���زال���ون ���ش��ري��ك��ا ف��اع��ا يف 
مثلما  وم�شتقبلها  الأم��ة  حا�شر  بناء 
ما�شيها  �شناعة  يف  الف�شل  لهم  ك��ان 
واإع�����اء ���ش��اأن��ه��ا و���ش��ت��ظ��ل ه���ذه الفئة 
امل��ه��م��ة يف احلفاظ  ال���رك���ائ���ز  اإح�����دى 
وحتقيق  املجتمع  وت��وازن  ثوابت  على 
التقارب بني اأجياله احلا�شرة واملقبلة 
الرفيع  وخلقها  واإخا�شها  بعطائها 
الذي ج�شد اأمام �شبابنا منوذجا رائعا 

للقدوة احل�شنة.
اإبراهيم  ����ش���ع���ادة  ت���وج���ه  ج��ه��ت��ه  م���ن 
العامة  الهيئة  ع��ام  اأم���ني  عبداملللك 
ال�شابق  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة 
املتقاعدين  عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر 
املبادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
يعك�س حر�س  التكرمي  ه��ذا  اإن  وق��ال 
وموؤ�ش�شاتها  الإم����ارات  دول���ة  حكومة 
ق��دم و�شحى  على اله��ت��م��ام بكل م��ن 
اأج��ل خدمة  �شبابه من  بوقته وزه��رة 
لروؤية احلكومة  اإنعكا�س  وهو  الوطن 
�شمن  الب�شري  بالعن�شر  الهتمام  يف 
اأولوياتها ال�شرتاتيجية وهو ترجمة 
ل���اأم���اين ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ول على 
دفع  يف  ا�شتمراره  على  املواطن  ق��درة 

اأكرث  منذ  ب���داأت  التي  التنمية  عجلة 
من اأربعة عقود ول تزال رحاها دائرة 
بعزم ال�شباب وخربة الكبار اإىل الأمام. 
نهاية  اأب��دا  يكن  التقاعد مل  اإن  وق��ال 
مل�شرية املتقاعدين واإمنا بداية لرحلة 
جديدة من العطاء يف جمالت اأخرى 
وهذا التكرمي هو دللة وا�شحة على 
م��ن �شرب  امل��ت��ق��اع��دون  ب��ه  يتمتع  م��ا 
التحديات  ك��اف��ة  م��واج��ه��ة  يف  وج��ل��د 
ال���ش��ت��م��رار يف  ال��ت��ي مل تعوقهم م��ن 
العمل لفرتات اأطول، م�شيفا “اإذا مل 
الرتجل  من  التحديات  هذه  متنعهم 
م���ب���ك���را ع����ن ����ش���ه���وة ج�����واده�����م فلن 
امتطاء  ع��ن  اخل��دم��ة  نهاية  متنعهم 
بها  ي�شتكملون  اأخ���رى  جياد  �شهوات 

م�شرية العطاء يف ميادين اأخرى«.

حمدان بن را�سد يكرم املتقاعدين من اأ�سحاب اأطول مدة خدمة 
لعامي 2017 - 2018 

املنتدى العاملي ي�شدد على تفعيل التعلم الرقمي للمعلمني

الذكاء ال�سطناعي نافذة الطلبة ل�ست�سراف امل�ستقبل

�شي�شهد مزيدًا من اخلطط التطويرية يف الفرتة املقبلة الرتبوي  امليدان   : • احلمادي 
• نعمل على اإعداد اأجيال رافدة للوطن يف ع�شر العوملة وانرتنت الأ�شياء
• بالهول : على املعلمني ابتكار طرق تعليمية تتوافق مع امل�شتويات التقنية للطلبة

اإعداد �شيا�شات 
وطنية فعالة لتعزيز 
ا�شتخدام التطبيقات 

التكنولوجية

مناق�شة اآليات 
التعرف على 

طرق عمل اأدمغة 
الطلبة

ا�شتعرا�س دور 
التوا�شل ال�شلبي 

على عمليات 
التعلم

•• اأبوظبي - وام:

الدبلوما�شية  على  الإع��ام  تاأثري  ال��دويل حول  املوؤمتر  م�شاركون يف  اأك��د 

والأم�����ن وب��ن��اء ال���دول���ة ال����ذي ع��ق��د ام�����س يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ال����دور الهام 
قيم  وت��ر���ش��ي��خ  ال�����ش��ع��وب  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  ت��ع��زي��ز  يف  الثقافية  للدبلوما�شية 

الت�شامح.
دبي  يف  الثقافية  للدبلوما�شية  ال��دويل  املعهد  نظمه  ال��ذي  املوؤمتر  ح�شر 
بالتعاون مع الكلية الربيطانية لاإدارة غا�شكو يف جامعة كالدونيا بلندن 
اآدم  واإيروثي�شام  كو�شوفو  جلمهورية  الأ�شبق  الرئي�س  باكويل  بهجت   ..
وزير ال�شباب ال�شابق يف جمهورية املالديف وروبدير ناث �شات�شديف رئي�س 

معهد امياج انديا يف الهند والدكتور مادين اأندريليك مدير الأكادميية 
امل�شت�شارين  كبري  كوباند  داري��ل  والربوفي�شور  كرواتيا  يف  الدبلوما�شية 
ال�شابقني يف وزارة ال�شوؤون اخلارجية والتجارة الدولية يف كندا والدكتورة 
وعدد  الثقافية  الدبلوما�شية  املغربية  املنظمة  رئي�شة  الم���راين  اعتماد 

امل�شوؤولني.
للدبلوما�شية  ال���دويل  املعهد  رئي�س  املعيني  كامل  حممد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
هام�س  “وام” على  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف   - الثقافية 
اأعمال املوؤمتر - اأن املعهد الدويل للدبلوما�شية الثقافية يحر�س على اإبراز 
الدور احل�شاري واملكانة الرائدة لدولة الإمارات يف كافة املحافل الدولية 

والتاأكيد على دور الدبلوما�شية الثقافية يف تعزيز التقارب بني ال�شعوب.
وقال اإن الدبلوما�شية الثقافية ت�شهم يف ن�شر قيم الت�شامح وتعزيز التبادل 

الفكري والقيمي بني املجتمعات ..موؤكدا اأن دولة الإمارات وطنا للت�شامح 
م�شالح  و���ش��ون  والع��ت��دال  احلكمة  على  تقوم  خارجية  �شيا�شة  وتعتمد 

الوطن واملواطن.
واأ�شاف اأن املعهد بتنظيمه لهذا املوؤمتر ي�شعى اإيل درا�شة طبيعة العاقات 
اإب��راز ال�شورة اليجابية  املتبادلة بني و�شائل الإع��ام املختلفة ودوره��ا يف 
اإىل  الأم��ة  وبناء  الأم��ن  العوامل على  وتاأثري تلك  ال�شمعة  واحلفاظ على 
جانب تعزيز وتعميق العاقات بني الدول ون�شر قيم الت�شامح واملحبة التي 
تتبناها دولة الإمارات وفق ا�شرتاتيجيتها يف ال�شيا�شة اخلارجية وعاقاتها 
مع دول العامل. واأو�شح اأن املوؤمتر ي�شهم يف تنمية التبادل الثقايف والفكري 
ن�شر  على  والعمل  العامل  وح�شارات  وثقافات  ت��راث  على  للتعرف  والفني 

قيم الت�شامح واملحبة والإخاء وجتنب ال�شراعات وال�شدام بني ال�شعوب .

موؤمتر دويل باأبوظبي : الدبلوما�سية الثقافية تعزز التقارب بني ال�سعوب وتر�سخ قيم الت�سامح »دار الرب« ت�سيد 100 م�سجد و100 بئر يف »عام زايد«
•• دبي-وام:

خارج  متنوعة  اإن�شانية  وم��ب��ادرات  خريية  م�شاريع  ال��رب  دار  جمعية  اأقامت 
الدولة يف اإطار )عام زايد( 2018 ومئوية زايد )طيب اهلل ثراه( ا�شتملت 
بئر   100 واإن�شاء  حفر  من  والنتهاء  م�شجد   100 يف  البناء  ب��دء  على 
وكفالة  اأ�شا�شية  ومتوينية  غذائية  م��واد  ت�شم  غذائية  �شلة   100 وتقدمي 
واأكد عبداهلل علي بن زايد الفا�شي املدير التنفيذي للجمعية  يتيم.   100
وتربعات  مب�شاهمات  النور  راأت  والتنموية  اخلريية  واملبادرات  امل�شاريع  اأن 
اإدارة  واأ���ش��رف��ت عليها  الإم�����ارات ونفذتها  دول���ة  والإح�����ش��ان يف  اأه���ل اخل��ري 
امل�شاريع يف قطاع امل�شاريع اخلريية يف )دار الرب( يف ظل اإدارة فعالة من قبل 
فريق العمل املكلف الذي تابع �شري العمل فيها دوريا بالتعاون والتن�شيق مع 

الهيئات اخلارجية من �شركاء اجلمعية يف تلك الدول.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

ام�س  ال��ع��ام��ة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  �شلمت 
حديقتي  احل�شن  دب��ا  مدينة  بلدية 
الأحياء ال�شكنية باحلي الغربي وحي 
امل��ه��ل��ب مب��دي��ن��ة دب���ا احل�����ش��ن بتكلفة 
م��ل��ي��وين وم��ائ��ت��ي األ����ف دره����م وذلك 
وتنفيذا  الت�شجري  اأ�شبوع  مع  تزامناً 

لبنود خطتها التنموية .
افتتاح  وح��ف��ل  ت�شليم  م��را���ش��م  �شهد 
اأحمد  ����ش���ع���ادة  ك���ل م���ن  احل��دي��ق��ت��ني 
�شلطان الظهوري نائب رئي�س املجل�س 
و�شعادة  احل�شن  دب��ا  ملدينة  ال��ب��ل��دي 
طالب عبداهلل بن �شفر مدير البلدية 
واملهند�س  ال��ب��ل��دي  املجل�س  واأع�����ش��اء 

حممد بن يعروف مدير اإدارة الأفرع 
ب���دائ���رة الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة وع����دد من 
غفري  وح�شد  اجلانبني  يف  امل�شوؤولني 

من اأهايل و�شكان الأحياء.
وقال اأحمد �شلطان الظهوري اإن حفل 
ت��زام��ن��اً مع  ي��اأت��ي  اف��ت��ت��اح احلديقتني 
39 ويف  ال�  الت�شجري  اأ�شبوع  فعاليات 
بزيادة  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  اإط��ار 
ال��رق��ع��ة اخل�����ش��راء يف خم��ت��ل��ف مدن 

اإمارة ال�شارقة.
من جانبه اأ�شاد طالب عبد اهلل �شفر 
بجهود دائرة الأ�شغال العامة يف تنفيذ 
م�شاريع حدائق الأحياء .. م�شريا اىل 
اأنها اإ�شافة هامة للمدينة ومقوماتها 

الرتفيهية والبيئية.

الأحياء  ح��دائ��ق  اأه��م��ي��ة  �شفر  واأك����د 
لاأ�شر  م��ه��م��ا  م��ت��ن��ف�����ش��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
عنا�شر  ب���ك���اف���ة  حت���ظ���ى  والأط�����ف�����ال 
لق�شاء  الرتفيهية  وامل��راف��ق  اجل���ذب 
الأوق�������ات واح��ت�����ش��ان ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
النطاق اجلغرايف لاأحياء، لفتا اىل 
بالتعاون  احل�شن  دب��ا  بلدية  ح��ر���س 
ال�����ش��ري��ك��ة ع��ل��ى تنفيذ  م���ع اجل���ه���ات 
زيادة  يف  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
لتعزيز  املدينة  يف  اخل�شراء  الرقعة 
املظهر  وت��ع��زي��ز  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة 

احل�شاري للمدينة.
وق����ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب���ن يعروف 
مدينة  لتخ�شري  ال��دائ��رة  ج��ه��ود  اإن 
ب��ه��دف جتميلها  ت���اأت���ي  دب���ا احل�����ش��ن 

يتوافقامع  ب��ي��ئ��ي  ت�����وازن  وحت��ق��ي��ق 
نه�شة التحديث التي ت�شهدها الإمارة 
من خال تنفيذ الإ�شرتاتيجية التي 
تهدف اإىل خلق توازن يف املدينة وذلك 
ب��اأف�����ش��ل اخلدمات  امل��ن��اط��ق  ب��ت��زوي��د 
ليتمكن  اخلدمية  واملباين  كاحلدائق 
ممار�شة  من  املحيطة  املناطق  �شكان 
اإ�شافة  وك��ذل��ك  الن�شاطات  اأن���واع  ك��ل 
اإكمال  يف  ت�����ش��اه��م  ج��م��ال��ي��ة  ع��ن��ا���ش��ر 

ال�شيغة ال�شياحية لاإمارة.
واأعرب مواطنون وزوار للحدائق عن 
امل�شروع  ب��اجن��از  وفرحتهم  �شعادتهم 
ال���ذي ي��وؤك��د ح��ر���س ���ش��اح��ب ال�شمو 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ك���ل ما 

يرتقي بحياة املواطنني.

•• العني - الفجر:

املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
اأبوظبي  اأمن املجتمع ب�شرطة  بقطاع 
املجال�س  �شوؤون  مكتب  مع  بالتن�شيق 
بديوان ويل العهد،  جمل�س م�شرتك 
ورعاية  توعية  جمعية  م��ع  بالتعاون 
الأحداث ، بعنوان “ مدار�شنا ايجابية 
على  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  الأب����ن����اء  “تربية 
التعامل  وكيفية  العلمي،  التح�شيل 

معهم يف بيئة اأ�شرية �شليمة.
ال�شيدمفلح  جم��ل�����س  وا����ش���ت�������ش���اف 
اخلبي�شي  مبنطقة  الحبابي  عاي�س 
ال������ذي ع����رب عن   � ال���ع���ني  يف م���دي���ن���ة 
اأبوظبي  ����ش���رط���ة  جل���ه���ود  ت���ق���دي���ره 
الأح��داث، يف  ورعاية  توعية  وجمعية 
احلمات  خال  من  التوعية  تقدمي 

والربامج املختلفة.
جا�شم  ال��دك��ت��ور  املجل�س  يف  وحت���دث 
خليل مريزا رئي�س اللجنة العامية 
المارات  دولة  باجلمعية حول جهود 
امل��ت��ح��دة يف ح��م��اي��ة ورعاية  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��رتب��ي��ة احلديثة  وم��ف��ه��وم  ال��ن�����سء 
وحماية  رع���اي���ة  ا���ش��ال��ي��ب  وت���ط���وي���ر 

الأبناء، وتربيتهم وخلق بيئه منزليه 
امل�شاحنات  ع���ن  ب��ع��ي��د  ل��ه��م  م��ن��ا���ش��ب��ه 

الأ�شرية وت�شجيعهم على الدرا�شة.
الآب��اء مع  تعامل  وتطرق اىل طبيعة 
الأبناء واأهمية اأن تكون لغة التوا�شل 
وفهم  والتفاهم،  واحل��ب  ال��ود  اأ�شا�س 
واحتياجاتهم  ورغ���ب���ات���ه���م  ذوات����ه����م 

واح���ت���وائ���ه���م ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
التحدث عن م�شاكلهم وهمومهم

وح�������ث الأب�����������اء ع����ل����ى ال����ت����ق����رب من 
اأب���ن���ائ���ه���م وال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر مع 
الأن�شطة  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  امل��در���ش��ة 
وال��ت��ع��رف اإىل اجل��وان��ب الأخ����رى يف 
تعزيز  ����ش���رورة  اإىل  داع���ي���اً  ح��ي��ات��ه��م، 

واجلهات  والهيئات  املوؤ�ش�شات  تعاون 
والأمنية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 

حلماية الن�سء.
“كتيب  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  واأه��������دت 
املجل�س،،،  مل�شت�شيف  زايد”  اأبجدية 
كما مت تكرمي الدكتور/ جا�شم خليل 

مريزا من قبل م�شت�شيف املجل�س.

•• ابوظبي-الفجر:: 
التو�شيل  وح��ل��ول  ال��ربي��دي��ة  للخدمات  ال��رائ��د  امل���زود  الإم����ارات،  بريد  ا�شت�شاف 
خال  الدولة  انحاء  يف  مراكزها  عرب  الفعاليات  من  �شل�شلة  املنطقة،  يف  ال�شريع 
الدولة  بثقافة  التزامها  ُمثبتًة  الإم��ارات لابتكار،  ب�شهر  �شهر فرباير لاحتفال 
النقا�س  جل�شات  من  العديد  الفعاليات  جمموعة  ت�شمنت  البتكار.  يف  التقدمية 
التي تناولت مو�شوعات مثل الذكاء ال�شطناعي والبيانات ال�شخمة ودور الربيد 
ذلك  اإىل  بالإ�شافة  ال�شركة  وعقدت  الطوابع.  وم�شتقبل  الإلكرتونية  التجارة  يف 
العديد من جل�شات الع�شف الذهني يف مكاتبها، والتي جمعت الطاب من خمتلف 
املوؤ�ش�شات التعليمية بالإ�شافة اإىل اأع�شاء جمعية الإمارات لهواة الطوابع ملناق�شة 
الأفكار اجلديدة واإيجاد حلول اأف�شل للتحديات املختلفة. ومن جانبه عّلق را�شد 

�شهر  “مُيثل  الإم�����ارات:  ب��ري��د  جمموعة  يف  لابتكار  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��ري��ز، 
الباد  التزام  املتحدة  العربية  الإم��ارات  2021 لدولة  روؤي��ة  مع  البتكار متا�شياً 
بتعزيز قدرتها التناف�شية وازدهارها القت�شادي على م�شتوى العامل. واإنه لفخر 
لنا اأن ندعم روؤية احلكومة الإماراتية يف البتكار من خال تنظيم جمموعة من 
الفعاليات الإبداعية. ونلتزم يف بريد الإمارات بتح�شني خدماتنا احلالية وتطوير 
منتجات وخدمات جديدة لُنعّزز جتربة العماء لدينا، وُيعّد البتكار عن�شر اأ�شا�شي 
يف تلك العملية«.   �شهر البتكار اأحد اأكرب مهرجانات البتكار يف العامل ويت�شمن 
الإمارات  دول��ة  يف  بالبتكار  لاحتفال  مكر�شة  ومعار�س  عمل  وور�شات  م�شابقات 
العربية املتحدة بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لابتكار. وياأتي املهرجان 
ِنتاج للجهد املوحد للقيادة احلكيمة والقطاع اخلا�س والأفراد بهدف ن�شر ثقافة 

البتكار على نطاق وا�شع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• االأق�رص-وام:

دع���ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الحت����������������ادي رئ����ي���������ش����ة امل����ج����م����وع����ة 
ال�شت�شارية الربملانية الدولية رفيعة 
امل�����ش��ت��وى امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة الإره����اب 
يف  العامل  برملانات  ممثلي  والتطرف 
ال���دويل اإىل تبني  ال��ربمل��اين  الحت���اد 
مت  التي  الإن�شانية”  “الأخوة  وثيقة 

توقيعها يف اأبوظبي.
ون��وه��ت ب���اأن ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة مي��ك��ن اأن 
ال���دور  ت��ع��زي��ز  ف���اع���ًا يف  دوراً  ت��ل��ع��ب 
الإره����������اب  م���ك���اف���ح���ة  ال������ربمل������اين يف 
خريطة  متثل  باعتبارها  وال��ت��ط��رف، 
ط��ري��ق وا���ش��ح��ة مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه الآفة 
اأ�ش�س  م���ن  ت��ت�����ش��م��ن��ه  امل����دم����رة، مب���ا 
ي�شمن  وا����ش���ح���ة  واآل�����ي�����ات  ورك����ائ����ز 
وال�شتقرار  الأم���ن  حتقق  بها  الأخ���ذ 

والتعاي�س وال�شام يف العامل.
وج�����اء ذل����ك خ����ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا على 
الحتادي  الوطني  املجل�س  وفد  راأ���س 
الإقليمي لاحتاد  املوؤمتر  يف جل�شات 
املتحدة  والأمم  ال������دويل  ال����ربمل����اين 

و�شمال  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
ال���ربمل���ان���ي���ني يف  اأف���ري���ق���ي���ا ح����ول دور 
الت�شدي لتهديد املقاتلني الإرهابيني 
الأجانب والتحديات ذات ال�شلة الذي 
بجمهورية  الأق�����ش��ر  مدينة  يف  يعقد 
من  العديد  مب�شاركة  العربية  م�شر 
مم��ث��ل��ي امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة واأك�����رث 
ودوليا  ع��رب��ي��ا  ب��رمل��ان��ي��ا   120 م���ن 
لاإرهابيني  الت�شدي  خطر  يبحثون 
جل�شة  اأع����م����ال  وخ������ال  الأج�����ان�����ب. 
الوقائي  ال��دور  الرابعة حول  اجلل�شة 
الت�شدي  يف  وال��ربمل��ان��ات  للربملانيني 
ك��ان��ت مداخلة  وال��ت��ط��رف  ل���اإره���اب 
حول  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
الإرهاب  الم��ارات يف مكافحة  جتربة 
اأنه  اأك���دت خالها  وال��ت��ي  وال��ت��ط��رف 
كان اأف�شل ا�شتهال لعام الت�شامح يف 
اأن ت�شت�شيف الإمارات  دولة المارات 
يف بداية �شهر فرباير املا�شي ف�شيلة 
اأحمد الطيب  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام 
�شيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  ف�شيلة 
البابا  وق���دا����ش���ة  ال�������ش���ري���ف  الأزه��������ر 
فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية يف 
زيارة م�شرتكة غري م�شبوقة، منوهة 

الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  توقيع  ب��اأن 
�شيبقى عامة  ا�شتثنائياً  ميثل حدثاً 
ب����ارزة يف ال��ت��اري��خ الإن�����ش��اين. واأك���دت 
للتاريخ  ع��امل��ي��ة  وث��ي��ق��ة  اأن��ه��ا  معاليها 
لي�س فقط انطاقاً من مكانة رمزي 
اللذين  وامل�شيحي  الإ�شامي  العامل 
ت�شمنت  لأنها  اأي�شاً  بل  عليها،  وقعا 
ثوابت اأولها عامل التوقيت حيث تاأتي 
الإرهاب  خطر  تفاقم  ظ��روف  ظل  يف 
فكان  ع����امل����ي،  ت���ه���دي���د  اإىل  وحت����ول����ه 
الأدي��ان وارتفاع �شوتهم  توحد رم��وز 
ب��ا���ش��م الإ�شام  ب��ك��ل ج����راأة و���ش��ج��اع��ة 
وامل�����ش��ي��ح��ي��ة وب��ا���ش��م اأك����رث م��ن ن�شف 
�شكان العامل تقريباً، خطوة مهمة يف 
وال�شعي  والتطرف  الإره��اب  مواجهة 

للتعاي�س الإن�شاين واحل�شاري.
انطاق  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ش����ارت 
ما  بكل  الم����ارات  دول���ة  م��ن  الوثيقة 
النفتاح  يف  ع��امل��ي  من���وذج  م��ن  متثله 
الآخ������ر، ينطوي  وق���ب���ول  وال��ت��ع��اي�����س 
العربي  ل��ل��ع��امل  م��ه��م��ة  ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى 
الذين  ال�شباب  وملايني  والإ�شامي، 
للعي�س على  ي��رون يف الم���ارات حلماً 
اأر�شها وبني �شعبها، كما ميثل �شدور 

الوثيقة من اأر�س عربية ر�شالة مهمة 
الأخبار  م��ن  ك��ث��رياً  يتلقى  ل  ل��ع��امل 
لاأ�شف  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  م���ن  الإي���ج���اب���ي���ة 

ال�شديد.
واأو�شحت اأن دولة الم��ارات مل تعمل 
اأن تبقى  اأج��ل  الوثيقة من  ه��ذه  على 
ب��ل �شتنطلق  ت��اري��خ��ي��اً جم���رداً  ح��دث��اً 
لتحقيق  م�������ش���ت���دام���ة  ج����ه����ود  م���ن���ه���ا 
اأهدافها النبيلة، ويف مقدمتها تاأ�شي�س 
للتعاي�س”  ال��ع��امل��ي  زاي���د  “�شندوق 
الوثيقة  ه��ذه  م��ب��ادئ  وتفعيل  ل��دع��م 
من خال مبادرات دولية يف قطاعات 
والتنمية  واملعرفة  والثقافة  التعليم 
العلمية  وال����ب����ح����وث  الج���ت���م���اع���ي���ة 
والرتجمة وغري ذلك، وت�شكيل فريق 
دويل ل��رع��اي��ة ال��وث��ي��ق��ة ون�����ش��ره��ا يف 
العامل وبرامج مبتكرة لل�شباب لتعزيز 
جائزة  واإط�������اق  ال��ت�����ش��ام��ح،  ث��ق��اف��ة 
كمحفز  الإن�شانية”  الأخ��وة  “جائزة 
عاملي رائد لت�شجيع اجلهود ال�شادقة 
يف التقريب بني الب�شر، ومت منح هذه 
اجلائزة يف دورتها الأوىل اإىل ف�شيلة 
اأحمد الطيب  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام 
جلهودهما  فرن�شي�س  البابا  وقدا�شة 

والتعاي�س  الت�شامح  ن�شر  يف  املباركة 
واأ���ش�����س الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار وال�شام 

يف العامل.
واأ�شارت معاليها ايل اأن وثيقة الأخوة 
عاملية  ل��ث��ق��اف��ة  ت��وؤ���ش�����س  الإن�����ش��ان��ي��ة 
العمل  اآل��ي��ات  اكت�شاف  تعيد  ج��دي��دة 
اجلماعي الدويل من اأجل فتح دروب 
الإرهاب  تهديد  من  الب�شرية  لنقاد 
الب�شر  قتل  يت�شبب فقط يف  ال��ذي ل 
وت�شريد الآمنني، بل اأي�شاً يهدف اإىل 

تدمري كل قيم احل�شارة الإن�شانية.
واأكدت معاليها علي اأن دولة المارات 
ت�����ش��ري��ع��ات وقوانني  ب���اإ����ش���دار  ق��ام��ت 
واإن�شاء  وجت���رم���ه،  الره������اب  ت��ك��اف��ح 
ملكافحة  وتطبيقية  بحثية  موؤ�ش�شة 
الإره�����اب، واأ����ش���درت ق��وان��ني ملكافحة 
قانون  ابتداء من  والتطرف  الإره��اب 
م��ك��اف��ح��ة اجل����رائ����م الره���اب���ي���ة عام 
رقم  الحت��ادي  القانون  ثم   ،2004
7 ال�شادر عام 2014 ب�شاأن مكافحة 
اجل����رائ����م الإره����اب����ي����ة، وال������ذي تبنى 
الإره���اب، وت�شب  �شاملة ملفهوم  روؤي��ة 
جميع عنا�شرها يف باب حماية حقوق 
المن  وحت��ق��ي��ق  و�شامتهم  الف����راد 

املجتمع  يف  وال��ت��ع��اي�����س  وال���ش��ت��ق��رار 
الت�شريعية  ال���ت���داب���ري  اآخ����ر  ..وك������ان 
ال�شمو  اإ����ش���دار ���ش��اح��ب  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مر�شوما 
ب���ق���ان���ون ي��ق�����ش��ي ب��ت��ج��رمي الأف���ع���ال 
ب��ازدراء الأدي��ان ومقد�شاتها  املرتبطة 
ونبذ  التمييز  ا�شكال  كافة  ومكافحة 
التمييز  ال��ك��راه��ي��ة، وجت���رمي  خ��ط��اب 
اأ�شا�س  ب��ني الف���راد واجل��م��اع��ات على 
اأو  امل���ذه���ب  اأو  ال��ع��ق��ي��دة  اأو  ال���دي���ن 

الثني،  الأ����ش���ل  اأو  ال��ل��ون  اأو  ال��ع��رق 
تكفري  يف  الدين  ا�شتغال  ومكافحة 
رادعة  بعقوبات  واجل��م��اع��ات  الف���راد 
اإىل  ل���اأف���راد وع��ق��وب��ات م��ال��ي��ة ت�شل 
مليون درهم، اأي اأكرث من ربع مليون 
دولر ملن يقدم الدعم املايل لاأفعال 

املجرمة قانوناً.
ويف ختام مداخلتها اكدت معاليها ان 
اأ�شا�س  علي  تاأ�ش�شت  الم����ارات  دول���ة 
اجلميع  ب��ني  التعاي�س  يت�شمن  ق��وي 
مقيمني  ي��ح��ت�����ش��ن  ب����ات  جم��ت��م��ع  يف 

جن�شية  م��ائ��ت��ي  اأك�����رث  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
والبناء  اخل���ري  م�����ش��رية  يف  ي�شهمون 
والتنمية امل�شتدامة يف دولة المارات، 
جمتمعاتهم  تنمية  يف  ي�شهمون  كما 
الحتادي  الوطني  املجل�س  وف��د  �شم 
ال�شيخ حممد عبداهلل  كل من  �شعادة 
عبداهلل  حم��م��د  وال��دك��ت��ور  النعيمي 
النق�بي  ع���ب���داهلل  وج��ا���ش�����م  امل���ح���رزي 
وحم��م��د ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري وعزة 
املجل�س  اأع�شاء  �شليمان  بن  �شليمان 

الوطني الحتادي.

•• عمان-وام:

 ������ش�����ارك وف������د ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإم������ارات������ي������ة ل���ل���م���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
اخلام�س  الج����ت����م����اع  يف  الحت���������ادي 
اللجنة  عن  املنبثق  القانوين  للفريق 
العربي  الربملاين  لاحتاد  التنفيذية 
الذي عقد اأم�س يف العا�شمة الأردنية 
ا�شرت�شاديه  من����اذج  مل��ن��اق�����ش��ة  ع���م���ان، 
مبكافحة  معنية  عربية  قوانني  حول 
وال�شحة،  والطفولة  وامل��راأة  الإره��اب 
برملانية  �شعبة   11 ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
اإ�شافة  ال���ف���ري���ق  يف  ع�����ش��وة  ع��رب��ي��ة 
اإىل الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��احت��اد.  ومثل 
ا�شتمر  الذي  الجتماع  ال�شعبة خال 

النعيمي،  يو�شف  اأحمد  �شعادة  يومني 
و�شعادة اأحمد حممد احلمودي ع�شوا 
املجل�س الوطني الحتادي.. وم خاله 
القوانني،  م�شروعات  م���واد  مناق�شة 
اللجنة  اجتماع  اإىل  لرفعها  متهيدا 
دورتها  يف  �شتنعقد  ال��ت��ي  التنفيذية 
اليوم  عمان  يف  والع�شرين  اخلام�شة 

اخلمي�س.
النعيمي  يو�شف  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة   وقال 
هذه  و���ش��ع  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف  اإن 
اأن يتاح  ال��ق��وان��ني ال���ش��رت���ش��ادي��ه ه��و 
لكل دولة عربية ال�شتفادة اإىل اأق�شى 
بالن�شبة  ال��ن�����ش��ب��ي��ة  م��ي��زت��ه��ا  م���ن  ح���د 
ال�شيا�شية  عربية  دول���ة  ك��ل  ل��ظ��روف 
عن  واجليو�شيا�شية  وال��دمي��غ��راف��ي��ة 

ال��ع��م��ل حت���ت م��ظ��ل��ة جامعة  ط���ري���ق 
الدول العربية.  واأ�شار اإىل اأن م�شروع 
ال��ق��ان��ون امل��ع��ن��ي مب��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
ي�شاهم يف م�شاعدة الدول الأع�شاء يف 
جامعة الدول العربية يف ال�شتفادة من 
التدابري الرامية اإىل معاجلة الظروف 
الإره��اب؛ وتدابري  انت�شار  اإىل  املوؤّدية 
والتدابري  ومكافحته؛  الإره���اب  منع 
ال��دول على  ق��درات  بناء  اإىل  الرامية 
وتعزيز  وم��ك��اف��ح��ت��ه  الإره��������اب  م��ن��ع 
الت�شريعية  امل��ج��ال�����س  م��ن��ظ��وم��ة  دور 
والتدابري  ال�����ش��دد؛  ه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة يف 
الإن�شان  حقوق  اح��رتام  اإىل  الرامية 
بو�شفه  ال���ق���ان���ون  و����ش���ي���ادة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
الركيزة الأ�شا�شية ملكافحة الإره��اب.   

و�شدد على اأنه ينبغي الهتمام ودومنا 
عربية  ا�شرتاتيجية  بتطوير  اإب��ط��اء 
�شاملة وموحدة ملكافحة الإرهاب تتبع 
ومت�شقة،  ومن�شقة  �شاملة  اأ���ش��ال��ي��ب 
والإقليمي  ال��وط��ن��ي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وال���������دويل، يف ال���ت�������ش���دي ل����اإره����اب 
الظروف  اأي�شا  وت��راع��ي  ومكافحته، 
واعتبار  الإره���اب،  انت�شار  اإىل  امل��وؤدي��ة 
واملمار�شات  والأ���ش��ال��ي��ب  الأع��م��ال  اأن 
الإرهابية بجميع اأ�شكالها ومظاهرها 
ت��ق��وي�����س حقوق  اإىل  ت��ه��دف  اأن�����ش��ط��ة 
وتهدد  الأ�شا�شية  واحل��ري��ات  الإن�شان 
للدول  والإق���ل���ي���م���ي  الأه����ل����ي  ال�����ش��ل��م 
واأم���ن���ه���ا، وت����زع����زع ا���ش��ت��ق��رار ال����دول 
النهو�س  يف  احل��ك��وم��ات  عمل  وتعيق 

اتخاذ  معه  ي�شتوجب  مم��ا  بالتنمية، 
التعاون  لتعزيز  ال��ازم��ة  اخل��ط��وات 
الإره�����اب ومكافحته.  م��ن��ع  اأج���ل  م��ن 
  وق��ال لقد مت م��ن خ��ال التعديات 
الدولة  روؤي�����ة  ال���ق���وان���ني ط����رح  ع��ل��ى 
وطرح  الت�شريعات  اإق��رار  يف  واملجل�س 
التو�شيات  وتبني  الق�شايا  خمتلف 
للقيام  امل���راأة  متكني  على  عملت  التي 
بدورها يف خدمة املجتمع، وتكفل لها 
حقوقها الد�شتورية وتتيح لها فر�شة 
الت�شريعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
القرار،  ات��خ��اذ  وم��واق��ع  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مب�شوؤولياتها  للنهو�س  يوؤهلها  مم��ا 
اإىل جانب الرجل يف خمتلف ميادين 
العمل الوطني، يف اإطار احلفاظ على 

الإ�شامية  الإم�����ارات  جمتمع  ه��وي��ة 
وتقاليده العربية الأ�شيلة. من جهته 
قال �شعادة اأحمد حممد احلمودي اإن 
ال�شعبة  بها  تقدمت  التي  املقرتحات 

م�شروعات  على  الإماراتية  الربملانية 
النموذج  تقدمي  اإىل  هدفت  القوانني 
وال��روؤي��ة الإم��ارات��ي��ة ونهج ال��دول��ة يف 
وتبني  وال��ت��ط��رف  الإره�����اب  مكافحة 

على  واحل��ر���س  والتعاي�س  الت�شامح 
وال�شتقرار، ف�شا عن  الأم��ن  تعزيز 
ريادة الدولة يف متكني املراأة وال�شباب 

والهتمام بالطفولة.

بريد الإمارات ي�سارك ب�سهر الإمارات لالبتكار 

اأمل القبي�سي تدعو برملانات العامل اإىل تبني وثيقة الأخوة الإن�سانية عامليا 

»ال�سعبة الربملانية« ت�سارك يف اجتماع فريق قانوين عربي يف عمان

اإجناز حديقتي اأحياء �سكنية يف مدينة دبا احل�سن بتكلفة 2.2 مليون درهم

 جمل�س اخلبي�سي يف العني يناق�س  التوا�سل بايجابية مع املدار�س 

فقد املدعو / �شرافان �شوتار 
اوم براكا�س �شوتار ، الهند   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)j8680898( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0557203853

فقدان جواز �سفر
الهادى  ه�����ش��ام   / امل��دع��و  ف��ق��د 

ع���ب���دال���رح���م���ن حم���م���د خري، 

ال�شودان   اجلن�شية - جواز �شفره 

من   )P03351535( رق��م 

بتليفون  الت�شال  عليه  يجده 

رقم  0504146757

فقدان جواز �سفر

ج������ولن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب�����اروا ل��ي��ت ���ش��ون��ي��ل ب����اروا 
اجلن�شية  ب��ن��غ��ادي�����س     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )118216(
عليه الت�شال بتليفون رقم  

05066828116

فقدان جواز �سفر

ب�شمه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل�����غ�����رب     ، ال�����������ش�����ل�����م�����اين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )h15417012( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0544339069

فقدان جواز �سفر

كاثرين   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، ف��ي��ي��ا  ���ش��اج��اري��و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC0211017( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0558634234

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د نواب 
ح�����اج�����ي ����ش���ع���ي���د ال���رح���م���ن 
اجلن�شية  ب����اك���������ش����ت����ان     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )9638002AD(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0565157592    

فقدان جواز �سفر

معيذ  حممد   / امل��دع��و  فقد 
على ذو الفقار علي ، باك�شتان   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )UE1814521(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0558582465

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��ي ح�شن 
�شوري   ، احل���ن���اوي  ح�����ش��ني 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )N0060898951(
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506921443

فقدان جواز �سفر
تيج�شت  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، ج��ي��ت��ي  ن��ي��ج��و���ش��ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP3676544( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ غ������ام ج���ول 
افغان�شتان   ، وال  زم�������رى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0244062( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/180  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه /1-�شوكوماران برا�شانان 2-با�شكاران بادمان افان  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ علي احمد خليفة بن حماد املري وميثله / ح�شة 
مبارك ثاين بال بوثاين العطاي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
الر�شوم  عليهم  امل��دع��ي  وال���زام  عليهم  وامل��دع��ي  امل��دع��ي  ب��ني  ال�شركة  بت�شفية 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2019/3/3  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2018/665 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-مينج �شوجن هيرنى �شان 2-�شوى من ايرين ينج  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ات�س ا�س بي �شي - فرع دبي وميثله/احمد ح�شن رم�شان اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها اول : - املطالبة بقبول لئحة الدعوى املعدلة واعان املدعي عليهما بها ثانيا : - املطالبة 
بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعي مبلغ املطالبة املعدل والبالغ 1298116.58 درهم )مليون ومئتان 
وثمانية وت�شعون الف ومائة و�شتة ع�شر درهم وثمانية وخم�شون فل�س( - ثالثا : املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. رابعا : الزام املدعي 
باية  باملطالبة  املدعي  البنك  كافة حقوق  املحاماة مع حفظ  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  بكافة  عليهما 
مبالغ اخرى م�شتحقة حتى ال�شداد التام. ويف جميع الحوال حفظ كافة حقوق البنك املدعي املدنية 
منها والتجارية وكافة احلقوق الأخرى دون احل�شر.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2019/3/31 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يتعلق  فيما  الكاملة”  “ال�شفافية  اإىل  الأرب��ع��اء  ام�س  فرن�شا  دع��ت 
ب��الن��ت��خ��اب��ات اجل���زائ���ري���ة امل��زم��ع��ة وع����ربت ع���ن اأم��ل��ه��ا يف اإج����راء 

النتخابات يف اأف�شل ظروف ممكنة.
النتخابات  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  وي��خ��و���س 
لكن  عاما   20 منذ  امل�شتمر  حكمه  ولتمديد  خام�شة  لولية  �شعيا 

احتجاجات حا�شدة خرجت رف�شا لذلك.
“تابعنا  الفرن�شية  احلكومة  با�شم  املتحدث  جريفو  بنجامني  وقال 
قرار بوتفليقة الرت�شح يف النتخابات الرئا�شية املقبلة يف 18 اأبريل. 
وب�شفافية  ممكنة  ظ��روف  اأف�شل  يف  النتخابات  ه��ذه  اإج���راء  نريد 

كاملة يف احلمات النتخابية«.
 

 كتب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على تويرت اأم�س الأربعاء اأن 
حماميه ال�شابق مايكل كوهني يكذب بهدف خف�س مدة �شجنه.

ك��ان على علم  ترامب  ب��اأن  وق��ت لح��ق  ي�شهد يف  اأن  ويعتزم كوهني 
م�شبق ب�شاأن ت�شريب ر�شائل اإلكرتونية من �شاأنها الإ�شرار مبناف�شته 
الدميقراطية هياري كلينتون يف انتخابات عام 2016 الرئا�شية.

واأظهرت م�شودة لل�شهادة التي يعتزم كوهني الإدلء بها اأنه �شيقول 
اأثناء  ع��ق��اري يف مو�شكو  مل�شروع  امل��ف��او���ش��ات  ي��دي��ر  ك��ان  ت��رام��ب  اإن 
حملته النتخابية، رغم اإعانه على املاأ اأنه ل م�شالح له يف رو�شيا 

يف جمال الأعمال.

قالت ال�شرطة ال�شويدية اأم�س اإنها األقت القب�س على رو�شي ي�شتبه 
يف اأنه جا�شو�س يف �شتوكهومل.

امل�شتبه به يف وقت متاأخر  القب�س على  األقت  اأنها  ال�شرطة  وذك��رت 
منذ  اإجراميا  ن�شاطا  ميار�س  كان  اأن��ه  ويعتقد  الثاثاء  الأول  اأم�س 

2017 على الأقل. وامتنعت عن ذكر ا�شم اأو جن�س امل�شتبه به.
وقال دانيل �شتنلينج رئي�س وحدة مكافحة التج�ش�س يف ال�شرطة يف 
ال�شويد  يف  يعمل  الرو�شية  باملخابرات  �شابطا  اأن  يف  “ن�شتبه  بيان 

حتت غطاء دبلوما�شي جنده«.
ال�شويدي  التكنولوجيا  قطاع  يف  يعمل  املعتقل  اإن  ال�شرطة  وقالت 

ولديه معلومات تهم اأجهزة املخابرات الأجنبية.
وقالت وكالة الإعام الرو�شية اإن جهاز املخابرات اخلارجية الرو�شي 

امتنع عن التعليق على الأمر.
 

بدعم  ال��ن��واب  اأم�����س  م���اي،  ت��ريي��زا  بريطانيا  وزراء  رئي�شة  طالبت 
خطتها خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، وذلك خال �شل�شلة 
من عمليات الت�شويت املقررة يف وقت لحق من اليوم والتي ميكن 
اأن يكون لها تاأثري غري مبا�شر على م�شري اتفاق الربيك�شت، وذلك 
قبل اأق��ل من خم�شة 5 اأ�شابيع من خ��روج بريطانيا من الحت��اد يف 

29 مار�س )اآذار( املقبل.
وكتبت ماي يف �شحيفة “ديلي ميل”، اليوم: “لدي اعتقاد را�شخ باأن 

التفاق بني اأيدينا ».
من  ال��دول��ة  تتمكن  لكي  بواجبه  القيام  ال��ربمل��ان  “على  واأ���ش��اف��ت: 

امل�شي قدماً لاأمام«.
واأ�شافت ماي: “نريد اأن نخرج من الحتاد الأوروبي باتفاق يعطينا 
اأف�����ش��ل م��ا يف ال��ع��امل��ني: ع��اق��ة وثيقة م��ع اأق���رب ج��ريان��ن��ا وفر�شة 
لا�شتفادة الق�شوى من مواهبنا ومواردنا من خال بناء عاقات 

جديدة مع القت�شاديات النامية حول العامل«.
مبا�شرة  ب�����ش��ورة  حت��دد  ل��ن  ال��ي��وم  ت�شويت  عمليات  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
م�شري اتفاق خروج بريطانيا من الحتاد، ولكن ميكن اأن توؤثر على 
امل�شتقبلية ملاي، يف الوقت الذي حتاول فيه ح�شد الدعم  اخلطوات 
لاتفاق يف ظل معار�شة قوية من جانب الكثري من النواب املوؤيدين 

لاحتاد الأوروبي واملوؤيدين للخروج داخل حزبها املحافظ.

عوا�سم

باري�س

وا�شنطن

لندن

�شتوكهومل

كولومبيا تدعو لإنهاء الأزمة 
الإن�سانية يف فنزويال 

 •• جنيف-رويرتز:

فنزويا  يف  الإن�شانية  الأزم���ة  لإن��ه��اء  التحرك  اإىل  اأم�س  كولومبيا  دع��ت 
والتو�شل اإىل انتقال �شيا�شي يقود اإىل انتخابات حرة.

اإيفان  الكولومبي  الرئي�س  م�شت�شار  ديلجادو  باربو�شا  فران�شي�شكو  واألقى 
لاأمم  التابع  الإن�شان  اأم��ام جمل�س حقوق  الإن�شان خطابا  دوك��ي حلقوق 

املتحدة قبل �شاعات من كلمة وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي اأرياثا.
خرجوا  الغربيني  الدبلوما�شيني  ع�����ش��رات  اإن  روي���رتز  م��ن  �شاهد  وق���ال 
اأمريكا  واأخ��رى يف  اأوروبية  اأرياثا. وتدعم دول  من اجلل�شة مع بدء كلمة 
الرئي�س  م��ع  العمل  وت��رف�����س  ج��واي��دو  خ���وان  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  الاتينية 

الفنزويلي نيكول�س مادورو.
وقال باربو�شا خال الجتماع “ينبغي اأن ي�شتند التحرك والت�شامن على 

الرف�س التام لديكتاتورية نيكول�س مادورو يف فنزويا«.
الإرهابي  النظام  ب�شكل مبا�شر  العامل  �شاهد  املا�شي  الأ�شبوع  “يف  واأ�شاف 
الطعام  يحرق  وه��و  الرئي�شية  �شمته  الإن�شان  حقوق  انتهاك  ميثل  ال��ذي 

والدواء الذي كان يف طريقه للجوعى يف فنزويا«.
وكان جوايدو الذي اعرتفت به معظم الدول الغربية رئي�شا لفنزويا قد 
تنجح لإدخال  ليقود جهودا مل  املا�شي  الأ�شبوع  اإىل كولومبيا  �شرا  توجه 
امل�شاعدات الإن�شانية. ومن املتوقع اأن يعرب احلدود �شرا ليعود اإىل فنزويا 
هذه  مثل  اأم���ام  �شامتني  نقف  اأن  ميكننا  “ل  باربو�شا  وق��ال  اأي���ام.  خ��ال 
النتقال  اإىل  تدعو  تكون هناك حتركات  اأن  “املطلوب  واأ�شاف  الأو�شاع«. 
اإر�شاء الدميقراطية  واإجراء انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية ل�شمان 
يف فنزويا يف اأ�شرع وقت ممكن«. وينفي مادورو وجود اأزمة رغم النهيار 

القت�شادي الذي اأدى اإىل نق�س حاد للغذاء والدواء على نطاق وا�شع.
 

�شيكون �شعبًا عليهما حتدي حملة ال�شغط الأمريكية �شدها 

م�ستقبل اإيران قامت...ال�سني ورو�سيا لن تنقذاها!

بكني �شت�شبح قوة عاملية مهيمنة يف الن�شف الثاين من القرن الـ21 

يف النزاع بني الغرب ورو�سيا.. ال�سني هي الرابح
•• عوا�سم-وكاالت:

الرو�شي فادميري  الرئي�س  اأع��رب  الأخ��ري،  يف خطابه 
املتحدة  الوليات  ن�شر  احتمال  حيال  اأ�شفه  عن  بوتني 
ل�شواريخ بالي�شتية متو�شطة املدى يف اأوروبا، ت�شتطيع 
اأو  الو�شول، خال خم�س اإىل �شبع دقائق اإىل مو�شكو، 
جمدداً  تاأكيده  ورغ��م  �شوت�شي.  املف�شل،  منتجعه  اإىل 
اأول من ين�شر �شواريخ جديدة متو�شطة  اأنه لن يكون 
�شريع يف حال  انتقامي  رد  املنطقة، ح��ذر من  امل��دى يف 
مل��ا قبل  ال��ن��ووي  اإىل موقفها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ع���ادت 
بري�شينغ-1  �شواريخ  ا�شتهدفت  عندما   ،1987 ع��ام 
رو�شيا  خ����ي����ارات  اأن  وي���ب���دو  اأمل���ان���ي���ا.   م���ن  ال��ك��رم��ل��ني 
الكرملني  زعيم  تفاخر  فقد  باطراد،  تنمو  النتقامية 
�شيكون  ج��دي��دة،  ���ش��اروخ��ي��ة  تر�شانة  ب���اده  ب��ام��ت��اك 
املعلن  اأدائ��ه��ا  اع��رتا���ش��ه��ا، يف ح��ال حتقق  ال�شعب  م��ن 
عنه. ومن جملة الأ�شلحة النووية، ذكر بوتني اأن لدى 
كفيلة  هيدروجينية  بقنبلة  م���زوداً  ط��ورب��ي��داً  مو�شكو 

بتدمري ولية �شاحلية اأمريكية باأكملها.

غ�شب بوتني
اآرييل كوهني، زميل  ويعزى �شبب غ�شب بوتني، براأي 
الطاقة  برنامج  وم��دي��ر  الأطل�شي،  املجل�س  ل��دى  ب��ارز 
وال�شتثمار  ال�����ش��ري��ب��ة  م��رك��ز  ل���دى  والأم�����ن  وال��ن��م��و 
معاهدة  ع��ن  التخلي  ت��رام��ب  اإدارة  ق���رار  اإىل  ال���دويل، 
وقد   .)INF(املدى املتو�شطة  البالي�شتية  ال�شواريخ 
اتخذ البيت الأبي�س تلك اخلطوة بعدما ن�شرت رو�شيا 
�شاروخاً ذا مدى حتظره التفاقية، وهو ما يعد انتهاكاً 
مريكل،  اأنغيا  الأملانية  امل�شت�شارة  اأي��دت  وقد  �شارخاً. 
يف خطابها الأخري اأمام موؤمتر الأمن يف ميونيخ، قرار 

 .)INF(اأمريكا بالتخلي عن اتفاقية

العقوبات  البلدين  املقاي�شة بني  رمبا تتجاوز ترتيبات 
واإيران  ال�شني  بني  للدفع  قناة  توجد  كما  الأمريكية، 
من خال بنك “كونلون” ولكن حجم املعامات التي 
كافيا  يكون  لن  القناة  ه��ذه  خ��ال  ت�شهيلها من  ميكن 
للنفط  النطاق  وا�شعة  جت��ارة  يف  اإي��ران  حاجات  لتلبية 

وال�شلع واملعامات املالية. 

م�شتقبل قامت 
 )cnpcوت�شتورد �شركات الطاقة ال�شينية )�شينوبك و
اخل��ام من  النفط  من  يومياً  برميل  األ��ف   360 حالياً 
قبل  ت�شتوردها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكمية  ن�شف  اأي  اإي����ران، 
ان�شحاب الوليات املتحدة من �شفقة النووي الإيراين 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ن�شره  مقال  يف  غ��ول،  اأفيغيت  القت�شادي  املحلل  راأى 
م�شتقبل  اأن  فاوندي�شن”،  ري�شريت�س  “اأوبزرفر  موقع 
ال�شينية  الطاقة  �شركات  اإن  حيث  قامتاً؛  يبدو  اإي��ران 
ت�شتورد الآن 360 األف برميل يومياً من النفط اخلام 
من اإيران، اأي ن�شف الكمية فقط التي كانت ت�شتوردها 
النووي  م��ن �شفقة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ان�����ش��ح��اب  ق��ب��ل 

الإيراين وفر�شها عقوبات على طهران. 
ما  الفرتة  �شهدت  ال�شفقة  من  اأمريكا  ان�شحاب  وقبل 
بني عامي 2015 و2018 انتعا�شاً ق�شرياً لاقت�شاد 
اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  متكنت  حيث  الإي����راين، 
اإيران،  اإىل  ال��دخ��ول  واإي��رب��ا���س وت��وت��ال م��ن  مثل رينو 
يف  العاملة  الآ�شيوية  العماقة  ال�شركات  وا���ش��ت��وردت 
جمال الطاقة بال�شني والهند كميات كبرية من املواد 

الهيدروكربونية من اإيران. 

اللتفاف على العقوبات الأمريكية
معار�شة  رغم  ال�شفقة  من  ترامب  ان�شحاب  مع  ولكن 
الحت���اد الأوروب����ي وت��ب��دد الآم���ال يف اأي م�شاحلة بني 
الوليات املتحدة واإيران، بداأت �شركات الحتاد الأوروبي 
التي اأقامت عمليات كبرية يف اإيران بالن�شحاب خلف�س 
الأوروبي  الحت���اد  ح��اول  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  اخل�شائر. 
اإيجاد طريقة لدعم ا�شتمرار التفاق النووي وتقلي�س 

تاأثري العقوبات الأمريكية. 
ويو�شح املقال اأن الأ�شبوع الأول من �شهر فرباير)�شباط( 
اجلاري �شهد توقيع ثاثة من الدول الثمانية )املوقعة 
التبادل  اآلية دعم  الإي��راين( على  النووي  التفاق  على 
حماولة  يف  وذل���ك  “اإن�شتك�س”،  اإي����ران  م��ع  ال��ت��ج��اري 
وحماية  اإي����ران  ل��ط��م��اأن��ه  دبلوما�شية  ر���ش��ال��ة  لتوجيه 
فرن�شا  اأن�����ش��اأت  وق��د  الأوروب���ي���ة،  ال�شركات  ا�شتثمارات 

اخلا�شة  الأغرا�س  ذات  الآلية  هذه  وبريطانيا  واأملانيا 
على  الأمريكية  العقوبات  على  باللتفاف  لها  لت�شمح 

التجارة مع اإيران. 

اإن�شتك�س
متكني  تعني  “اإن�شتك�س”  اآل��ي��ة  اأن  امل��ق��ال  كاتب  وي��رى 
اأوروب����ا واإي����ران ولكن م��ن دون ا�شتخدام  ب��ني  ال��ت��ج��ارة 
التي  وال��دواء  الغذاء  الأمريكي، وت�شمل  ال��دولر  عملة 
ال��ت��ي ل تنطبق  ال��ف��ئ��ات الإن�����ش��ان��ي��ة  ت��دخ��ل يف ن��ط��اق 
اأُثريت  التي  اجللبة  ورغم  الأمريكية.  العقوبات  عليها 
النفط  ت�شتثني  الآل��ي��ة  ه���ذه  ف���اإن  “اإن�شتك�س”  ح���ول 
واإذا  الإي��راين،  الزاوية يف القت�شاد  والغاز وهما حجر 
اإدراج ملواد  اأو  مل يكن هناك تغيري ج��ذري يف الأح��داث 
الأم��ر لن  ف��اإن  “اإن�شتك�س”  الهيدروكربونات يف نطاق 
الأوروبية  ال��دول  من  ب�شيطة  جتميل  حماولة  يتجاوز 

الثاث يف تعاماتها مع اإيران. 
وع��ل��ى رغ���م ت��زاي��د ال�����ش��غ��وط الإي��ران��ي��ة ع��ل��ى الحتاد 
اأن  لي�س حمتمًا  ال��ن��ووي،  الأوروب����ي لح���رتام �شفقة 
تقوم �شركات الحتاد الأوروبي الكربى )التي لها وجود 
النظام  اإىل  للو�شول  باملخاطرة  املتحدة(  ال��ولي��ات  يف 
املايل الأمريكي وحتدي العقوبات الأمريكية املفرو�شة 

على اإيران. 

ال�شني
وحت������اول اإي�������ران ت��ع��م��ي��ق ال��ث��ق��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
الإيرانية  ال��ت��ج��ارة  لعزل  اآل��ي��ة جت��اري��ة  وو���ش��ع  ال�شني 
ان�شحاب  وق��ب��ل  الأم��ري��ك��ي��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  ع��ن  ال�شينية 
ال�شني  الإي���راين كانت  ال��ن��ووي  املتحدة م��ن  ال��ولي��ات 
اأهميتها  اأكرب م�شتورد عاملي للنفط الإي��راين مما عزز 
ك�شريك اقت�شادي لطهران، ويف املقابل ا�شتوردت اإيران 
ولذلك  ال�����ش��ني،  يف  امل�شنعة  ال�شلع  م��ن  ك��ب��رية  كمية 

الأمريكي مايك بن�س ووزير اخلارجية الأمريكي مايك 
بومبيو. 

اأن  يبدو  املن�شود،  النحو  على  اإي���ران  ع��زل  عن  وعو�شاً 
الوقت  ويف  معزولة.  نف�شها  وج��دت  املتحدة  ال��ولي��ات 
على  �شروطها  لفر�س  اأوروب����ا  حم���اولت  ق���ادت  نف�شه، 
عن  ف�شًا  الأمريكية،  والأم��ن��ي��ة  اخلارجية  ال�شيا�شة 
المتناع عن رفع م�شاركتها يف ميزانية الدفاع امل�شرتك، 

اإىل �شرخ اأكرب يف العاقات عرب الأطل�شي. 

وقت غري منا�شب
وي�شري كاتب املقال، لوقوع خاف ميونيخ بني الوليات 

لكن مريكل كانت �شديدة النتقاد لل�شيا�شات اخلارجية 
الأمريكية الأخرى، وخا�شة ما يتعلق بان�شحاب ترامب 
بفر�س  وت��ه��دي��ده  اإي�����ران،  م��ع  ال��ن��ووي��ة  ال�شفقة  م��ن 
تعريفات جتارية على �شيارات اأملانية، وان�شحابه املفاجئ 

من اأفغان�شتان و�شوريا.
وق���د جت��ل��ى ال�����ش��ق��اق ب���ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا 
ال�شرق  املحرج على ح�شور موؤمتر ح��ول  الإق��ب��ال  عرب 
قبل  وعقد  وار�شو،  يف  املتحدة  الوليات  قادته  الأو�شط 
القدمية  اأوروب��ا  اأر�شلت  فقد  مبا�شرة.  ميونيخ  موؤمتر 
–فرن�شا واأملانيا واإيطاليا– ممثلني من م�شتوى متدّن 
من نواب وزراء خارجية، اإىل حدث راأ�شه نائب الرئي�س 

وفر�س العقوبات الأمريكية. وبح�شب كاتب املقال فاإن 
اإذ يعك�س  هذا النخفا�س يثري القلق بالن�شبة لإيران؛ 
اأن ال�شني بدت م�شتعدة لامتثال للعقوبات الأمريكية 

واأن �شركاتها �شتتجنب اإثارة غ�شب الوليات املتحدة. 
ويختتم املقال باأنه رغم اأن ال�شني والحتاد الأوروبي ل 
يزالن حليفني �شيا�شيني ودبلوما�شيني مهمني لإيران، 
�شيكون �شعباً  عليهما حتدي حملة ال�شغط الأمريكية 
���ش��ده��ا، وح��ت��ى م��ع ال���دع���وات لح����رتام ح��ق اإي�����ران يف 
�شغرية  م��ب��ادرات  وظهور  العاملي  القت�شادي  التكامل 
فاإن  املحدودة،  ال�شينية  التدابري  اأو  “ان�شتك�س”  مثل 
الإيراين  ب��الن��دم��اج  ي�شمح  ملمو�س  حقيقي  �شيء  اأي 

�شيبقى حلماً بعيد املنال.   

منا�شب،  غ��ري  وق��ت  يف  الأوروب���ي���ني  وحلفائها  امل��ت��ح��دة 
ظروف  ظل  يف  اأمريكا  بق�شف  رو�شيا  تهدد  مل  وحيث 
على  بالتج�ش�س  الغرب  بوتني  اتهم  بل  وح�شب،  معينة 
الدوما  جمل�س  يح�شر  ول���ذا  الإن���رتن���ت.  ع��رب  رو���ش��ي��ا 
ال��رو���ش��ي لإ����ش���دار ق���ان���ون ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ف�����ش��ل قطاع 

الإنرتنت الرو�شي عن ال�شبكة الدولية. 
اأفق وا�شنطن ومو�شكو  الكاتب، يلوح يف  ولكن، وح�شب 
وبروك�شل وبرلني تهديد ا�شرتاتيجي ونظامي م�شرتك 
جتاهله،  العوا�شم  تلك  جميع  تف�شل  امل���دى،  وط��وي��ل 

ويتمثل يف نهو�س ال�شني.
اأ�شار خرباء ح�شروا موؤمتر نظمه معهد ال�شرق   فقد 
�شينية  خلطط  ���ش��ن��غ��اف��ورة،  جلامعة  ال��ت��اب��ع  الأو���ش��ط 
من  ميتد  ا�شرتاتيجي  وج���ود  لإر���ش��اء  ت��ه��دف  �شخمة 
تبدي  ك��م��ا  ودب����ي.  جيبوتي  اإىل  و���ش��ري��ان��ك��ا  م��ي��امن��ار 
ال�شرق  م��ن  وال��غ��از  النفط  ل���ش��ت��رياد  تعط�شاً  ال�شني 

الأو�شط. 
اليوم  بحاجة  الطل�شي  �شفتي  دول  اأن  الكاتب  وي��رى 
ملواجهة التحدي ال�شيني، وبدء التن�شيق معاً ا�شتعداداً 

للمرحلة املقبلة. 
كما يفرت�س منح رو�شيا فر�شة لان�شمام اإىل الغرب، اأو 
مواجهة ال�شني مبفردها، وهو احتمال خميف بالن�شبة 
لدولة اأ�شغر ب� 9 اأ�شعاف من حيث عدد ال�شكان، واأقل 
10 مرات من حيث اإجمايل الدخل القومي، وت�شرتك 

مع ال�شني يف حدود بطول 4100 كيلومرت. 
ويحذر الكاتب من اأنه يف غياب تقييم لتهديد م�شرتك 
والتزام  ا���ش��رتات��ي��ج��ي،  تن�شيق  ودون  الأط��ل�����ش��ي،  ع��رب 
عاملية  ق���وة  ال�����ش��ني  ت�شبح  ���ش��وف  وع�����ش��ك��ري،  �شيا�شي 
وعندها  ال�21.  القرن  من  الثاين  الن�شف  يف  مهيمنة 
اأن  بروك�شل،  يف  ول  وا�شنطن  يف  ل  اأح��د،  ي�شتطيع  لن 

يقول اإنه مل يتلق قط حتذيراً.

نتانياهو يف مو�سكو ملناق�سة ملف �سوريا  
•• مو�سكو-اأ ف ب:

ال��وزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو مو�شكو ليناق�س مع الرئي�س الرو�شي فادميري  يزور رئي�س 
بوتني ما قال اإنها و�شائل “منع اإيران من اأن ترت�شخ” يف �شوريا. واأعلن نتانياهو قبل مغادرته اإىل 
اإيران من الرت�شخ يف �شوريا، ملنع  “من وجهة نظرنا، ف�شترتكز املحادثات على و�شائل منع  مو�شكو 
جمل�س  رئي�س  نتانياهو  ويرافق  مكتبه.  بح�شب  تدمرينا”،  هدفه  ب��اأن  علناً  يقول  ال��ذي  البلد  هذا 
اأن  املتوقع  وم��ن  هيمان.  تامري  الع�شكرية  ال�شتخبارات  ورئي�س  �شابات  بن  مائري  القومي  الأم��ن 
بوتني  مع  حمادثاته  اأن  الأح��د  راأى  قد  نتانياهو  وك��ان  الظهر.  بعد  الكرملني  يف  بوتني  ي�شتقبله 
“مهمة جداً” بهدف تاأمني “حرية التحرك” ال�شرائيلية يف �شوريا �شد اإيران وحزب اهلل اللبناين، 
مع تفادي الحتكاكات مع القوات الرو�شية. وهذا اللقاء املطول هو الأول بني بوتني ونتانياهو منذ 
17 اأيلول �شبتمرب حني اأ�شقطت الدفاعات ال�شورية طائرة رو�شية عن طريق اخلطاأ خال عملية 
جوية اإ�شرائيلية على �شوريا. واأدى مقتل 15 ع�شكرياً رو�شياً يف تلك احلادثة اإىل توترات بني رو�شيا 

واإ�شرائيل، وو�شع حرية التحرك التي تريدها ا�شرائيل يف �شوريا مو�شع ت�شاوؤل.

امل��ي��دان��ي��ة والع���ت���ق���الت وال��ت��ط��ه��ري ال��ع��رق��ي وهدم 
البيوت وتهجري ال�شكان وال�شتياء على الأرا�شي«.

الأوروبي  “وجوب قيام الحت��اد  واأك��د عريقات على: 
بالتحكيم واإلزام احلكومة الإ�شرائيلية بوقف جميع 
هذه املمار�شات وال�شيا�شات املخالفة للقانون الدويل 

وال�شرعية الدولية«.
و�شدد على اأن ما تقوم به احلكومة الإ�شرائيلية من 
ممار�شات، خا�شة فيما يتعلق بالقد�س ال�شرقية التي 
كان اآخرها اعتقال املحافظ عدنان غيث “لي�س �شوى 
ال��ق��د���س عمًا  ال��ه��ادف لتهويد  امل��خ��ط��ط  ج���زء م��ن 
بقرار اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، باعتبار 

•• رام اهلل-وكاالت:

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم���ني  دع��ا 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ����ش���ائ���ب ع���ري���ق���ات، ام���������س، الحت�����اد 
اتفاقية  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ادة  تفعيل  اإىل  الأوروب�������ي، 
اإ�شرائيل  الإ�شرائيلية والتي تلزم  الأوروبية  ال�شراكة 

باحرتام حقوق الإن�شان.
وقال عريقات، يف بيان عقب لقائه يف ال�شفة الغربية 
املبعوثة الأوروبية لعملية ال�شام �شوزان ترت�شل، اإن 
فر�س  خال  من  الإن�شان  حقوق  تنتهك  “اإ�شرائيل 
والإعدامات  الفل�شطينيني  على  اجلماعية  العقوبات 

الأمريكية  ال�شفارة  ونقل  لإ�شرائيل  عا�شمة  القد�س 
لها«.

ال�شعب  اأم������وال  اإ���ش��رائ��ي��ل  “�شرقة  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
الفل�شطيني باقتطاع بالأموال من املقا�شة، وتكثيف 
الأرا�شي  يف  ال�شتعمارية”  ال�شتيطانية  الن�شاطات 

الفل�شطينية.
ال�شيخ  �شرم  لقمة  اخلتامي  البيان  عريقات  وثمن 
العربية الأوروبية التي انعقدت هذا الأ�شبوع، وتاأكيده 
على حل الدولتني واإنهاء الحتال الإ�شرائيلي الذي 
بداأ عام 1967 مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية، واعتبار 

ال�شتيطان غري �شرعي وخمالف للقانون الدويل.

عريقات يدعو الحتاد الأوروبي لإلزام اإ�سرائيل باحرام حقوق الإن�سان

الحتاد الأوروبي يتربع لالأونروا ب�82 مليون يورو
تعاون الحت��اد الأوروب��ي ي�شتحق 
اأع���ل���ى درج�����ات الإ�����ش����ادة ف��ه��و قد 
�شمح لاأونروا بفتح مدار�شها يف 
الدرا�شي  العام  يف  املحدد  الوقت 
عامًا  وك����ان   2018-2019
املا�شي  ال���ع���ام  ح��م��ل��ة  يف  رئ��ي�����ش��اً 
اأزمتنا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  ال��ن��اج��ح��ة 
ال���ت���م���وي���ل���ي���ة ال�����وج�����ودي�����ة، اإن���ن���ا 
ونتطلع  ال�شراكة  بهذه  فخورون 
الوقت  ه��ذا  يف  لتطويرها  ق��دم��ا 

احلرج«.
“ب�شكل  ت��������اراف:  ق�����ال  ب��������دوره، 
ي��وم��ي، ت��ق��دم الأون������روا لاجئي 

امل�شتمرة  املالية  التحديات  �شوء 
الحتاد  واف���ق  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
كامل هذا  الأوروب���ي على تقدمي 
توقيع  مب���ج���رد  ف������وراً  ال��ت��م��وي��ل 

التفاقية.
و���ش��ي��ع��م��ل ال���ت���ربع اجل���دي���د على 
�شبل  على  املحافظة  يف  امل�شاعدة 
جمموعه  مل���ا  للتعليم  ال��و���ش��ول 
وت����ق����دمي  ط�����ف�����ل،  األ���������ف   532
لأكرث  الأولية  ال�شحية  الرعاية 
اإىل  م��ري�����س  م��ل��ي��ون  5ر3  م���ن 
جانب تقدمي امل�شاعدة لأكرث من 
000،250 لجئ من فل�شطني 

اأ�شا�شية مبا يف  فل�شطني خدمات 
وامل�شاعدة  وال�شحة  التعليم  ذلك 
ال���وق���ت  الإغ�����اث�����ي�����ة، وذل��������ك يف 
تعزيز  ع���ل���ى  ف���ي���ه  ت��ع��م��ل  ال������ذي 
القت�شادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن��م��و 

وال�شتقرار يف ال�شرق الأو�شط«.
الأوروب������ي  “ الحت�����اد  اإن  وت���اب���ع 
فخورون  فيه  الأع�����ش��اء  وال����دول 
ب��دع��م ع��م��ل الأون������روا يف تقدمي 
هذه اخلدمات لاجئي فل�شطني، 
اإليه  النظر  يتم  اأن  يجب  وال��ذي 
باعتباره جزءاً ل يتجزاأ من جهود 
اإىل  للو�شول  الأوروب�����ي  الحت���اد 

حاد  ب�شكل  للمخاطر  معر�شني 
العديد من  اإىل  بالإ�شافة  وذل��ك 
اخلدمات الأخرى، يف وقت تعاين 
من  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  فيه 

عدم ا�شتقرار �شديد.
توقيع  ع��ق��ب   ، ك��ري��ن��ب��ول  وق�����ال 
عالياً  ن���ق���در  “نحن  الت��ف��اق��ي��ة 
ال�����ذي يظهره  امل���ث���ايل  الل����ت����زام 
الحت����������������اد الأوروب�����������������������ي جت������اه 
ك���رام���ة لجئي  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ال�شتجابة  وح����ي����ال  ف��ل�����ش��ط��ني 

لحتياجاتهم«.
وا�شتمرار  “�شخاء  اأن  واأ����ش���اف 

••القد�س املحتلة-وكاالت:

وّق��ع الحت��اد الأوروب���ي مع وكالة 
وت�شغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�شرق  يف  ف���ل�������ش���ط���ني  لج����ئ����ي 
الأو�شط )اأونروا( يف القد�س ام�س 
الأربعاء اتفاقية تربع مايل دعماً 

ملوازنة الوكالة لعام .2019
اأن  اأون���روا،  وذك��ر بيان �شادر عن 
الت��ف��اق��ي��ة وق��ع��ه��ا مم��ث��ل الحتاد 
الأوروب����ي رال��ف ت���اراف واملفو�س 

العام للوكالة بيري كرينبول.
ومبوجب التفاقية، يقدم الحتاد 
الأوروب������ي ت��ربع��اً ح��ي��وي��اً بقيمة 
ل���دع���م عمل  ي�����ورو  م��ل��ي��ون   82
اأونروا يف جمال التنمية الب�شرية 
اإن��ه يف  اأون��روا  لهذا العام. وقالت 

حل تفاو�شي لدولتني واإىل �شام 
ع���ادل ودائ���م ب��ني اإ���ش��رائ��ي��ل وبني 
الأونروا  دع��م  اإن  الفل�شطينيني، 
�شيظل واحداً من ركائز �شيا�شتنا 

لل�شام يف ال�شرق الأو�شط«.
التزام  ف��اإن  اأون���روا،  بيان  وح�شب 
الحت����اد الأوروب������ي جت���اه لجئي 
ف��ل�����ش��ط��ني ي�����ش��ت��م��ل ع���ل���ى دع���م 
الوكالة  ل��ربن��ام��ج  م�����ش��ب��وق  غ��ري 
التي  التعليمي من خال حملته 
�شحية  “حياة  ع����ن����وان  حت���م���ل 
عام  ويف  �شحية”،  وف�������ش���اءات 
الحت�����اد  ق�����ام  ل����وح����ده،   2018
الأوروب�����ي ب���اإع���ادة ت��اأه��ي��ل حوايل 
ل����اأون����روا،  ت��اب��ع��ة  65 م��ن�����ش��اأة 
م���دار����س ومراكز  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل��ت 

�شحية يف ال�شرق الأو�شط.



اخلميس    28   فبراير    2019  م   -   العـدد  12567  
Thursday  28   February   2019  -  Issue No   1256712

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28



اخلميس    28   فبراير    2019  م   -   العـدد  12567  
Thursday  28   February   2019  -  Issue No   12567

13

عربي ودويل

يف  خمتلف  الو�شع  اأّن  ماحظة 
الكتلة:  ���ش��رق  ال��واق��ع��ة  ال��ب��ل��دان 
املثال  �شبيل  اأورب��ان، على  فيكتور 
�شعبية  قاعدة  ميلك  احل�شر،  ل 
القت�شاديات  يف  ول��ك��ن  ���ش��ل��ب��ة. 
الأكرث تطوراً ، توؤدي عملية اإعادة 
العنيفة  ال�شيا�شي  املجال  ت�شكيل 
 ، ال���ق���ادة  جاذبية”  “اإزالة  اإىل 
واأحياناً،  �شرعيتهم،  باتت  الذين 

�شلطتهم معلقة بخيط رفيع.
ا�شتنتاجان،  ذل��ك  على  وي��رتت��ب 
اأحدها موؤ�ش�شي: باأ�شلوب حوكمة 
مازال يرتكز، اإىل حد كبري، على 
قرارات روؤ�شاء الدول واحلكومات 
، مل تتم معايرة الحت��اد ملواجهة 
الثقيل  ال��ط��ق�����س  م����ن  م���رح���ل���ة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي. ومن 
دور  تعزيز  ينبغي  األ  �شوؤال:  هنا 
ال����ربمل����ان الأوروب����������ي، ه���و ال���ذي 
حالة  اأك��رب  بدقة  تركيبته  تعك�س 
ال��ع��ام الأوروب�����ي ، والذي  ال����راأي 
يقوم عمله ، يف اجلوهر، على بناء 

الت�شويات واحللول الو�شط؟
اأكرث:  �شيا�شي  الآخ���ر  ال�شتنتاج 
طاملا اأن الحتاد الأوروبي مل يقم 
بنقده الذاتي وبدوره يف معاجلة 
للزحف  اجل������ذري������ة  الأ������ش�����ب�����اب 
امل�شتوىين  ع��ل��ى  “ال�شعبوي” 
قادته  ف��اإن   ، واملجتمعي  الوطني 
رمب���ا ل��ن ت��ك��ون ل��ه��م ق���درة اجلّر 
الازمة ل�شحب مثل هذا القارب 

الثقيل.

ان��دل��ع��ت اأزم����ة دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة غري 
العاملية  احل����رب  م��ن��ذ  م�����ش��ب��وق��ة، 
واإيطاليا  ف��رن�����ش��ا  ب���ني  ال��ث��ان��ي��ة، 
ال�شيا�شة  يف  روم���ا  ت��دّخ��ل  ب��ع��د   ،
الداخلية الفرن�شية. وب�شكل خفي 
اأكرث، اإّل انه من الأعرا�س اأي�شا، 
وبرلني.  باري�س  بني  ترّنح  بداية 
منذ   ، ماكرون  اإميانويل  اأن  فمع 
ب��داي��ة ولي��ت��ه ، ق��د م��زج حما�شه 
بولء  القتالية،  وروح��ه  واإ�شراره 
يبدو   ، مريكل  لأجن��ي��ا  م�شتمر 
اأن �شجرا بات يتجلى اأمام الثمار 

الهزيلة لهذه الإ�شرتاتيجية.

ارتياب فرن�شي اأملاين
برف�شها ال�شري على خطى برلني 
الغاز  اأن���اب���ي���ب  خ���ط  م��و���ش��وع  يف 
اأثارت باري�س  “نورد �شرتمي 2”، 
نهر  وراء  م����ا  ق���وي���ة  ت���������ش����اوؤلت 
التو�شل  مت   ، وم��ن��ذئ��ذ  ال���راي���ن. 
ل  �شكوكا  اأّن  اإل   ، و�شط  حل  اإىل 
دميومة  بخ�شو�س  تخّيم  ت���زال 
الروابط بني القوتني الأولني يف 
منطقة اليورو ، خا�شة اأن امل�شروع 
على  ال�شرائب  لفر�س  الفرن�شي 
العماقة  ال��رق��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ي�شطدم بجدار الرتّدد الأملاين.
 ك��م��ا ع���ان���ى الحت������اد الأوروب�������ي، 
م����ن عدة  الأخ���������رية،  الآون��������ة  يف 
متتالية.  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اإخ��ف��اق��ات 
ف���ف���ي م����واج����ه����ة ف����ن����زوي����ا، مل 
ي��ك��ن الحت����اد ق����ادرا ع��ل��ى تعديل 

العائق  ب�شبب  وتناغمها،  اأوت���اره 
الإي���ط���ايل. ويف م��و���ش��وع اإي����ران ، 
 ، منعت  ال��ت��ي  ه��ي  اإ�شبانيا  ك��ان��ت 
موحداً.  موقفاً   ، ال��وق��ت  لبع�س 
واأمام اجلامعة العربية، كان ل بد 
من التخلي عن حل و�شط، وهذه 
امل�����رة ب�����ش��ب��ب رف�������س امل���ج���ر. ويف 
الأمريكية  الن�شحابات  مواجهة 
والرو�شية من التفاقية الدولية 
ب�شاأن الأ�شلحة النووية متو�شطة 
والع�شرون  الثمانية  ق��ام  امل���دى، 
خافاتهم.  ب��ن�����ش��ر  اأخ�����رى  م����رة 
اأوروبي  احت��اد  ب��روز  اأّن  �شك،  ول 
حقيقي على ال�شاحة الدبلوما�شية 

اململكة املتحدة ؟ ُن�شيت. بلجيكا ؟ 
انفجر،  ائتاف  ثمرة  حكومتها، 
ومهمتها ت�شريف الأعمال فقط. 
ايرلندا؟  ؟  ال�����ش��وي��د  اإ���ش��ب��ان��ي��ا؟ 
ح����ك����وم����ات اأق����ل����ي����ة. ه����ول����ن����دا ؟ 
رئي�س  ُي�����ش��ن��د  ال�����ذي  الئ����ت����اف 
و�شيتم  ل��ل��غ��اي��ة،  ه�����س  ال��������وزراء 
اختباره يف غ�شون اأ�شابيع قليلة.

�شعف الدميقراطيات
الأوروب���ي���ة  اخل�����ش��وم��ة  وراء  اإّن   
اأ�شابت  ال��ت��ي  احل��ّم��ى   ، ال��ك��ربى 
دمي�����ق�����راط�����ي�����ات ق����ل����ب الحت�������اد 
التاريخي. ومن املثري لاهتمام، 

الأملاين، الذي مل يعد كافيا ليجّر 
اجل��م��ي��ع. ول��ك��ن الأه����م م��ن ذلك 
اأّن القادة الأوروبيني اأنف�شهم  هو 
م�شدر  ي���خ���ت���زل  ك���م���ا  ����ش���ع���ف���اء، 
وروبية،  مقّرب جدا من القمم الأ
الطاولة  حول  “احلا�شرين  ف��اإن 
ل ع��اق��ة ل��ه��م ب��اأ���ش��اف��ه��م، ومل 

تعد الثقة �شائدة بينهم«.
ت��ردده��ا ه�شا�شة  ��ح  ُي��و���شّ اأمل��ان��ي��ا؟ 
بعد  ؟  فرن�شا  احلاكم.  الئتاف 
، �شعف رئي�شها يف  بداية ملتهبة 
ع��ي��ون ن��ظ��رائ��ه. اإي��ط��ال��ي��ا؟ لي�س 
لرئي�س وزرائها “ما يقوله ولي�س 
يقول امل�شدر نف�شه.  له �شلطة”، 

ي���زال ف��ر���ش��ة بعيدة  ال��ع��امل��ي��ة، ل 
املنال، اإن مل تكن خيالية.

الأ�ش�س ترتّنح
ال�شورة، ب�شراحة، قامتة، خا�شة 
الهجرة،  اأزم���ة  اإ���ش��اف��ة  علينا  اأن 
واملواجهة  القت�شادي،  وال��رك��ود 
امل���م���ل���ة ح������ول دول�������ة ال����ق����ان����ون. 
وك��م��ا خّل�����س اأح����د اأع���م���دة الآل���ة 
الحت�����اد  “اأ�شبح  الأوروب�������ي�������ة، 
بناية ي�شتمر ت�شييدها،  الأوروبي 

ولكن اأ�شا�شاتها ترتّنح«.
ي��ح��اول طماأنة  اأن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن 
ن��ف�����ش��ه م���ن خ���ال ال��ت��اأك��ي��د على 

اأن البطء وال��رتدد لزما الحتاد 
الأوروب�����ي ال���ذي ل ي��ع��رف اتخاذ 
ي�شارف  عندما  اإّل  قوية  ق���رارات 

على الهاوية. 
اأن يجد  اأي�������ش���ا،  ل��ل��م��رء  ومي��ك��ن 
العزاء، عندما يرى الوجه الآخر 
فقبل  الدميقراطية.  للميدالية 
النتخابات  م���ن  اأ����ش���ه���ر  ب�����ش��ع��ة 
الأوروبية الكربى ، يبدو احلافز 
قوياً لدى جميع الفاعلني يف لعبة 
هذه،  الكربى  القارية  ال�شطرجن 
التباينات.  واإخ�����راج   ، امل��وق��ف  يف 
رئي�س  ي��رى   ، امل��ث��ال  �شبيل  وعلى 
، جان دومينيك  �شومان  موؤ�ش�شة 

جولياين ، اأنه “ �شيكون لإيطاليا 
مو�شوعية  اأ���ش��ب��اب   ، م��اي��و  ب��ع��د 
الأوروبية  ال��ط��اول��ة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
�شتدور  حا�شمة  مفاو�شات  ب�شبب 
امليزانية  ح��ول  وخا�شة   ، ب�شرعة 

الأوروبية«.

اأزمة ثقة
اأكرث  ت��ك��ون  ق��د  امل�شكلة  ان  غ��ري 
خطورة. يعاين الحتاد الأوروبي 
وعميقة:  جديدة  عّلة  من  اليوم 
غ���ي���اب ال����زع����ام����ة.. وي����ع����ود هذا 
يوجد  ل  ح�شابية:  متتالية  اإىل 
حمرك، حتى وان كان الفرن�شي- 

اهتزت �سرعية القيادة، وباتت 
�سلطتهم اأحيانًا معلقة بخيط رفيع

اأ�سبح الحتاد الأوروبي بناية ي�ستمر 
ت�سييدها، لكن اأ�سا�ساتها ترّنح

قادة اأوروبا ل ي�شبهون اأ�شالفهم، ي�شلهم 
ال�شعف، ومل تعد الثقة ت�شود بينهم 

األ ينبغي تعزيز دور الربملان الأوروبي، هو 
الذي تعك�س تركيبته حالة الراأي العام الأوروبي؟

بروز احتاد اأوروبي حقيقي على ال�شاحة الدبلوما�شية 
العامليــة ل يــزال بعيــدا، اإن مل يكن خيـاليــــًا

•• الفجر - غابرييل غري�سيون
 ترجمة خرية ال�سيباين

ي�شعى الحتاد الأوروبي ب�شدة اإىل خلق ديناميكية. 
بعد اأقل من عامني من انتخابات ، اأراد اأن يجعل منها 
حلظة لإعادة البناء الأوروبي ، ل �شك اأن اإميانويل 
ماكرون ي�شعر مبرارة. ولئن متكنت الكتلة الأوروبية 
من اإحراز بع�س التقدم، خا�شة فيما يتعلق بق�شايا 
الآلة،  يف  العطل  �شارخ  ب�شكل  يتجلى  فانه  الدفاع، 

واجلمود.
يف  ع�شيبة:  املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  كانت  لقد 

�شياق لوثه الربيك�شيت ..

ه�شا�شة على كل امل�شتويات.

الو�شع يف الكتلة ال�شرقية يختلف

عطالة املحرك الملاين الفرن�شي

اوروبا تفتقر لزعامة

الربيك�شيت حمنة اوروبية ا�شافية

تعزيز دور الربملان الوروبي

يعانى من عدة اإخفاقات داخلية ودبلوما�شية:

الأزمة الكربى لالحتاد الأوروبي.. اأزمة زعامة...

ال�سني حتث على »املو�سوعية« جتاه �سينجيانغ  
باحلقوق يف الدورة التي ت�شتمر اأربعة اأ�شابيع. وتنتظر الدول 
الغربية من تركيا وغريها من دول منظمة التعاون الإ�شامي 
احلقوق  عن  املدافعة  اجلماعات  تقول  ما  على  ال�شوء  اإلقاء 
نائية تقع  اإنها مع�شكرات احتجاز يف �شينجيانغ وهي منطقة 
واإعادة  تدريب  من�شاآت  اإنها  ال�شني  وتقول  ال�شني.  غ��رب  يف 
تاأهيل اأثبتت جناحها الكبري يف منع الهجمات التي كان يتهم 

بارتكابها مت�شددون وانف�شاليون.
وكانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي ان�شمت لرتكيا يف 

اإثارة الأمر يف جل�شة الأمم املتحدة يف جنيف يوم الثنني.
وقال لو قانغ املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية يف بكني 
اإن بع�س الأ�شخا�س من تركيا يف الآونة الأخرية “يتجاهلون 

•• بكني-رويرتز:

قالت احلكومة ال�شينية اأم�س الأربعاء اإنه يتعني على الدول 
�شينجيانغ  يف  ال�شينية  لل�شيا�شة  “مبو�شوعية”  تنظر  اأن 
بعدما  وذل��ك  م�شوؤولة  غري  بت�شريحات  الإدلء  عن  ومتتنع 
ع���ربت ت��رك��ي��ا ع��ن قلقها ب�����ش��اأن م��ا ي���رتدد ع��ن ���ش��وء معاملة 

الويغور وغريهم من امل�شلمني هناك.
لاأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�س  افتتاح  قبيل  ذلك  جاء 
دبلوما�شيون  وي��ق��ول  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة.  ال�����ش��ن��وي��ة  دورت����ه  امل��ت��ح��دة 
التدقيق  لتفادي  قوية  ال�شني متار�س �شغوطا  اإن  ونا�شطون 
املتعلقة  الق�شايا  من  وغريها  �شينجيانغ  ب�شاأن  �شيا�شاتها  يف 

غري  بت�شريحات  وي��ت��ف��وه��ون  �شينجيانغ  ب�����ش��اأن  احلقائق” 
البلدان  م��ن  وغ��ريه��ا  تركيا  اأن  وذك��ر  و”بغي�شة«.  م�شوؤولة 
تدرك بو�شوح التهديد الذي ت�شكله حركة ترك�شتان ال�شرقية 
على �شينجيانغ يف اإ�شارة للجماعة املت�شددة التي تتهمها ال�شني 

بامل�شوؤولية عن هجمات �شابقة يف �شينجيانغ.
والقوى  الإره�����اب  �شحية  ك��ان��ت  نف�شها  ت��رك��ي��ا  اأن  واأ����ش���اف 
الإنف�شالية منذ وقت طويل. ويقول خرباء من الأمم املتحدة 
ونا�شطون اإن املع�شكرات حتتجز مليونا من الويغور يتحدثون 
التهامات  ال�شني  وتنفي  امل�شلمني.  من  وغريهم  تركية  لغة 
حقوق  جمل�س  داخ��ل  لها  املوجه  النقد  وت��رى  املعاملة  ب�شوء 

الإن�شان التابع لاأمم املتحدة على اأنه تدخل يف �شيادتها.

كو�سرن ي�سل تركيا للتباحث مع اأردوغان 
•• اأنقرة-رويرتز:

الرئي�س رجب  ام�س لإج��راء حمادثات مع  تركيا  اإىل  الأبي�س جاريد كو�شرن  البيت  و�شل م�شت�شار 
طيب اأردوغان من املتوقع اأن تركز على خطة اأمريكية لل�شام يف ال�شرق الأو�شط. وقال كو�شرن، الذي 
الو�شع  �شتتناول ق�شايا  اإن اخلطة  والفل�شطينيني،  اإ�شرائيل  وا�شنطن مع  �شيا�شة  يتوىل م�شوؤولية 
النهائي يف ال�شراع مبا يف ذلك تر�شيم احلدود. ويف العام املا�شي قال اأردوغ��ان اإن الوليات املتحدة 
فقدت دورها كو�شيط يف ال�شرق الأو�شط بعد اأن نقلت �شفارتها يف اإ�شرائيل للقد�س واعرتفت باملدينة 
عا�شمة لإ�شرائيل. وقال اأردوغان يف مايو اأيار املا�شي “الوليات املتحدة اختارت اأن تكون جزءا من 
وجاءت هذه الت�شريحات قبل اأيام من ا�شت�شافته قمة للزعماء امل�شلمني هددت  امل�شكلة ل احلل”. 

باتخاذ اإجراءات اقت�شادية �شد الدول التي حتذو حذو الوليات املتحدة وتنقل �شفاراتها للقد�س.
وت�شف اإ�شرائيل القد�س ب�شطريها باأنها “عا�شمتها الأبدية واملوحدة” وهو موقف ل يلقى اعرتافا 
دوليا. ويريد الفل�شطينيون اأن تكون القد�س ال�شرقية، التي احتلتها اإ�شرائيل يف حرب عام 1967، 

عا�شمة لدولتهم يف امل�شتقبل.
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عربي ودويل

رو�سيا و�سوريا تدعوان
 القوات الأمريكية للرحيل

•• مو�سكو-رويرتز:

اإىل  الأمريكية  القوات  يدعو  اأم�س  م�شرتكاً  بياناً  و�شوريا  رو�شيا  اأ�شدرت 
الرحيل، وال�شماح للقوات الرو�شية وال�شورية باإجاء لجئني داخل خميم 
يف جنوب �شرق �شوريا. وجاء يف البيان الذي اأ�شدرته وزارة الدفاع الرو�شية، 
املخيم  يف  الاجئني  لنقل  حافات  جهزت  وال�شورية  الرو�شية  القوات  اأن 
مبنطقة الركبان و�شت�شمن لهم العبور الآمن حتى يت�شنى لهم بدء حياة 
جديدة. وقال البيان “ندعو الوليات املتحدة التي توجد وحدات ع�شكرية 

لها على الأرا�شي ال�شورية ب�شفة غري م�شروعة اإىل الرحيل عن الباد«.
 400 نحو  على  �شتبقي  اإنها  ال�شهر  ه��ذا  قالت  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
جندي اأمريكي يف منطقتني �شوريتني، مما ميثل تراجعاً من قبل الرئي�س 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب رمب��ا ميهد ال��ط��ري��ق اأم���ام ب��ق��اء ق���وات حللفاء 

وا�شنطن يف �شوريا.

اإ�سبانيا: نرف�س اأي تدخل ع�سكري يف فنزويال
•• مدريد-ووكاالت:

اإن  �شان�شيز  ب��ي��درو  اإ�شبانيا  وزراء  رئي�س  ق��ال 
اأجنبي  اأي تدخل ع�شكري  ب�شدة  باده ترف�س 
يف  ال�شيا�شية  الأزم���ة  حل��ل  كخيار  فنزويا  يف 

البلد الواقع يف اأمريكا اجلنوبية. 
اأ�شبوعية “�شنوا�شل  واأ�شاف يف جل�شة برملانية 
العمل مع �شركائنا يف اأوروبا واأمريكا الاتينية 
من اأجل اإجراء انتخابات يف اأقرب وقت ممكن«. 
وك���ان ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب قد 

اإن كل الحتمالت مطروحة على الطاولة فيما يتعلق  قال يف وقت �شابق 
بالتعامل مع فنزويا، لكن وا�شنطن نفت اتهامات رو�شية باأنها تعد لتدخل 
ع�شكري. وتختلف رو�شيا والوليات املتحدة ب�شاأن حملة تقودها وا�شنطن 
خوان  النتخابات  مفو�شية  ورئي�س  املعار�شة  بزعيم  ال��دويل  لاعرتاف 
غوايدو، رئي�شاً لفنزويا بدًل من نيكول�س مادورو، واأعلن غوايدو نف�شه 

رئي�شاً موؤقتاً للباد ال�شهر املا�شي.

اإبراهيم فاروق  املوؤ�ش�شان لل�شركة، وهما رجل الأعمال  ال�شريكان  وقام 
ب�شراء حظرية طائرات،  اأي�شاً  اإبراهيم كوجا،  بايندير واملحامي خليل 

غري اأن �شندوق التاأمني على الودائع يف تركيا و�شع يده عليها لحقاً.
�شراكة  الثنائي يف  دخل  لل�شركة حني  الرئي�شية  التحول  نقطة  وكانت 
تركي  اأ�شل  من  الأمريكي  الأعمال  ورج��ل  الكهرباء  مهند�س  مع  عمل 
يالت�شني اأيا�شلي، الذي كان ل�شتثماراته دور كبري يف حتويل بوراجيت 

اإىل �شركة طريان اإقليمية يف عام 2010. 
بف�شل  مفاجئ  ب�شكل  كبرية  ث��روة  اأيا�شلي  جمع  فقد  لروايته،  ووف��ق��اً 
واحدة من براءات الخرتاع التي ميتلكها، وقرر اأن ي�شتثمر هذه الأرباح 
�شراكة  الدخول يف  اأن��ه قرر  الأم، وذك��رت تقارير  بلده  املتوقعة يف  غري 
واجلهاز  باحلكومة  عاقاتهما  م��ن  لا�شتفادة  وب��اي��ن��دي��ر  ك��وج��ا  م��ع 

الغ�س والحتيال، وذلك قبل اأن تقرر اإطاق �شراحها لحقاً.
ومت�س الق�شية كًا من الرئي�س رجب طيب اأردوغان وحركة فتح اهلل 
غولن الإ�شامية املحظورة، وو�شل �شداها اإىل الوليات املتحدة حيث 
روبرت  اخلا�س  املحقق  يجريه  ال��ذي  التحقيق  مع  خيوطها  تداخلت 
مولر يف مزاعم التدخل الرو�شي يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية يف عام 

.2016
وتعود الق�شة اإىل عام 2008، عندما دخلت بوراجيت قطاع الطريان 
التكلفة،  منخف�شة  اخلا�شة  ال��رح��ات  خدمة  تقدم  ك�شركة  تركيا  يف 
ويف �شبيل حتقيق ذلك، قامت ال�شركة ب�شراء طائرة خم�ش�شة لرجال 
الأعمال من طراز “بومباردييه غلوبال اإك�شربي�س” مقابل 58 مليون 

دولر. 

البريوقراطي يف تركيا، وبعد ذلك قام ب�شراء ح�شة ال�شريكني لي�شبح 
بالثنائي  ال�شابقة  عاقته  لكن  بوراجيت،  ل�شركة  الوحيد  املالك  هو 
بايندير  اعتبار  2016، مت  ع��ام  نهاية  ذل��ك. ويف  رغ��م  ط��اردت��ه لحقاً 
وكوجا هاربني من العدالة بتهمة النتماء حلركة غولن، وكان اأع�شاء 
احلركة وهي جماعة اإ�شامية تكتنفها ال�شرية وتدير �شبكة عاملية من 
داخل  مرموقة  منا�شب  تقلد  يف  ب���داأوا  التجارية،  والأع��م��ال  امل��دار���س 
العدالة  اأعقبت و�شول حزب  التي   10 ال�  ال�شنوات  الدولة الرتكية يف 

والتنمية اإىل ال�شلطة بقيادة اأردوغان يف عام 2002.
يف  وكوجا  بايندير  ح�شة  بالفعل  ا�شرتى  اأيا�شلي  اأن  من  الرغم  وعلى 
على  بظالها  لتلقي  الثنائي  م��ع  ال�شابقة  تعاماته  ع���ادت  ال�شركة، 
يف  الرتكية  املوالية  ال�شحف  ب��دء  وم��ع  تركيا،  يف  التجارية  م�شاحله 
�شن حملة اف��رتاءات عليه واإل�شاق تهمة النتماء اإىل حركة غولن به، 
وهو ادعاء نفاه ب�شكل قاطع، �شعى اإىل البحث عن و�شيلة للتخل�س من 

بوراجيت.

•• عوا�سم-وكاالت:

زاراكول  املعروفة جنا  الأعمال  �شيدة  اإ�شطنبول  �شرطة  اعتقال  �شلط 
الرتكية  ال��ط��ريان  ب�شركة  تتعلق  حتقيقات  اإط���ار  يف  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
�شل�شلة  على  ال�شوء  �شابقاً،  اأعمالها  وق��ف  اأعلنت  التي  “بوراجيت” 
من ال�شفقات امل�شبوهة التي تورط فيها رجل الأعمال �شيزجني باران 

كوركماز.
ويرتبط كوركماز ب�شات وثيقة مع احلكومة الرتكية وله عاقات قوية 
ب�شقيقني اأمريكيني اأ�شبحا حديث ال�شاعة يف و�شائل الإعام بالوليات 
املتحدة، حتى باتا ُيعرفان با�شم “عائلة املورمون الإجرامية”، ح�شب ما 

ذكر موقع “اأحوال” الرتكي.
باحرتام  حتظى  �شابقة  �شحافية  وه��ي  زاراك���ول،  ال�شرطة  وا�شتجوبت 
وا�شع و�شخ�شية بارزة يف قطاع الت�شالت يف تركيا، فيما يتعلق ب�شفقة 
بيع �شركة بوراجيت التي حتوم حولها اتهامات باأنها كانت قائمة على 

كوركماز.. تاريخ م�سبوه لرجل الأعمال املقرب لأردوغان

ب�شاأن العائدين من بوؤر التوّتر وما 
راف��ق ذلك من خم��اوف وهواج�س 
ة بعد ت�شريح رئي�س اللجنة  خا�شّ
العميد  الإره��اب  ملكافحة  الوطنية 
مهياأة  تون�س  اإن  ن�شر  ب��ن  خمتار 
ل�شتقبال العائدين من بوؤر التوّتر 
والذين  ال���ن���زاع���ات  م��ن��اط��ق  وم���ن 
تون�س  اإىل  بع�شهم  ترحيل  ج��رى 
ا�شتقرار  يعود  وك��ذل��ك  اأي���ام،  منذ 
اإىل  الإره����اب  خطر  م��وؤ���ّش��ر  ن�شبة 
عدم توّقف ن�شاطه رغم النجاحات 

الأمنية املحققة.

•• الفجر - تون�س - خا�س
�شدارة  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  اح��ت��ل��ت 
النتخابات  يف  ال��ت�����ش��وي��ت  ن���واي���ا 
تون�س  يف  ال���ق���ادم���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
تليها  باملائة   8 فا�شل   18 بن�شبة 
حركة نداء تون�س بن�شبة 9 فا�شل 
باملائة ثم احلزب اجلديد حتيا   8

تون�س بن�شبة 3 فا�شل 9 باملائة.
ال��ت��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي رابعا  وح���ل 
تليه اجلبهة ال�شعبية الي�شارية يف 
املرتبة  يف  وح��ّل  اخلام�شة،  املرتبة 

احلّر  الد�شتوري  احلزب  ال�شاد�شة 
املتنامية  ال�شعبية  م��ن  م�شتفيدا 
مو�شي،  ع���ب���ري  احل������زب  لأم���ي���ن���ة 
املرتبة  يف  التحرير  ح��زب  واح��ت��ل 
نوايا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ع��ا���ش��رة 
نتائج  وف�����ق  وذل������ك  ال���ت�������ش���وي���ت، 
ملوؤ�ش�شة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ب���اروم���رت 
فرباير  ل�شهر  كون�شلتينغ  اأم���رود 
اجلاري )من 22 اإىل 24 فرباير 
ال�شباح  ج��ري��دة  ن�شرته   )2019

ال�شادرة اأم�س الأربعاء.
اي�شا  ال��ب��اروم��رت  نتائج  واأظ��ه��رت 

الر�شا  ن�����ش��ب��ة  يف  ط��ف��ي��ف��ا  حت�����ش��ن��ا 
عن اأداء الرئي�س التون�شي الباجي 
فا�شل   18 لتبلغ  ال�شب�شي  ق��ائ��د 
 4 فا�شل   17 ب�  مقارنة  باملائة   7
باملائة يف دي�شمرب املا�شي. وقفزت 
لفائدة  نقاط  ب��اأرب��ع  الن�شبة  ه��ذه 
ال�شاهد  ي��و���ش��ف  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
باملائة   9 ف��ا���ش��ل   37 اإىل  لت�شل 

خال الفرتة نف�شها.
وح�����ّل ال�����ش��اه��د وف����ق ن��ت��ائ��ج هذا 
ترتيب  �����ش����دارة  يف  ال����ب����اروم����رت 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات الأق�����در ع��ل��ى قيادة 

الباد بتاأييد 13 فا�شل 7 باملائة 
تراجع  ح��ني  يف  امل�شتجوبني  م��ن 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س 
اإىل املرتبة الثالثة بن�شبة 4 فا�شل 
مفاجئة،  خ��ط��وة  ويف  ب��امل��ائ��ة.   8
دخلت عبري مو�شي رئي�شة احلزب 
ال��د���ش��ت��وري احل���ر، ق��ائ��م��ة ترتيب 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات الأق�����در ع��ل��ى قيادة 
الرابعة  امل��رت��ب��ة  ل��ت��ح��ّل يف  ال��ب��اد 
ويرى  باملائة.   6 فا�شل   4 بن�شبة 
حمللون اأنها ا�شتفادت من ظهورها 
الإعامي املكّثف يف الآونة الأخرية، 

وم���ن م��واق��ف��ه��ا ال��رادي��ك��ال��ي��ة من 
من  موقفها  واأبرزها  ق�شايا،  عّدة 
الإ�شاميني  ومن  النه�شة  حركة 
عموما، حيث اعُتربت عبري مو�شي 
كخ�شم مبا�شر لاإ�شاميني بعيدا 
التفاو�س  اأو  ال��ت��واف��ق  منطق  ع��ن 
موؤ�ّشر  وح����اف����ظ  ه�������ذا،  م���ع���ه���م. 
ارتفاعه  ع��ل��ى  الإره����اب����ي  اخل��ط��ر 
ل�شهر  تقريبا  الن�شبة  نف�س  وعلى 
باملائة من   2 38 فا�شل  دي�شمرب 
الرتفاع  ه��ذا  ويعود  امل�شتجوبني، 
ح�شب البارومرت اإىل عودة اجلدل 

حتيا تون�س.. مفاجاأة نوايا الت�شويت:

تون�س: ال�ساهد يف ال�سدارة.. وعبري مو�سى تدخل ال�ّسباق

عبري مو�شي تدخل ال�شباقال�شاهد يف ال�شدارة.. وحزبه ي�شنع املفاجاة

مع اإبقاء عدد �شئيل من قواتها الع�شكرية 

ال�سراتيجية الأمريكية ل�سوريا مفّككة وخطرية
ترامب وكيم متفائالن مع بدء قمتهما يف هانوي  

وا�سنطن تدعو نيوديل واإ�سالم اأباد ل� »�سبط النف�س« 

•• وا�سنطن-وكاالت:

نا�شونال”  “ذا  �شحيفة  و���ش��ف��ت 
ال�شرتاتيجية  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف 
اإزاء �شوريا باأنها مفككة  الأمريكية 
وخطرية، حيث اإن اإبقاء عدد �شئيل 
الأمريكية  الع�شكرية  ال��ق��وات  م��ن 
ا�شرتاتيجية  وغ���ي���اب  ال���ب���اد،  يف 
�شرراً  الأكرث  النهج  ُيعد  متما�شكة 
وا�شنطن  ت��ت��خ��ذه  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي 
املنطقة  يف  م�شاحلها  اإىل  بالن�شبة 
وال�شعب  ح���ل���ف���ائ���ه���ا  وم���������ش����ال����ح 

ال�شوري. 
الأمريكي  الرئي�س  اأع��ل��ن  وعندما 
دونالد ترامب، يف دي�شمرب )كانون 
داع�س،  ه���زمي���ة  امل���ا����ش���ي،  الأول( 
القوات  جميع  �شحب  �شيتم  واأن����ه 
�شوريا  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  الع�شكرية 
ت�شاعدت  ج�����ن�����دي(،   2000(
املخاوف من اأن يكون هذا الن�شحاب 
�شابقاً لأوانه، ومن �شاأنه اأن يقو�س 
م�شتقبل  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  دور 
�شوريا كما ي�شع احللفاء واملقاتلني 

الأكراد يف مرمى الهجوم. 

تقلبات ترامب 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ا���ش��ت��ق��ال��ة وزير 
ماتي�س  جيم�س  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع 
واملبعوث الأمريكي بريت ماكغورك 
اح����ت����ج����اج����اً ع���ل���ى ق��������رار ت���رام���ب 

الأكراد والأ�شد
املتحدة  ال����ولي����ات  ت����ردد  وي��ع��ك�����س 
اإزاء �شوريا ف�شل البيت الأبي�س يف 
اإدراك ما هو على املحك، فالأو�شاع 
ال���ك���ث���ري من  م��ت��ق��ل��ب��ة يف  ت������زال  ل 
الوليات  اإ�شرار  مع  وحتى  �شوريا، 
ُهزم،  ق��د  داع�����س  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
فاإن الأخري ل يزال خطرياً وميكن 
جمدداً.  الإره��اب��ي  التنظيم  ع���ودة 
وع������اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ب���ات���ت ق���وات 
�شوريا الدميقراطية )غالبيتها من 
الأكراد( التي لعبت دوراً حمورياً يف 
للهجوم  معر�شة  داع�����س،  حم��ارب��ة 
م��ن ت��رك��ي��ا ال��ت��ي ل ي��غ��ل ي��ده��ا اإل 

التهديد بالتدخل الأمريكي. 
�شوريا  ق��وات  اأن  الفتتاحية  وت��رى 
الدميقراطية رمبا تنجرف بالفعل 
الرئي�س  ن��ظ��ام  ال��ت��واف��ق م��ع  ن��ح��و 
تخلي  نتيجة  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري 
الوليات املتحدة عن الأك��راد ومن 
�شد  احلماية  على  احل�شول  اأج��ل 
ثم  ومن  املحتمل،  الرتكي  الهجوم 
يف  الفو�شوي  ال�شيا�شة  �شنع  ف��اإن 
اقتناع  ع��ن  ي�شفر  الأب��ي�����س  البيت 
الأك������راد ب����اأن اأف�����ش��ل اأم����ل ل��ه��م يف 
البقاء يقع على عاتق نظام الأ�شد. 

فراغ اإقليمي 
ثمة  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت��ل��ف��ت 
بالبقاء  ترامب  قرار  باأن  فر�شيات 

بالن�شحاب، فاإن الأخري بدا عازماً 
اإذا  ول��ك��ن  ب���ق���راره.  التم�شك  ع��ل��ى 
كانت العدوانية من ال�شمات املميزة 
املتقلب هو  م��زاج��ه  ف���اإن  ل��رتام��ب 
الذي دفعه على الأرجح اإىل تغيري 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  نهاية  يف  م�����ش��اره 
عندما اأعلن عن بقاء 400 جندي 
امل�شتقبل  “يف  ���ش��وري��ا  يف  اأم��ري��ك��ي 

القريب. 
ويف خ�شم هذا الرتباك والحباط 
ترامب،  الرئي�س  توتر  عن  الناجم 
توؤكد الفتتاحية اأن بقاء عدد �شئيل 
الأمريكية  الع�شكرية  ال��ق��وات  م��ن 
ا�شرتاتيجية  وغ���ي���اب  ����ش���وري���ا  يف 
�شرراً  الأكرث  النهج  ُيعد  متما�شكة 
الوليات  ت��ت��خ��ذه  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 
يف  م�شاحلها  اإىل  بالن�شبة  املتحدة 
املنطقة وم�شالح حلفائها وال�شعب 

ال�شوري. 
 400 اأن وج��ود  ال�شحيفة  وتعترب 
للحفاظ   200( ف���ق���ط  ج���ن���دي 
�شمال  يف  الآم����ن����ة  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى 
القاعدة  يف  و200  ���ش��وري��ا  ���ش��رق 
يتجاوز  ل���ن  ب��ال��ت��ن��ف(  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ميكن  ول  ال������رم������زي  ال���ت���م���ث���ي���ل 
ولن  فعالة،  قتالية  ق��وة  اعتبارهم 
الع�شكري  النت�شار  ت��راج��ع  ي�شفر 
تعزيز  ع��ن  اإل  ال��وا���ش��ع  الأم��ري��ك��ي 
اأعداء الوليات املتحدة، ف�شًا عن 

تقوي�س احللفاء الأمريكيني. 

•• هانوي-اأ ف ب:

الأم���ريك���ي دونالد  ال��رئ��ي�����س  ع��رب 
ال�شمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 
م�شتهل  اأم�����س يف  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
ق��م��ت��ه��م��ا ال��ث��ان��ي��ة يف ه���ان���وي عن 
ثمانية  بعد  نتائج  بتحقيق  تفاوؤل 
يف  التاريخي  لقائهما  على  اأ�شهر 

�شنغافورة.
وتوقع ترامب قمة “ناجحة جداً” 
ي��ك��ون هذا  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  معربا 
على  �شريكز  ال��ذي  الثنائي  اللقاء 
النووية  ال���ش��ل��ح��ة  ن����زع  م�����ش��األ��ة 
لكوريا ال�شمالية “مماثا اأو حتى 

اأف�شل من اللقاء ال�شابق«.
متوجهاً  ك��ي��م  اأع���ل���ن  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأننا  م���ن  م���ت���اأك���د  “اأنا  ل���رتام���ب 
يرحب  امل��رة  هذه  بنتيجة  �شنخرج 
م�شيفاً “�شاأفعل ما  بها اجلميع”، 

بو�شعي لتحقيق ذلك«.
وبعد لقائهما يف فندق “�شوفيتيل 
�شيتناول  ميرتوبول”  ليجيند 

ترامب وكيم الع�شاء معا.
يرغب  ال��ذي  المريكي  والرئي�س 
بتحقيق جناح حيث ف�شل الروؤ�شاء 
ل�شغوط  ي���ت���ع���ر����س  الخ�����������رون 
القمة  ب���ي���ان  م�����ش��م��ون  ل��ت��و���ش��ي��ح 
الوىل ال��ت��ي ع��ق��ده��ا م���ع ك��ي��م يف 
حزيران/يونيو  يف  ����ش���ن���غ���اف���ورة 
املا�شي والذي بقي تف�شريه مبهما 
يف ما يتعلق “بنزع ال�شلحة النووية 

يف �شبه اجلزيرة الكورية«.
ك��ي��م جونغ  ت��رام��ب ول  ي��ع��ط  ومل 
على  وا���ش��ح��ة  م���وؤ����ش���رات  اأي  اون 
اليوم  يف  اعانه  يتم  اأن  ميكن  ما 
اخلمي�س  للمقة  والخ���ري  ال��ث��اين 

العامل. ميكن لكوريا ال�شمالية اأن 
الأمر نف�شه وب�شرعة كبرية  تفعل 

اإذا قّررت نزع �شاحها النووي«.
رائ���ع���ة.  “الإمكانيات  واأ������ش�����اف 
فر�شة عظمية، رمّبا مل ي�شبق لها 
كيم  ل�شديقي  ال��ت��اري��خ،  يف  مثيل 
جداً.  قريباً  �شنعرف  ج��ون��غ-اأون. 

اأمر مثري جداً لاهتمام!«.
وغ���ال���ب���اً م���ا ي�����ش��ت��خ��دم ت���رام���ب يف 
الكلمات  ب��ع�����س  ك��ت��اب��ة  ت��غ��ري��دات��ه 
على  للت�شديد  العري�س  باحلرف 

معناها.
اأ����ش���اد ت��رام��ب خ���ال ل��ق��اءات��ه مع 
ال�شلطات الفيتنامية حيث اجتمع 
مع الرئي�س نغوين بو ترونغ وهو 
اأي�شا،  ال�����ش��ي��وع��ي  احل����زب  رئ��ي�����س 
بالتقدم القت�شادي “ال�شتثنائي” 

ويخ�شى  الفيتنامية.  العا�شمة  يف 
م��ن��ت��ق��دو ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ان 
يقدم الكثري من التنازلت لعطاء 
انطباع بتحقيق “جناح” وحتويل 
وا�شنطن  يف  يح�شل  عما  النتباه 
ال�شخ�شي  حماميه  ي�شتعد  حيث 
ال�����ش��اب��ق م��اي��ك��ل ك��وه��ني ل����ادلء 

بافادته امام جلنة يف الكونغر�س.
وق��ب��ل ���ش��اع��ات م���ن ال��ق��م��ة، �شدد 
ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ع��ل��ى منوذج 
التي  ال�شيوعية  ال��دول��ة  ف��ي��ت��ن��ام، 
اع���ت���م���دت ال���راأ����ش���م���ال���ي���ة وط����وت 
���ش��ف��ح��ة امل���واج���ه���ة م���ع ال���ولي���ات 

املتحدة.
ت���غ���ري���دة على  ت����رام����ب يف  وق������ال 
تويرت اإّن “فيتنام تزدهر بطريقة 
ل مثيل لها اإل يف اأماكن قليلة يف 

يف �شوريا يعود اإىل تهديد بريطانيا 
�شوريا  م���ن  ب��الن�����ش��ح��اب  وف��رن�����ش��ا 
يف ح��ال خ��روج ال��ق��وات الأمريكية. 
اأوروبي  بلد  اأي  ذل��ك، ل يبدو  ومع 
الع�شكرية  قدراته  لزيادة  م�شتعداً 
ان�شحاب  حم���ل  ل��ي��ح��ل  ���ش��وري��ا  يف 
م�شاكل  ظل  يف  وبخا�شة  اأمريكي، 
)الربيك�شيت  ال��دول  لهذه  داخلية 
ا�شتمرار  واح��ت��م��ال  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 

الحتجاجات يف فرن�شا(. 
اأن  الأم��ري��ك��ي  ال���وج���ود  واإذ مي��ك��ن 
من  اأك������رب  ا����ش���ت���ج���اب���ة  اإىل  ي���دف���ع 
عدد  تخفي�س  ق��ي��ود  ف����اإن  ال��ن��ات��و، 
اإقليمي  لفراغ  املجال  تفتح  القوات 
اإيران  م��ن  ك��ل  ت�شتعد  ال�شلطة  يف 

ورو�شيا مللئه. 
ويف اأبريل )ني�شان( 2018 عندما 
�شربة  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ���ش��ن��ت 
كيماوي  هجوم  على  رداً  �شاروخية 
ن��ف��ذه ن��ظ��ام الأ���ش��د، ب��دت م�شتعدة 
ال�شوري، ولكن  ال�شعب  للدفاع عن 
ب��ع��د اأق����ل م���ن ع����ام، ي��ب��دو اأن���ه���ا مل 
لهذا  امل��ث��ل��ى  بامل�شلحة  تهت�م  ت��ع��د 

ال�شعب. 
وتختتم الفتتاحية قائلة: “الأ�شواأ 
اليقني  باإحال عدم  اأنه  من ذلك، 
تتخلى  ج���داً،  امللحة  القيادة  مكان 
امل��ت��ح��دة ع��ن جميع من  ال���ولي���ات 
وع��دت��ه��م ب��احل��م��اي��ة ع��ن��دم��ا دخلت 

احلرب ب�شكل خطري«. 

�شل�شلة  ت��وق��ي��ع  ومت  ف��ي��ت��ن��ام.  يف 
�شركات  املنا�شبة مع  عقود يف هذه 
ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  اأم��ريك��ي��ة 
بح�شب  دولر  م���ل���ي���ار   21 اىل 
على  ت��رام��ب  ورد  البي�س.  البيت 
الن��ت��ق��ادات ال��ك��ث��رية ل��ع��دم احراز 
تقدم ملمو�س يف هذا امللف، طالبا 
الدميوقراطيني  خ�����ش��وم��ه  م���ن 
ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ق��ول ل��ه م��ا يجب 
ال����ق����ي����ام ب�������ه. وي��������رى م�������ش���وؤول���و 
املتحدة  الوليات  يف  ال�شتخبارات 
تقم  مل  ال�������ش���م���ال���ي���ة  ك����وري����ا  اأن 
النووية  تر�شانتها  خلف�س  ب�شيء 
ال���ك���وري  ال���زع���ي���م  اإن  وي���ق���ول���ون 
ع��ل��ى احلفاظ  م�����ش��م��م  ال�����ش��م��ايل 
ت�شكل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ا���ش��ل��ح��ت��ه  ع��ل��ى 

ا�شا�س ا�شتمرارية نظامه.

الع�شكري«. وتابع بومبيو “�شّجعت الوزيرين على جعل الت�شال املبا�شرة 
اأولوية وجتّنب اأن�شطة ع�شكرية جديدة«.

واأعلنت الهند اأنها �شّنت الثاثاء غارات جوية �شّد مع�شكر تدريبي جلماعة 
“جي�س حممد” داخل اأرا�شي باك�شتان، وذلك بعد اعتداء 
انتحاري اأ�شفر عن مقتل 41 ع�شكريا هنديا يف ك�شمري 
الإ�شامية  اجل��م��اع��ة  وت��ب��ّن��ت��ه  ف��رباي��ر  ���ش��ب��اط   14 يف 

املت�شّددة.
اأّدت  اأّن الغارة  اأباد ما اأعلنته نيودلهي من  ونفت اإ�شام 
اجلماعة،  م�شّلحي  م��ن  جداً”  كبري  “عدد  مقتل  اإىل 
وواهمة”،  “متهورة  ب��اأن��ه��ا  ال��ه��ن��د  اّدع�������اءات  وا���ش��ف��ة 

ومتوّعدة بالرد.
ق��ل��ق��ا دول��ي��ا ودع����ا الحت����اد الأوروب�����ي  الت�شعيد  واأث�����ار 

وال�شني اجلارتني الغرميتني اإىل “�شبط النف�س«.
الثاث  احل��روب  من  اثنتني  وباك�شتان  الهند  وخا�شت 
حول  نزاعهما  ب�شبب   1947 منذ  بينهما  دارت  التي 

ك�شمري.

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

النوويتني  اجل��ارت��ني  وباك�شتان،  الهند  من  ك��اًّ  املتحدة  ال��ولي��ات  ت  ح�شّ
اللدودتني، على “�شبط النف�س” بعد ارتفاع من�شوب التوتر 

ثانية  جهة  م��ن  مطالبة  خ��ط��رية،  م�شتويات  اإىل  بينهما 
على  الإرهابية”  “اجلماعات  �شّد  بالتحّرك  اأب��اد  اإ���ش��ام 

اأرا�شيها.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي م��اي��ك بومبيو يف بيان 
النف�س  �شبط  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  وب��اك�����ش��ت��ان  ال��ه��ن��د  “نح�ّس 
وجتّنب الت�شعيد باأي ثمن”، م�شرياً اإىل اأنه تباحث هاتفيا 
الع�شكري  الت�شعيد  يف  والباك�شتاين  الهندي  نظرييه  مع 

الأخري بني دولتيهما.
واأ�شاف الوزير الأمريكي اأّنه بحث مع نظريه الباك�شتاين 
“يف احلاجة امللّحة لأن تتحّرك باك�شتان ب�شكل كبري �شّد 
واحلاجة  اجلماعات الإرهابية التي تعمل على اأرا�شيها”، 
اإىل “نزع فتيل التوترات احلالية من خال جتّنب العمل 
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

مباعب  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  اخلام�شة  يف  تفتتح 
اأك��ادمي��ي��ة ن����ادي اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي مبنطقة 
الكروية  البطولة  مناف�شات  اأبوظبي  يف  امل�شرف 
كاأ�س  على  املقامة  العا�شرة،  ال�شنوية  ال��دول��ي��ة 
ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل نهيان للنا�شئني 
حت��ت 14 ���ش��ن��ة ،وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم الأح����د 3 
م���ار����س امل��ق��ب��ل مب�����ش��ارك��ة 8 ف���رق م���ن خمتلف 
البطولة  هام�س  على  ت��ق��ام  وال��ت��ي   ، امل�شتويات 
انطلقت  التي  �شنوات   10 ملواليد حتت  املحلية  
 .. الت�شامح  ع��ام  م��ع  تزامنا  املا�شي  الأح���د  ي��وم 
ظبي  اأب���و  ل��دول��ي��ة  الفتتاحية  اجل��ول��ة  وت�شهد 
لفرق مواليد ما بني 2005 – 2006 م�شاركة 
والعربية  املحلية  فرقنا  بجانب  مميزة  اأوروبية 
نادي  مبباراة  الليلة  تفتتح  والتي   ، واخلليجية 
الت�شيكي  ب��ي��زك  ف��ري��ق  ال��ري��ا���ش��ي،م��ع  اأب���و ظبي 
،مع  ال�شعودية  ح��راء  اأكادميية  مباراة  ،وتعقبها 
اأك��ادمي��ي��ة �شبت ل��ك��رة ال��ق��دم ،ث��م م��ب��اراة فريق 
كيندر تارغوفي�شت الروماين مع فريق اأكادميية 
مدر�شة  بلقاء  وتختتم  امل�شري  الريا�شية  برتو 
جنوم امل�شتقبل العماين  واأكادميية )با�س( لكرة 

القدم.
وك���ان���ت اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م���ب���اري���ات ال����دور 
�شنوات،   10 الأ���ش��ب��ال حت��ت  ل��ف��ئ��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي 
للفرق املحلية واخلليجية قد �شهدت اإقامة اأربعة 
اأبو ظبي  مباريات واأ�شفرت عن فوز فريق نادي 
الأزرق5/�شفر  اأكادميية احلوت  على  الريا�شي 
هداف  هدافه  بقيادة  الأوىل  املجموعة  ليت�شدر 
�شجل  ال���ذي  ع��ل��وان  �شيف  الآن  ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة 
بفارق  الثاين  املركز  ويف   ) )هاتريك  اأهداف   3
الأه����داف ف��ري��ق م��در���ش��ة اأدن����وك ب��ف��وزه الثاين 
وفاز   ، يوفنتو�س1/2  فريق  على  التوايل  على 
فريق اأكادميية امل�شتقبل العماين على اأكادميية 
�شابورت  اأك���ادمي���ي���ة  ف��ري��ق  وف����از   ،  0/6 ���ش��ب��ت 
نظيفني  بهدفني  با�س  اأكادميية  على  الريا�شية 
التمهيدي  ال�����دور  م��ب��اري��ات  ال���ي���وم  ..وت��خ��ت��ت��م 
لقاء  يف  يتقابل  مباريات   4 باإقامة  الفئة  لتلك 
اأدنوك  فريق  م��ع  الريا�شي  ظبي  اأب��و  ال�����ش��دارة 
ويتقابل   ، الأزرق  احل��وت  مع  يوفنتو�س  ويلتقي 
فريق �شبت مع اأكادميية �شابورت وتختتم بلقاء 

امل�شتقبل العماين وبا�س .

على امليدان الرملي بنادي الفرو�شية 
فر�شان  يلتقي  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�شمة 
الأ�شبوع  يف  احلواجز  قفز  وفار�شات 
لوجنني  الإم����ارات  ل���دوري   ”11“
ل��ق��ف��ز احل����واج����ز، ب��رع��اي��ة لوجنني 
واإ���ش��راف احت��اد الإم���ارات للفرو�شية 
وال�������ش���ب���اق، وب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
ويتناف�شون  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة.  اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى ج��وائ��ز ي��ب��ل��غ جم��م��وع��ه��ا اأكرث 
“237” األ��ف دره��م، خ�ش�شت  من 
املتقدمة  املراكز  واأ�شحاب  للفائزين 
فعالياتها  جت���رى  اأ����ش���واط  ���ش��ت��ة  يف 
على امليدان الرملي بنادي العا�شمة 

اإيذانا  ي���وم���ني،  خ����ال  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
الثاين  اجل���زء  مناف�شات  بانطاقة 
الثامنة،  ن�شخته  يف  ال��ق��ف��ز  ل����دوري 
الأول  اجلزء  مناف�شات  ا�شتيفاء  بعد 
الأ�شبوع  يف  ان��ط��ل��ق��ت  وال���ت���ي  م��ن��ه 
املا�شي  اأك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر  م���ن  الأول 
بنادي  املغطاة  ال�شالة  م��ي��دان  على 
منت�شف  وحتى  للفرو�شية،  ال�شارقة 
مركز  م��ي��دان  على  املا�شي  دي�شمرب 
ومن  دب���ي،  يف  للفرو�شية  الإم�����ارات 
بعده توا�شلت �شل�شلة دوليات القفز 
اأندية  و�شهدتها  الفئات  جميع  م��ن 
من  ب���دءاً  تباعاً  الفرو�شية  وم��راك��ز 

ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الحت����اد ال��دول��ي��ة من 
ف��ئ��ة ال��ن��ج��م��ت��ني ع��ل��ى م���ي���دان نادي 
العني للفرو�شية والرماية واجلولف 
بطولة  وحتى  املا�شي،  دي�شمرب   20
كاأ�س رئي�س الدولة من فئة اخلم�س 
الفر�شان  منتجع  ميدان  على  جنوم 
اأختتمت  وال��ت��ي  ال����دويل  ال��ري��ا���ش��ي 
و�شوف  فرباير،   23 املا�شي  ال�شبت 
تتوا�شل مناف�شات اجلزء الثاين من  
ال��ي��وم على  م��ن  اب��ت��داًء  القفز  دوري 
وحتى  اأبوظبي  يف  الفرو�شية  ميدان 
ن��ه��ائ��ي ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة ل����دوري 
الإم������������ارات ل����وجن����ني ع���ل���ى م���ي���دان 

ال�شارقة  ب���ن���ادي  امل��غ��ط��اة  ال�����ش��ال��ة 
للفرو�شية يوم 27 اأبريل القادم. 

مناف�شات الأ�شبوع “11” ثاين لقاء 
ي��ج��م��ع ب���ني ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى ميدان 
وتغيري  حتديثه  بعد  اأبوظبي  ن��ادي 
رملية،  اإىل  ع�����ش��ب��ي��ة  م���ن  اأر���ش��ي��ت��ه 
وتد�شينه مبناف�شات بطولة اأبوظبي 
الأرب����ع  ف��ئ��ة  2019 م���ن  ال��دول��ي��ة 
على  وت�شتمل  ي��ن��اي��ر،  مطلع  جن���وم 
اأ���ش��واط منها   3 تقام  اأ���ش��واط،  �شتة 
اليوم مبوا�شفات اجلولة واملرحلتني، 
اجلولة  مبوا�شفات  غ���داً  والأخ����رى 
حم�شوبة  متايز  جولة  مع  ال��واح��دة 

ال���ن���ق���اط ���ش��م��ن ال�������دوري وارت���ف���اع 
وبها  �شم،   ”145“ احل��واج��ز حتى 
املخ�ش�شة  امل��ن��اف�����ش��ات  اأي�����ش��اً  ت��ع��ود 
مل�����ش��ارك��ة ف��ر���ش��ان ال��ق��ف��ز م���ن دولة 
الو�شائل  اإح������دى  وه����ي  الإم���������ارات، 
اأبوظبي  ن����ادي  اإدارة  تتبعها  ال��ت��ي 
وريا�شة  الفر�شان  لدعم  للفرو�شية 
ب�������الإم�������ارات. ي�������ش���رف على  ال���ق���ف���ز 
امل���ن���اف�������ش���ات ح�������ش���ام زم����ي����ت ممثا 
التحكيم  وجلنة  الفرو�شية،  لحت��اد 
ترتاأ�شها ليزا حارب مبعاونة اآخرين، 
على  ي�شممها  املناف�شات  وم�����ش��ارات 
امليدان  اأر����س  على  وينفذها  ال���ورق 

مب�شاعدة  ب��ه��رن�����س  م��ارك��و  ال����دويل 
لاأ�شر  ع���ام���ة  وال����دع����وة  اآخ����ري����ن، 

باإ�شتعرا�شات  وللجمهور لا�شتمتاع 
�شيقة ومثرية يف ريا�شة القفز والتي 

ت�����ش��ادف ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع يف 
اأجواء �شتوية دافئة. 

الإمارات  كاأ�س  بطولة  يف  الإم���ارات،  ت��راث  بنادي  ال�شباحة  فريق  ي�شارك 
احتاد  ينظمها  التي  العمرية،  للفئات  الق�شري  باملجرى  لل�شباحة  الأوىل 
اأول مار�س املقبل على م�شبح  الإم��ارات العربية املتحدة لل�شباحة وتنطلق 

جممع حمدان بن حممد الريا�شي يف دبي، وت�شتمر ملدة يومني.
اأربعة ع�شر �شباحاً من النا�شئني، الذين يناف�شون يف  وي�شم فريق النادي 
ال�شيد  اأو�شح  �شنة، حيث  و16  �شنة،  و14  �شنة،  و12  �شنوات،   10 فئات 
را�شد حممد الرميثي م�شرف فريق ال�شباحة اأن الفريق اأكمل ا�شتعداداته 
مبع�شكر داخلي على م�شبح جزيرة ال�شمالية الأوملبي التابع للنادي. واأر�شل 
الرميثي �شكره ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، مبيناً اأن م�شاركتهم 
يف البطولة تاأتي تعزيزاً مل�شاركات النادي يف امل�شابقات املحلية بالدولة، التي 
اأحرز فيها �شباحو النادي نتائج مميزة يف املوا�شم ال�شابقة، مثنياً على الروح 
النتائج  اإىل  اأدى  ما  وهو  البطولت  وتعط�شهم حل�شد  لل�شباحني  العالية 
فريق  م�شرية  لزم��ت  التي  الكبرية  والنجاحات  ح�شلوها  التي  الباهرة 

ال�شباحة بالنادي.

ك�����ش��ف��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ال���ف���ي���ك���ت���وري تيم 
زوارق  ����ش���ن���اع���ة  ع�����امل  يف  ال�����رائ�����دة 
فئة  ع��ن  ال�شتار  ال�شريعة  ال�شباقات 
ج���دي���دة يف ع����امل ���ش��ب��اق��ات ال������زوارق 
 PRO« ال�����ش��ري��ع��ة ف��ئ��ة امل��ح��رتف��ني
ال�شتار  اأ������ش�����دل  ح���ي���ث   .»CAT
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
م���ك���ت���وم، ويل  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
ال���زورق اجلديد �شمن  دب��ي عن  عهد 
العاملي  دبي  ملعر�س  الر�شمي  الفتتاح 
بح�شور  وذل�����ك   ،2019 ل���ل���ق���وارب 
بن  حم��م��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم. و�شعادة حريز املر بن 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح��ري��ز، 
اأ�شحاب  ت��ي��م وع���دد م��ن  ال��ف��ي��ك��ت��وري 

ال�شعادة وكبار ال�شخ�شيات.
ال��ف��ئ��ة اجلديدة  اب��ت��ك��ار ه���ذه  وي���اأت���ي 
الفيكتوري  م��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ود  ���ش��م��ن 
البحرية،  ال��ري��ا���ش��ات  اإح��ي��اء  يف  ت��ي��م 
املوؤ�ش�شة  خ��ربات  ت�شخري  ع��رب  وذل��ك 

وابتكار  املجال  يف  وخ��رباوؤه��ا  العاملية 
�شباقات  ريا�شة  يف  كلًيا  جديدة  فئات 

الزوارق ال�شريعة.

وتعترب موؤ�ش�شة الفيكتوري من اأف�شل 
ال�شريعة،  ال��زوارق  �شناعة  موؤ�ش�شات 
التام  الل�����ت�����زام  ظ����ل  يف  خ�������ش���و����ش���اً 

وال�����ش��ام��ة وتاأمني  الأم����ن  مب��ع��اي��ري 
جانب  اإىل  ال��������زورق،  ق���ي���ادة  ك��اب��ي��ن��ة 
موؤ�ش�شة  وت��ه��دف  وال�����ش��رع��ة.  الأداء 

هذه  اإط������اق  وراء  م���ن  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
ت�شجيع  اإىل  واملبتكرة  اجلديدة  الفئة 
الريا�شات  ع��امل  دخ���ول  اإىل  ال�شباب 

اأن تكلفة الزوارق  البحرية، خ�شو�شاً 
بالفئات  مقارنة  قليلة  الفئة  ه��ذه  يف 
لكونها  العالية،  التكلفة  ذات  الآخ��رى 

بحاجة اإىل فريق متكامل من خرباء 
وتتطلع  وغ��ريه��ا.  و�شيانة  ميكانيك 
“برو  اإطاق فئة  اأي�شاً عرب  املوؤ�ش�شة 

ال�شاعدة  املواهب  اكت�شاف  كات” اإىل 
يف الإمارات، وت�شجيع الفرق ال�شغرية 
ال���ع���امل ع��ل��ى دخول  اأن���ح���اء  يف ك���اف���ة 
وامل�شاركة  البحرية  الريا�شات  جمال 

يف �شباقات الزوارق ال�شريعة.
وت�����ش��ع��ى م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
جاهدة على تبني هذه الفئة من قبل 
البحرية،  للريا�شات  العاملية  الهيئة 
يخو�شها  ع���امل���ي���ة  ب���ط���ول���ة  ل��ت�����ش��ب��ح 
اأنحاء  جميع  من  ف��رق  فيها  وي�شارك 
ال�����ع�����امل. وي����������رتاوح ط������ول ال�������زورق 
27 و29  الفئة بني  امل�شارك يف هذه 
وي�شل وزنه اإىل 1650 كغ، اأما على 
ال�شعيد امليكانيكي ي�شم الزورق عدداً 
تر�شخ مفاهيم  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ف��ات  م��ن 
مبحرك  ت����زوي����ده  مت  ح���ي���ث  ال����ق����وة، 
لت�شل  ح�شان   200 بقوة  مريكوري 
100 ميل  لأك��رث من  القارب  �شرعة 
اجلبي  بخا�شية  ويتمتع  ال�شاعة،  يف 

بي اإ�س.

جوائزها اأكرث من »237« األف درهم..

فر�سان دوري الإمارات لوجنني يف �سيافة اأبوظبي للفرو�سية 

فريق ال�سباحة بنادي تراث الإمارات ي�سارك يف بطولة كاأ�س الإمارات للمجرى الق�سري

الفيكتوري تيم تك�سف عن فئة جديدة يف �سباقات الزوارق ال�سريعة

على كاأ�س زايد بن هزاع 

دولي���ة ن���ادي اأبوظب���ي الكروي���ة للنا�سئ���ني تفتت���ح الي���وم

ك�شفت �شحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية عن عر�س الوليات املتحدة 
16 منتخبا من  اإقامة بطولة قارية يف كرة القدم العام املقبل، مب�شاركة 

دول احتادي كونكاكاف وكومنيبول.
واأ�شارت ال�شحيفة اىل اأن رئي�س احتاد الكرة يف الوليات املتحدة كارلو�س 
الحتاد  منها  يتاألف  التي  الع�شرة  الحت���ادات  اإىل  بر�شالة  بعث  ك��وردي��رو 
الأمريكي اجلنوبي “كومنيبول”، معربا عن رغبة باده يف تنظيم بطولة 
 12 ت�شت�شيفها  وال��ت��ي   ،2020 اأوروب����ا  ك��اأ���س  م��ع  متزامن  وق��ت  تقام يف 
12 حزيران-يونيو و12  مدينة يف القارة العجوز يف الفرتة املمتدة بني 

متوز-يوليو.

عائدات  حتقيق  يت�شمن  “عر�شا  ر�شالته  يف  اأورد  ك��وردي��رو  اأن  واأو�شحت 
بها”،  املرتبطة  والهيئات  امل��دع��وة  للمنتخبات  دولر  مليون   200 بنحو 
على اأن ينال الفائز يف البطولة جائزة مالية ت�شل قيمتها اىل 11 مليون 

دولر.
احتاد  يف  املن�شوية  ل��ل��دول  الع�شرة  املنتخبات  م�شاركة  الق���رتاح  وي�شمل 
ت�شيلي،  كولومبيا،  بوليفيا،  الأرج��ن��ت��ني،  “الربازيل،  اجلنوبية  اأم��ريك��ا 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ريو، الأوروغ������واي، وفنزويا”،  ال��ب��اراغ��واي،  الإك�����وادور، 
والو�شطى  ال�شمالية  “اأمريكا  الكونكاكاف  �شتة منتخبات يف احتاد  اأف�شل 
وكندا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأب���رزه���م  ع�����ش��وا   41 ي�شم  والكاريبي” ال���ذي 

واملك�شيك وكو�شتاريكا.
وياأتي الطرح يف اأعقاب مباحثات اأجريت خال العام املن�شرم بني م�شوؤولني 
“نيويورك  واأ����ش���ارت  ب��ط��ول��ة حمتملة.  ب�����ش��اأن  ال��ق��اري��ني  م��ن الحت���ادي���ن 
الحتاد  ملجل�س  اجتماع  قبل  اإ�شايف  ب�شكل  �شيبحث  الأم��ر  اأن  تاميز” اىل 
اآذار-مار�س  منت�شف  الأمريكية  ميامي  مدينة  يف  يعقد  الدويل”فيفا” 
اأمريكا  “كوبا  املقبل. و�شتكون �شيغة البطولة املقرتحة م�شابهة لبطولة 
2016، وكانت ن�شخة  �شنتناريو” التي ا�شت�شافتها الوليات املتحدة عام 
مو�شعة من “كوبا اأمريكا” الأمريكية اجلنوبية، احتفال بالذكرى املئوية 
اأي�شا  منتخبا موزعني   16 م�شاركة   2016 ن�شخة  و�شهدت  لنطاقها. 

بني ع�شر منتخبات اأمريكية جنوبية و�شت من الكونكاكاف، وانتهت بفوز 
العام  بطولة  اق��رتاح  وبح�شب  الرتجيح.  بركات  الأرجنتني  على  ت�شيلي 

املقبل، �شتتناف�س املنتخبات بداية يف دور جمموعات تليه اأدوار اإق�شائية.
اأن الق��رتاح يبقى مرتبطا مبوافقة  “نيويورك تاميز” اأ�شارت اإىل  اأن  اإل 
العام  ينظم يف �شيف  ال��ذي  الأخ��ري  واأن  اجلنوبية، ل�شيما  اأمريكا  احت��اد 
احلايل “كوبا اأمريكا” يف الربازيل، يعتزم نقل موعد اإقامتها اىل اجلدول 

نف�شه لأعوام اإقامة البطولة الأوروبية بدءا من 2020.
ومل يتحدد بعد البلد امل�شيف لكوبا اأمريكا 2020، علما باأنه من املقرر 

اأن ت�شت�شيف الإكوادور ن�شخة العام 2024 من البطولة.

الوليات املتحدة ترغب يف اإقامة بطولة قارية 2020 
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للطريان  م��ا���ش��رتز  دب���ي  “بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  الأول  اأم�����س  اخ��ت��ت��م��ت 
الا�شلكي احلر 2019 “ التي اأقيمت يف نادي �شكاي هب ار�شي بدبي 

مب�شاركة 21 دولة.
لطائرات  ا�شتعرا�شيا  ع��ر���ش��ا  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت�شمنت 
اجلهات  وتكرمي  الفائزين  لتتويج  وحفا  الدرون”  الهليكوبرت” 

التي اأ�شهمت يف اإجناح احلدث .
���ش��ه��د ح��ف��ل اخل��ت��ام ن�����ش��ر ح��م��ودة ال��ن��ي��ادي رئ��ي�����س احت����اد الإم�����ارات 
واأع�شاء  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  اجلوية  للريا�شات 
وروؤ�شاء  العاملة  وال��ل��ج��ان  املنظمة  واللجنة  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
الوفود امل�شاركة والطيارين واجلهات الراعية والداعمة للحدث وعدد 

من املدعوين .
ووجه النيادي ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي على رعايته ودعمه 
خا�س  ب�شكل  احلالية  وللبطولة  عامة  اجلوية  للريا�شات  املتوا�شل 
والتي تركت اأثرا طيبا لدى اأبناء الإمارات واملقيمني و�شيوف دبي.. 

مثمنا جهود اللجنة املنظمة للبطولة وكل من �شاهم يف اإجناحها.
من جهته تقدم البطل الإماراتي العاملي طارق ال�شعدي مدير البطولة 
- يف كلمته خال حفل التكرمي - بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم على رعايته ودعمه الكرميني للبطولة .. 

موجها ال�شكر للجنة املنظمة واللجان العاملة بالبطولة.

اأحمد  نا�شر  الطيار  وه��و  خليجي  طيار  اأ�شغر  بتكرمي  احلفل  وب��داأ 
اأف��ري��ق��ي علي غاين  ت��ك��رمي اجل��ن��وب  .. كما مت  الإم�����ارات  نا�شر م��ن 
كاأ�شغر لعب يف البطولة الدولية بجانب تكرمي كل من �شرطة دبي 
ار�شي وماجد على  �شكاي هب  ون��ادي  �شند  واأكادميية  املدين  والدفاع 

الدجي وحبيب حممد علي املو�شى وبوب فردريك ودوين �شيكا .
فئة  ففي   .. البطولة  يف  امل�شاركة  الفئات  يف  الفائزين  تكرمي  مت  ثم 
الهليكوبرت اخلليجية فاز باملركز الأول وامليدالية الذهبية الإماراتي 
الإماراتي  الف�شية  وامليدالية  الثاين  املركز  يف  تاه  الري�س  اهلل  عبد 
تامر عو�س ال�شام�شي وحل ثالثا الباك�شتاين املقيم يف دبي اأغا حممد 
الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  ال��دول��ي��ة  الهليكوبرت  فئة  . ويف  ال��ربون��زي��ة  ون���ال 

امليدالية  ك��و  كيني  ال��ت��اي��واين  ون��ال  داه��ل  كيلي  الأم��ري��ك��ي  والذهبية 
وحل  الربونزية  امليدالية  كوجنتون  �شكارين  والتاياندي  الف�شية 
الإيطايل لوكا با�شكانتي رابعا وتاه التاياندي �شا�شيكان بون مال يف 
املركز اخلام�س . اأما يف فئة الطائرات اجلازولني اخلليجية 3 دي فقد 
احتكر الكويتيون املراكز الثاثة الأوىل حيث كانت امليدالية الذهبية 
من ن�شيب اأحمد على هادي والف�شية من ن�شيب م�شطفى العو�س 
علي  اأحمد  اأي�شا  ف��از  ما  ..فيما  الرفاعي  ملحمد  ذهبت  وال��ربون��زي��ة 
هادي بامليدالية الذهبية يف فئة الطائرات النفاثة للبطولة اخلليجية 
جت ونال الف�شية الطيار اجلنوب اأفريقي جريك دونالد�شون وذهبت 

الربونزية للكويتي على بهبهاين .

اختت���ام »بطول���ة دب���ي ما�ست���رز للطي���ران الال�سلك���ي احل���ر«

•• دبي - الفجر: 

زار �شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم مدير 
التن�س و�شمو  رئ��ي�����س احت���اد  دب���ي  اإع����ام  دائ����رة 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  من�شة 
2019 مبوقع  يف معر�س دبي العاملي للقوارب 

احلدث يف قناة دبي املائية.
التي  الفعاليات والأن�شطة  واطلع �شموهما على 
 27 رق���م  ال�����دورة احل��ال��ي��ة  ال���ن���ادي يف  ينظمها 
وكذلك  للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�س  عمر  من 
الريا�شي  امل��و���ش��م  امل�����ش��ت��م��رة ط���وال  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
البحرية  ال�شباقات  البحري وجهوده يف تطوير 
الرتاثية واحلديثة حيث ا�شتمعا ل�شرح واف من 

هزمي القمزي مدير اإدارة ال�شباقات.
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وينظم 
بالتعاون  م��ت��ن��وع��ة  ب��ح��ري��ة  ري��ا���ش��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
املنظمة  اجلهة  التجاري  العاملي  دب��ي  مركز  مع 

للحدث وعدد من املوؤ�ش�شات الوطنية ومب�شاركة 
حملية ودولية كبرية يف م�شابقات �شيد الأ�شماك 

)كنعد و�شكل( وريا�شة الدراجات املائية.
وي��ت�����ش��در الأن�������ش���ط���ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي تقام 
ال��ع��امل��ي للقوارب  ب��ال��ت��زام��ن م���ع م��ع��ر���س دب���ي 
2019 مناف�شات اجلولة الثالثة واخلتامية من 
 2019-2018 الأ�شماك  ل�شيد  دب��ي  بطولة 
التعاونية  دب��ي  جمعية  مع  وال�شراكة  بالتعاون 
)طريان  الوطنية  والناقلة  الأ�شماك  ل�شيادي 
الإم��ارات( و)بي اأند اأو( مارينا�س ومعر�س دبي 

العاملي للقوارب 2019.
وت�����ش��ت��ق��ط��ب م�����ش��اب��ق��ة ���ش��ي��د الأ����ش���م���اك والتي 
ت��ق��ام ه��ذا امل��و���ش��م م��ن ث��اث ج���ولت ه���واة هذه 
اأبناء الدولة واجلاليات املقيمة يف  الريا�شة من 
الدولة حيث تت�شلم اللجنة املنظمة يوميا �شيد 
امل�شاركني يف مقر املعر�س عند مدخل قناة دبي 
يوم  احل��دث  ختام  موعد  حتى  حمريا  يف  املائية 

ال�شبت املقبل

البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وي��ق��دم 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف هذه  ك���ب���رية  ح����واف����ز م���ال���ي���ة 
بالنادي  املنظمة  اللجنة  ر�شدت  حيث  امل�شابقة 
135 منها �شتوزع على  األ��ف دره��م   165 مبلغ 
الع�شرة الأوائل يف  فئة م�شابقة الكنعد و30 األفا 
للفائزين باملراكز الثاثة الأوىل يف م�شابقة فئة 

)ال�شكل(
كما ر�شدت اللجنة املنظمة احلوافز العينية من 
قبل رعاة احلدث حيث �شتقدم الناقلة الوطنية 
)طريان الإمارات( خم�شة تذاكر �شفر لأ�شحاب 
ال���وزن الع��ل��ي يف ك��ل ي��وم وب��ط��ل )ال�شكل( كما 
�شيح�شل بطل )الكنعد( على موقف جماين ملدة 

عام مقدم من موؤ�ش�شة بي اأند اأو مارينا�س 
امل�شابقة اجلائزة  امل�شاركون يف هذه  كما يرتقب 
من  وامل��ق��دم��ة  احل���دث  يف  للم�شاركني  ال��ك��ربى 
للقوارب  ال��ع��امل��ي  دب���ي  مل��ع��ر���س  املنظمة  اللجنة 
ب��واح��دة من ث��اث فر�س  الفوز  وه��ي   2019
العاملي  الأ���ش��م��اك  �شيد  مونديال  يف  للم�شاركة 

يف  الوىل  ال��ث��اث��ة  امل��راك��ز  لأ���ش��ح��اب   2020
جمموع النقاط جلولت بطولة دببي 2018-

حمطات.  3 �شملت  والتي   2019
اجلمعة العر�س الليلي الأول من نوعه

البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  وي�شتعد 
لتنظيم  العاملي  املعر�س  م��ع  وبالتزامن  كذلك 
-اجلولة  املائية  للدراجات  دبي  �شباق  مناف�شات 
الإمارات  بطولة  من  اخلتامية  وقبل  ال�شاد�شة 
الدولية -2019 وذلك على مدار يومني اثنني 
بالإثارة  مليئني  �شيكونان  وال�شبت(  )اجلمعة 

والت�شويق
ومن املنتظر اأن تقام خال اأيام املعر�س وحتديدا 
للدراجات  الليلي  ال�شتعرا�س  املقبل  اجلمعة 
امل���ائ���ي���ة يف ف��ئ��ت��ني ه����اي����درو ف����اي واحل���رك���ات 
الإمارات  بطولة  فعاليات  �شمن  ال�شتعرا�شية 
هذا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  وذل���ك   2019 ال��دول��ي��ة 
التوقيت ال�شابعة م�شاءا حيث يتناف�س امل�شاركون 
نادي  املقدمة من  املالية  الألقاب واجلوائز  على 

دبي الدويل للريا�شات البحرية.
ال�شبت قمة التناف�س بني اأبطال العامل

من  بالقرب  جديد  موقع  ويف  ال�شبت  ي��وم  يقام 
موقع ال�شباق على �شاطئ جمريا مناف�شات باقي 
الفئات وهي واقف حمرتفني جي بي 1 وجال�س 
جي بي 3 )مواطنني( وواقف جي بي 2 وواقف 
خم�شرمني جي بي 2 �شتوك وجال�س جي بي 2 
�شنة   15-13 نا�شئني   )3(  3 بي  جي  وواق��ف 
�شنة   12-10 نا�شئني   )2( 3 ب��ي  ج��ي  وواق���ف 

وواقف جي بي 3 )1( نا�شئني وجال�س جي بي 4 
�شبارك وجال�س جي بي 1 حمرتفني 

للدراجات  دب����ي  ���ش��ب��اق  يف  امل��ن��اف�����ش��ات  وجت���م���ع 
املائية -اجلولة ال�شاد�شة واخلتامية من بطولة 
يوم  العامل  اأبطال   2019- الدولية  الإم��ارات 
ال��ع��امل ميثلون  ق����ارات  -ال�����ش��ب��ت- م��ن خمتلف 
والدمنارك  وال�شويد  وفرن�شا  بريطانيا  بلدان 
والنم�شا واملجر واليابان والكويت وم�شر واملغرب 

اإ�شافة اإىل اأبطال الإمارات.

ح�شر اآل مكتوم وحممد بن مكتوم اطلعا على الفعاليات

من�سة )دبي البحري( جتتذب زوار معر�س دبي العاملي للقوارب
احلوافز املالية والعينية ت�شتقطب هواة م�شابقات �شيد الأ�شماك 

عر�س ليلي للدراجات املائية للمرة الأوىل اجلمعة و�شباقات ال�شبت

اختتمت مناف�شات الدور التمهيدي لكاأ�س جوليو�س 
باير الذهبية للبولو بدبي مبباراتني جمعت الأوىل 
فريقي زيدان ال�شعودي بقيادة عمرو زيدان ومهرة 
ب��ق��ي��ادة خ��ال��د ب��ن دري وان��ت��ه��ت ب��ف��وز ف��ري��ق زيدان 

وبنتيجة 10 مقابل ثاثة اأهداف ملهرة.

ويف املباراة الثانية فاز فريق احلبتور بقيادة حممد 
احل��ب��ت��ور ع��ل��ى ف���ري���ق غ��ن��ت��وت ب��ق��ي��ادة ع��ل��ي املري 
11 هدفا  بنتيجة  انتهت  اأ�شواط  وا�شتمرت خم�شة 
مقابل 7 اأهداف وت�شدر جمموعته فيما حل فريق 
جنم  �شول  فاكونو  جنح  و  الثاين  املركز  يف  غنتوت 

اأهداف   9 باحرازه  فريقه  كفة  ترجيح  يف  احلبتور 
من اأ�شل 11 هدفا. و ي�شهد نادي ومنتجع احلبتور 
ربع  دور  يف  م��ب��ارات��ني  غ��د  بعد  والفرو�شية  للبولو 
النهائي الوىل بني ابوظبي وزيدان و الثانية جتمع 

غنتوت وديزرت بامل.

اختتام الدور التمهيدي لكاأ�س   »جوليو�س باير« للبولو بدبي 
�شل�شلة  ال�شومو  مل�شارعة  الياباين  الحت��اد  �شن 
ق���واع���د ج���دي���دة ل��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
“غري  امل���م���ار����ش���ات  م���ن���ع  اىل  ت���ه���دف  ال����ب����اد 
للحاهم،  امل�شارعني  اإطاق  واأبرزها  املائمة”، 
اأم�س  حملية   اإع���ام  و�شائل  اأف���ادت  م��ا  بح�شب 
اإج���راءات  اجل��دي��دة  القواعد  وت�شمل  الأرب��ع��اء. 
اأو  الأظ��اف��ر  اإط��ال��ة  اأو  اللحى  اإط���اق  مثل منع 
م�شارعي  من  العديد  ويحجم  الأج�����ش��اد.  و�شم 

باأنها  منهم  اعتقادا  حليتهم  حلق  عن  ال�شومو 
الياباين  اأن م�شوؤويل الحتاد  اإل  جالبة للحظ، 
الأم��ر، معللني  ق��رروا و�شع ح��دا لهذا  لل�شومو 
ال�شخ�شية«.  “النظافة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ذل���ك 
ونقلت و�شائل الإعام املحلية عن اأحد م�شوؤويل 
ملجل�س  اجتماع  بعد  لل�شحافيني  قوله  الحت��اد 
الإدارة “على امل�شارعني احلفاظ على نظافتهم 
ال�شخ�شية امل�شوؤولون واحلكام �شيتولون مراقبة 

هذا الأمر. حلبة ال�شومو مكان له حرمته ومن 
املهم األ يرى امل�شجعون اأي اأمر ب�شع«. و�شهدت 
م�شارعة ال�شومو ذات التاريخ القدمي وال�شعبية 
الأعوام  يف  ف�شائح  �شل�شلة  اليابان،  يف  الوا�شعة 
ارتباطات  اىل  بالنتائج  ت��اع��ب  م��ن  امل��ا���ش��ي��ة، 
على  توقيفات  اىل  و���ش��ول  املنظمة،  باجلرمية 
ب��ت��ج��ارة امل��خ��درات وت��ن��ّم��ر ل�شيما جتاه  ع��اق��ة 

امل�شارعني النا�شئني.

الياب���ان ت�س���دد قوان���ني م�سارع���ة ال�سوم����و: اللحي���ة ممنوع���ة 

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/261   تنفيذ عمايل   
م   م  ذ  ���س   - الغذائية  امل���واد  لتجارة  الذهبي  الن�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد زكريا ح�شني حممود 
اع���اه والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  اجل��ن��دى  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10673( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ )1018( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2537  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  حممد   ن��ور  حفيظ  مو�شى  �شالح  1-اب��و  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /نقطة البداية لاعان - �س ذ م م وميثله 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د   - علي  اآل  العطار  حممد  ع��ب��داهلل  احمد   /
بالدعوى رقم 2018/7999 عمايل جزئي بتاريخ 2018/9/18 وحددت لها 
جل�شه يوم الحد املوافق 2019/3/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/475   تنفيذ جتاري  
ال�شري  جمهول حمل  ���ش��ده/1- حممد عبداهلل جمعة  املنفذ  اىل 
وميثله  بوجاين  دام��وده��ار  التنفيذ/راج�س  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الكعبي  حمد  من�شور  نا�شر  ع��ب��داهلل   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)217765( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4693   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حميد عبداهلل �شامل �شياح اليماحي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان توؤدي  -  قد 
للمدعية مبلغ وقدره )72.917.22 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
املوافق 2019/3/10   الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/270  بيع عقار مرهون 
مو�شوع الق�شية :  ا�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار بال�شيغة التنفيذية 
والمر بايقاع احلجز  التنفيذي على العقار رقم 1777 البالغ م�شاحته 699.98 مرت 

مربع مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي -نظري مبلغ 3.081.548.63 درهم  
طالب العان : طالب التنفيذ : بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع  

املطلوب اعانه : املنفذ �شده : 1- زينج زاجن - جمهويل حمل القامة. 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة 
الثنية اخلام�شة - وف��اء )3.081.548.63   : املنطقة   -  1777 : ار���س - رقم الر���س 

درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2018/1960 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  2- مانوج جايكي�شني بهوجواين - ب�شفته 
المني وال�شامن ورئي�س جمل�س الإدارة وامل�شوؤول لكل املدعي عليهم  3-كومال مانوج بهوجواين - 
ب�شفته الأمني  4-كابيتال ميديا )�س م ح ( - ب�شفته المني  5-كابيتال ماركتينج للدعاية والعان 
ذ م م - ب�شفته الأم��ني 6-جلوبال لوجي�شتك اند �شريفي�شيز - �س م ح - ب�شفته الأم��ني  7-كابيتال 
ب��ان املحكمة حكمت  ذ م م - ب�شفته الم��ني. جمهويل حمل القامة نعلنكم  ج��روب منطقة ح��رة - 
عليهم  املدعي  بالزام  ل�شالح/  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/11/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها 
درهم   10 و   729 و   449/54 وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن 
ع�شرة مليون و�شبعمائة وت�شعة وع�شرون الف واربعمائة وت�شعة واربعون درهم واربعة وخم�شون فل�س 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة رفع الدعوى احلا�شل يف 2018/9/12 وحتى ال�شداد 
قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�شاريف  والزمتهم  التام 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1823 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مقهى نهاوند ذ م م  وميثلها خالد غالب عجمي  جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/11/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اجلامو�س  ابراهيم  حممد  وميثلها   - م  م  ذ   - الفحم  لتجارة  ما�س  �شركة  ل�شالح/  اع��اه 
املدعية مبلغ مقداره 35732 درهما )خم�شة وثاثون  ت��وؤدي اىل  ان  املدعي عليها  بالزام   -
تاريخ  من  �شنويا  باملائة  ت�شعة   %9 بواقع  وفائدة  درهما(  وثاثون  واثنان  و�شبعمائة  الفا 
2018/4/11 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/135  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ام�شيات �شاميه - �س ذ م م  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  م  قد  م  ذ  الفحم -  امل��دع��ي/ �شركة ما�س لتجارة  ان  الق��ام��ة مبا 
 32885( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة 12% من  و  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  
املوافق  2019/3/3  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

�شوزا  باولو  الربتغايل  مع  للتعاقد  الفرن�شي  ب��وردو  ي�شعى 
ل��ت��ويل ت��دري��ب ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم، بح�شب م��ا اأف���اد م�شدر 
مقرب من النادي وتقارير �شحافية غداة اإقالة املدير العام 

الربازيلي ريكاردو الذي كان يتوىل عمليا مهام املدرب.
فران�س  ل��وك��ال��ة  امل�����ش��در  واأك�����د 

ب��ر���س ت��ق��اري��ر اأوردت���ه���ا 
“ليكيب”  �شحيفتا 

 ، �شت” و اأ - د �شو و”
النادي  اإج�����راء  ع���ن 
مباحثات مع املدرب 
البالغ  ال���ربت���غ���ايل 
 48 ال�����ع�����م�����ر  م�������ن 

املرتبط  وغ��ري  عاما، 
تدريبية  مهمة  ب���اأي 

ال�����وق�����ت  يف 

احلايل.
جو  ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  ع��ن  “�شود-اأوي�شت”  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
اأن يكون  ا�شم م��درب نرغب يف  “لقد حددنا  داغ��روزا قوله 
معنا يف اأقرب وقت ممكن، يف الأيام القليلة املقبلة”، موؤكدا 
ال��ف��ن��ي اجلديد  امل��دي��ر  ي��ت��وىل  اأن  ه��و  “هدف” ال��ن��ادي  اأن 
الإ�شراف على الفريق بحلول موعد ا�شت�شافة موناكو �شمن 

مناف�شات الدوري املحلي يف التا�شع من اآذار-مار�س املقبل.
“ل توجد اأي �شمانة ب��اأن يتم اإجن��از ذلك.  اأ�شاف داغ��روزا 
اإريك  اأن  اىل  م�شريا  مقبولة”،  الزمنية  الفرتة  ه��ذه  لكن 

الراهن  ال��وق��ت  ال��ت��دري��ب يف  م��ه��ام  �شيتوىل  ب��ي��دوي��ه 
ذلك«. الأمر  تطلب  “طاملا 

�شفة  اأيلول-�شبتمرب،  منذ  ر�شميا  بيدويه  وحمل 
غو�شتافو  ل���اأوروغ���وي���اين  خلفا  امل����درب 

ب��وي��ي��ت ال����ذي اأب���ع���د عن 
ال���ف���ري���ق يف 

غايتان  الاعب  لبيعها  الإدارة  انتقاداه  بعد  ال�شابق  ال�شهر 
لبورد اىل مونبلييه من دون الت�شاور معه.

لكنه  للفريق،  العملي  امل��درب  كان  ريكاردو  الربازيلي  اأن  ال 
الرتاخي�س  يحمل  ل  لكونه  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�شب  يف  ع��ني 

الازمة ليكون مدربا ب�شكل ر�شمي.
واأعلن بوردو الثاثاء اإقالة ريكاردو بعد �شل�شلة من “النتائج 
الفريق  يحتل  حيث  املحلي،  ال���دوري  يف  ل�شيما  املخيبة” 

املركز الثالث ع�شر.
املخيبة  للنتائج  ماحظتهم  “بعد  ال��ن��ادي  واأو���ش��ح 
بوردو،  ن���ادي  امل�����ش��وؤول��ون يف  ق��رر  امل��ح��رتف،  للفريق 
ب��الت��ف��اق م���ع ري���ك���اردو رامي���ون���دو غ��وم��ي�����س، اإنهاء 

خدماته كمدير عام يف النادي«.
وحقق الفريق نتائج هزيلة يف الفرتة املا�شية، واآخرها 
اخل�شارة الأحد اأمام م�شيفه نانت �شفر1- يف املرحلة 

ال�شاد�شة والع�شرين من الدوري.
و�شبق لريكاردو “54 عاما” الإ�شراف على بوردو بني 

و2007.  2005
ال�شابق، فتوىل  ال��دويل  الو�شط  ���ش��وزا، لع��ب خط  اأم��ا 
الربتغال  منتخب  اأبرزها  التدريبية،  املهام  من  �شل�شلة 
و�شوان�شي  رينجرز  ب��ارك  كوينز  واأندية  عاما،   16 دون 
وفيورنتينا  ال�����ش��وي�����ش��ري  وب����ازل  الإن��ك��ل��ي��زي��ة،  ول��ي�����ش��رت 
الإي����ط����ايل. وك���ان���ت اآخ�����ر م��ه��م��ة ل���ه ت���دري���ب تياجنني 
 2017 الثاين-نوفمرب  ال�شيني بني ت�شرين  كواجنيان 

وت�شرين الأول-اأكتوبر 2018.

•• العني - الفجر:

�شبارتن  �شباق  يف  امل�شاركون  يوا�شل 

التح�شريية  ت��دري��ب��ات��ه��م  ل��ل��ح��واج��ز 
العني  م���دي���ن���ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  ال��������ذي 
احليوانات  ح��دي��ق��ة  يف  الوىل  ل��ل��م��رة 
بتنظيم  اجل������اري  م���ار����س  يف  ب��ال��ع��ني 

ب���ال���ت���ع���اون مع  ال���ع���رب���ي���ة و  ����ش���ب���ارت���ن 
وب���داأت   . ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
زايد  ب��ن  ه���زاع  ا�شتاد  يف  التح�شريات 
الريا�شي بالعني يف الثامن من فرباير 

اجلاري حتى الثامن من مار�س القادم 
بربامج لياقة بدنية وجولت تدريبية 
خلو�س  تاأهلهم  مفتوحة  وم�شاركات 
الفئات  جميع  ي�شتهدف  ال��ذي  ال�شباق 

. من  ���ش��ن��وات   4 م��ن  اب��ت��داء  العمرية 
جانبه اأكد عمر يو�شف البلو�شي مدير 
يف  املوؤ�ش�شي  والت�شال  الت�شويق  ادارة 
حديقة احليوانات بالعني على جاهزية 

�شباق  ل�شتقبال  وماءمتها  احلديقة 
حيوي عاملي ك�شبارتن ملا تتميز به من 
م��راف��ق وات�����ش��اع ي��راف��ق��ه ت��ن��وع احلياة 
مع  الج��واء اخل�شراء  الربية وجمال 

يف  احل��ي��وان��ات  مل�شاهدة  ممتعة  جتربة 
جدير   . ال��ي��وم��ي��ة  الطبيعية  ح��ي��ات��ه��ا 
حديقة  يف  �شبارتن  �شباق  ان  ب��ال��ذك��ر 
الثالث   ال�شباق  هو  بالعني  احليوانات 

ع�شر يف دول��ة الم���ارات منذ انطاقه 
عام 2015 م�شتهدفا ال�شرق الو�شط 
اكرث  وم�شتقطبا   ، واوروب����ا  وافريقيا 
خمتلف  م���ن  م��ت�����ش��اب��ق   3000 م���ن 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الريا�شة  اأن  اهلل”،  “رعاه  دب�����ي 
اأركان النه�شة  ت�شكل ركنا مهما من 
التنموية ال�شاملة يف دولة الإمارات، 
البنية  ت��ط��وي��ر  ت��وا���ش��ل ج��ه��ود  م���ع 
الأ�شا�شية الريا�شية يف خمتلف ربوع 
الازمة  ال�شاحات  واإي��ج��اد  ال��دول��ة، 
على  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  لت�شجيع 
اأ�شلوب  وجعلها  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
الفعاليات  خ��ال  من  وكذلك  حياة، 
تنعقد  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ع��ل��ى اأر������س الإم������ارات، 
من  وا���ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ات  م�شتقطبة 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، مب���ا يوؤكد  خم��ت��ل��ف 
الريا�شة  م�شرية  دع��م  يف  امل�شاهمة 
بتوفري  الدولة  اهتمام  عرب  العاملية 
كافة املقومات التي تكفل جناح تلك 

اأف�شل  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات وخ��روج��ه��ا 
وجه ممكن.

�شموه  م���ت���اب���ع���ة  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 

جلانب من مناف�شات الن�شخة الأوىل 
منطقة  يف  الإمارات”  “طواف  ل������ 
حم���م���ي���ة امل�����رم�����وم يف دب�������ي، وذل����ك 

الطواف  من  الرابعة  املرحلة  �شمن 
 205 دبي” مل�شافة  بلدية  “مرحلة 
املراحل  كم، والتي تعد الأط��ول بني 

�شموه  تعّرف  حيث  للطواف،  ال�شبع 
على م�شار ال�شباق خال تلك املرحلة 
منطقة  م��ن  انطاقتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

يف  وُتختتم  ج��م��رية،  النخلة  ج��زي��رة 
منطقة حّتا، م��روراً مبنطقة ميدان 
امل��رم��وم، ثم دب��ي اأوت���ودروم، وبحرية 

فو�شيل،  ���ش��خ��رة  ب��ع��ده��ا  امل����رم����وم، 
وجبل احلجار، وقرية حتا الرتاثية، 
ثم وادي هوب، وتختتم يف �شد حّتا. 

ال�شباق  متابعة  خ��ال  �شموه  راف���ق 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزي��������ر �������ش������وؤون جم���ل�������س ال����������وزراء 
�شعيد  خليفة  و���ش��ع��ادة  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 

وال�شيافة يف دبي .
وت���ن���ظ���م جم���ال�������س اأب���وظ���ب���ي ودب����ي 
الذي  الطواف،  الريا�شية  وال�شارقة 
 1.090 الإج��م��ال��ي��ة  م�شافته  تبلغ 
احلكيمة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  ك����م، 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ر����ش���ي���دة، ب���دم���ج ط���وايف 
اأبوظبي ودبي بعد خم�س �شنوات من 
ال��ت��ي حققاها،  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات 
ا�شم  يحمل  م��وح��د  ط���واف  وتنظيم 
الإمارات  طواف  ويعد  “الإمارات«. 
ال�شرق  ال��وح��ي��د يف  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ب��اق 
اأجندة  ُي��ق��ام �شمن  ال���ذي  الأو���ش��ط، 
للدراجات  ال���دويل  الحت���اد  �شباقات 
مار�س   2 ح��ت��ى  وي�شتمر  ال��ه��وائ��ي��ة، 
عاملياً  دراج��اً   140 مب�شاركة  املقبل، 

ميثلون 20 فريقاً من 5 قارات.

�شهد جانبا من مناف�شات الن�شخة الأوىل لــ»طواف الإمارات«

حممد بن را�سد: الريا�سة ت�سكل ركنا مهما من اأركان النه�سة التنموية ال�ساملة يف الإمارات

بدء تدريبات املت�سابقني ل�سباق �سبارتن يف حديقة احليوانات بالعني

الإ�شباين  اأن  اأم�����س  ال��ربي��ط��اين  ف��ري��ق م��اك��اري��ن  اأع��ل��ن 
واحد  للفورمول  ال�شابق  العامل  بطل  األون�شو،  فرناندو 
الأوىل،  ال��ف��ئ��ة  ال��ع��ام مناف�شات  ه���ذا  ي��خ��و���س  ل��ن  وال����ذي 
ي�����ش��م��ل جتارب  ا���ش��ت�����ش��اري  ت���ع���اون  اإط�����ار  م��ع��ه يف  �شيبقى 
املتوج  عاما”   37“ األون�شو  وك��ان  �شيارته.  اأداء  لتطوير 
و2006” مع   2005“ م��رت��ني  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
فريقه ال�شابق رينو، قد اأعلن العام املا�شي اأنه لن ي�شارك 
2019 على الأقل، من  يف بطولة الفورمول واحد للعام 
اإليها  ع��ودت��ه  اح��ت��م��ال  على  بالكامل  ال��ب��اب  يغلق  اأن  دون 
يف م��راح��ل لح��ق��ة. واأع��ل��ن م��اك��اري��ن، الفريق ال��ذي قاد 
 2015 األون�شو ل�شاحله مرتني”2007، وبني العامني 
“من  به  عاقته  على  �شيحافظ  اأن��ه  بيان،  و2018” يف 
خال تعيني بطل العامل للفورمول واحد مرتني �شفريا 
فرناندو  “�شيبقى  التفاق  راي�شينغ«. ومبوجب  ملاكارين 
عرب  راي�شينغ،  ماكارين  بن�شاطات  وثيق  ب�شكل  مرتبطا 
ومهند�شيه.  الفريق  ل�شائقي  امل�شورة  تقدمي  يف  امل�شاعدة 
ك��م��ا ���ش��ي��ق��وم ب��ال��ق��ي��ادة يف جت���ارب خم��ت��ارة ل��دع��م تطوير 
 ”2019 لعام  “املخ�ش�شة   34 األ���  �شي  اأم  “�شياراتي” 
األ� 35 “املخ�ش�شة للعام 2020«. وقال ال�شائق  واأم �شي 
ت�شميته  اإن  الفريق،  بيان  عنه  نقل  ما  بح�شب  الإ�شباين 
وعلى  فعلي. هذا فريق مميز،  “هي فخر  للفريق  �شفريا 
رغم التحديات التي واجهناها يف الفرتة املا�شية “ل�شيما 
قبل  “قلت  اأ���ش��اف  ك��ذل��ك«.  يبقى  الأداء”،  �شعيد  ع��ل��ى 

نف�شي  اأرى  اأن��ن��ي  واح��د  ال��ف��ورم��ول  �شباقات  ع��ن  التوقف 
وجه  على  �شغف  “...” ل��دي  طويل  لوقت  ماكارين  مع 
خال  من  ذل��ك  اأك��ان  ال�شاب،  املواهب  برعاية  اخل�شو�س 
�شائقي  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  م�شاعدة  اأو  ب��ي  خا�س  فريق 
ال��ف��ورم��ول واح����د ل���دى م��اك��اري��ن ل���ش��ت��غ��ال قدرتهم 
ماكارين  لفريق  التنفيذي  الرئي�س  و���ش��دد  الفعلية«. 
عائلة ماكارين.  فرد من  “فرناندو  اأن  على  ب��راون  زاك 
الفريق ويوا�شل كتابة ف�شله يف  تاريخ هذا  ا�شمه يف  دون 
تواجد  �شباقات،  فريق  اأي  اىل  بالن�شبة  ماكارين  رواي��ة 
�شخ�س من م�شتوى فرناندو لتقدمي الدعم عرب خربته، 
األون�شو  ي�شارك  اأن  املقرر  ذات قيمة هائلة«. ومن  اأمر  هو 
500” يف  “اإندي  �شباق  اأي��ار-م��اي��و، يف  مع ماكارين يف 
اإنديانابولي�س، �شعيا للتتويج ب� “التاج الثاثي” يف ريا�شة 
ب��ه يف  “فاز  للتحمل  ل��وم��ان  ب�شباق  ال��ف��وز  اأي  ال�����ش��ي��ارات، 
العامل  بطولة  يف  الكربى  موناكو  وجائزة   ،”2018 عام 
للفورمول واحد “فاز به عامي 2006 و2007”، و�شباق 
الأمريكية. وبحال تتوجيه  انديانابولي�س  يف  ميل   500
غراهام  الإنكليزي  اإىل  األون�شو  �شين�شم  الأخ��ري،  بال�شباق 
ريا�شة  ت��اري��خ  يف  ك��م��ال  الأك���رث  ال�شائقني  �شجل  يف  هيل 
اآب-اأغ�شط�س املا�شي  اأعلن يف  األون�شو قد  ال�شيارات. وكان 
اأنه لن ي�شارك يف �شباقات الفورمول واحد يف 2019 بحثا 
بدل منه يف ماكارين  و�شيحل  عن “مغامرات جديدة”. 

املو�شم املقبل مواطنه كارلو�س �شاينز جونيور.

األون�سو يبقى مع ماكالرين لعامني بوردو ي�سعى للتعاقد مع �سوزا خلفا لريكاردو 
بدور ا�ست�ساري 



جرمية ثالثية.. راقبوا 
البن فقتلهم

ا�شتاأجر زوجان من ولية كاليفورنيا، حمققا خا�شا لتوثيق �شلوك 
ابنهما "الذهني اخلاطئ"، قبل اأن يزعم اأنه قتلهما يف وقت �شابق 

من هذا ال�شهر.
وذكرت ال�شرطة الأمريكية اأن ديفووت مورمون كامدن نيكل�شون 
"27 عاما" وجهت اإليه التهام بتنفيذ 3 جرائم قتل، يوم اجلمعة 

املا�شية.
واأو�شحت ال�شرطة اأن البن اأطلق النار على والده ريك نيكل�شون 
عاما" والدته كيم نيكل�شون "61 عاما" ومديرة منزلهما   64"
ماريا مور�س "57 عاما" يف ق�شر العائلة، الذي تبلغ تكلفته 3.4 
مليون دولر يف نيوبورت بيت�س، ومت العثور على جثث الثاثة يف 

13 فرباير اجلاري، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
قبل  تعيينه من  الذي مت  يو�شف،  املحقق اخلا�س، مايكل  وك�شف 
العائلة، ل�"اآيه.بي.�شي.7" اأنه مت تعيينه من قبل ريت�شارد وكيم يف 

ابنهما. مل�شاهدة  فرباير   8
ي�شدق. من جتربتي  اأم��را ل  ك��ان  لقد  "لقد �شدمت.  واأ���ش��اف: 
القبيل"،  �شيء من هذا  اأي  لدي  يكن  عاما، مل   27 امتدت  التي 
م�شريا اإىل اأنه "ل يعتقد اأبدا اأن كامدن نيكل�شون قادر على تنفيذ 

القتل". من  جرائم   3
�شلوكه  الرئي�شة كان مراقبة وتوثيق  اأهدايف  "اأحد  وقال يو�شف: 

الذهني اخلطاأ لنيكل�شون ".
ووفقا ليو�شف، قال والدا كامدن: "لقد كان البن يدخن الكثري 

من الأع�شاب ال�شارة ويح�شل على املن�شطات عرب الإنرتنت".
واأ�شار اإىل اأن البن اتهم يف وقت �شابق با�شتخدام بطاقة الئتمان 

اخلا�شة بوالده مبا يقرب من 15 األف دولر.

علم كاد اأن يقتل جنديا
هل ميكن للعلم الوطني اأن يقتل؟ رمبا يكون ال�شوؤال �شادما، لكن 

الإجابة بنعم تبدو اأكرث هوًل، لأنها حدثت بالفعل يف املك�شيك.
وح�شبما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن جنديا علق 
يف علم �شخم كان يرفرف بقوة اأثناء رفع يف منتزه بالومار مبدينة 

�شيواوا، ثم �شقط اأر�شا من ارتفاع يتجاوز 6 اأمتار.
مو�شيقية،  معزوفات  و�شط  العلم  رف��ع  عرو�س  الع�شرات،  وتابع 
لكن احل�شور اأ�شيب ب�شدمة حني علق اجلندي يف العلم وطار يف 

الهواء ثم ارتطم بالأر�س بقوة.
"ثار"  قد  قما�شه  وك��اأن  بدا  لرفعه،  ا�شتعدادا  العلم  فتح  ومبجرد 
والتقط اجلندي ب�شرعة وقوة و�شط اأ�شوات �شراخ احل�شور، فيما 
اإىل تقدمي امل�شاعدة للجندي راوؤول مي�شال فلوريز  هرع البع�س 

بعد �شقوطه.
وذكرت و�شائل اإعام حملية اأن اجلندي تعر�س لك�شور يف مناطق 
خمتلفة من ج�شده مثل ال�شدر والقدمني، وقال فلوريز اإنه "كان 

يعتقد باأنه �شيموت واأخذ يفكر يف والدته".
بتقدمي  امل�شوؤول  وتعهد  الولية،  زيارة من حاكم  وتلقى اجلندي 
اأ�شيب  التي  الك�شور  من  لل�شفاء  يتماثل  ريثما  لعائلته  امل�شاعدة 

بها، فيما و�شف الأطباء حالته بامل�شتقرة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ساعي بريد يتعر�س لهجوم من كلب 
تعّر�س �شاعي بريد يف ولية ميت�شغيان الأمريكية لهجوم عنيف من كلب متوح�س اأثناء اأدائه لعمله، وهّب العديد 

من املاّرة والقاطنني يف احلي مل�شاعدته دون جدوى. 
الكلب وهو يهاجم  التوا�شل الجتماعي، يظهر  ال�شائقني، وتناقلته مواقع  اأحد  الفيديو الذي �شوره  ويف مقطع 

�شاعي الربيد البالغ من العمر 52 عاماً، يف الوقت الذي حاول اأحد املاّرة اإبعاده عنه، دون اأن ينجح يف ذلك.
وما هي اإل حلظات، حتى ان�شم اأ�شخا�س اآخرون جلهود اإنقاذ �شاعي الربيد من براثن الكلب، الذي غر�س اأنيابه 
يف �شاق الرجل تاره، ويف ذراعه تارة اأخرى، راف�شاً تركه و�شاأنه، على الرغم من ال�شربات التي انهالت عليه من كل 
مكان. وا�شتخدمت �شيدة ع�شا مكن�شة خ�شبية ل�شرب الكلب، واألقى �شائق ال�شيارة الذي �شور امل�شهد حاوية قمامة 
"ديلي  الكلب، بح�شب �شحيفة  اإىل منزله واأح�شر مطرقة، راح ي�شرب بها  اآخر  فارغة عليه، يف حني �شارع رجل 

ميل" الربيطانية.
ورغم كل ذلك، اإل اأن الكلب ظل يهاجم �شاعي الربيد، غري مكرتث بكل ال�شربات التي تلقاها كما يظهر يف الفيديو. 
لكن التقارير ت�شري اإىل اأن احليوان املتوح�س ابتعد اأخرياً عن �شاعي الربيد، وراح ياحق رجًا من الذين هاجموه، 

مما ا�شطره للهرب اإىل داخل منزله.
العميق  بالمتنان  ن�شعر  "نحن  لها  بيان  يف  واأ���ش��اف��ت  احل��ادث��ة،  يف  حتقق  اإن��ه��ا  الأمريكية  ال��ربي��د  دائ���رة  وت��ق��ول 
الهجمات ل تزال حتدث، وهي فر�شة لتذكري مالكي  فاإن هذه  الذين هبوا لنجدة عاملنا، ولاأ�شف  للمواطنني 

الكاب ب�شرورة كبح حيواناتهم ومنعها من مهاجمة موظفينا اأثناء اأداء عملهم".
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الطفلة املري�سة ت�سبح عار�سة اأزياء
اأ�شهر فقط، كانت الطفلة الربيطانية  عندما كانت تبلغ من العمر �شبعة 
خطرية  �شحية  حالة  لعاج  جل��راح��ة  خ�شعت  �شنوات" ق��د   8" يل  اإمي��ي 

جنمت عن وجود ثقب يف قلبها. 
وب�شبب �شغفها مبجال الأزياء، حققت اإميي حلمها الذي راودها على الدوام 
يف اأن ت�شبح عار�شة اأزياء، عندما �شاركت لأول مرة يف عر�س خا�س باأزياء 

الأطفال اأثناء فعاليات اأ�شبوع املو�شة يف كل من لندن ونيويورك. 
اأن  اأرادت  اإمي��ي طاملا  اإن  املبيعات  التي تعمل يف جم��ال  اإمي��ي  وقالت وال��دة 
ت�شبح عار�شة لاأزياء، واأنها حققت ما كانت ت�شبو اإليه بف�شل اإ�شرارها 
ب��اإط��ال��ت��ه��ا الافتة،  اإمي���ي  "ظهرت  واأ���ش��اف��ت:  الإي���ج���اب���ي.   وت��ف��ك��ريه��ا 
كانت  لقد  فيها،  �شاركت  التي  الأزي���اء  عرو�س  اأثناء  امل�شرقة  وابت�شامتها 
متاجر  اإع��ان��ات  يف  البطولة  دور  لعبت  اإمي��ي  ب��اأن  بالفعل" يذكر  مميزة 
املتوقع  وم��ن  عمرها،  م��ن  اخلام�شة  يف  كانت  عندما  ول��ي��دل،  �شين�شربي 
القادم،  املو�شة يف �شبتمرب  اأ�شابيع  القادمة من  اأن تظهر ثانية يف اجلولة 

بح�شب ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين.

بقرة تفر وتعطل املرور
بقرة "عا�شقة للحياة" تلوذ بالفرار وتت�شبب يف تعطيل حركة املرور لفرتة 
زمنية معينة. هذا ما ك�شفت عنه تقارير �شحفية حديثة. البقرة كانت يف 
ب�شكل  املطاف  بها  لينتهي  نف�شها  اإنقاذ  لكنها حاولت  امل�شلخ،  اإىل  طريقها 
الأمور  تغيري  فقررت  نهايتها،  بقرب  اأح�شت  بقرة  اأن  يبدو  متاماً.  مغاير 
بقرية  م�شلخ  اإىل  طريقها  يف  كانت  التي  البقرة،  اخلا�شة.  طريقها  على 
اأورد  ، ح�شب ما  ا�شتطاعت الفرار  بافاريا الأملانية،  ولية  يف  "توركنفلد" 

موقع �شحيفة "تاغ�شت�شايتوجن" الأملانية.
واأو�شح املوقع اأن البقرة هربت ثم قفزت من فوق �شياج بالقرب من منطقة 
مير منها القطار، م�شيفاً اأنها فقدت اأع�شابها ب�شكل كامل، اإذ مل ي�شتطع 

اأي �شخ�س القرتاب منها اأو اعرتا�س طريقها.
"مريكور" الأملاين اأن حركة املرور توقفت جزئياً لفرتة، واأن  واأفاد موقع 
ال��ن��ار على البقرة وو���ش��ع حد  اإط���اق  ���ش��وى  اآخ���ر  ال�شرطة مل جت��د ح��ًا 
باأ�شخا�س مدربني على  ال�شرطة يف هذه احلالت  حلياتها، حيث ت�شتعني 

القيام بهذه املهمة، ف�شًا عن �شاح خا�س.
اإىل و�شعها  ه��ذا احل���ادث  بعد  ع��ادت  امل���رور  اأن حركة  امل�شدر  وت��اب��ع نف�س 
الطبيعي. ي�شار اإىل اأنه يف نهاية ال�شنة املا�شية، دخلت �شابة ع�شرينية اإىل 
مزرعة لاأبقار يف ولية "تورنغن" واأطلقت �شراح 200 بقرة. وبعد عملية 
الذي تبني  الفتاة،  القب�س على  اإلقاء  ال�شرطة من  بحث مو�شعة، متكنت 
فيما بعد اأنها كانت حتت تاأثري املخدرات، فيما مت ا�شرتجاع جميع الأبقار 

يف وقت لحق، وفق ما ذكر موقع جملة "�شترين" الأملانية.

قبل اأن يعود اأبي 
يفوز بجائزة اأ�سوان

اأن  "قبل  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��ف��ي��ل��م  ف����از 
جت�س  ف����ازر  "بيفور  اأبي"  ي��ع��ود 
م��اري جولبياين  باك" للمخرجة 
فيلم  اأف�شل  بجائزة  جورجيا  من 
الدويل  اأ�شوان  مهرجان  يف  طويل 
لأف��ام امل���راأة ال��ذي اأ���ش��دل ال�شتار 
اإنتاج  الفيلم   . الثالثة  دورت��ه  على 
وفرن�شا  ج��ورج��ي��ا  ب���ني  م�����ش��رتك 
واأملانيا وتدور اأحداثه داخل اإحدى 
حيث  جورجيا  يف  اجلبلية  القرى 
جتربة  لأول  ال��ت��ام��ي��ذ  ي�����ش��ت��ع��د 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ل��ه��م داخل  م�����ش��اه��دة 
الفتاتان  ب��ي��ن��ه��م  وم�����ن  ال��ف�����ش��ل 
امل�شلمتان اإميان واإيفا في�شبح هذا 

اليوم نقطة حتول يف حياتهما.
الطويلة  الأف���ام  م�شابقة  �شمت 
11 فيلما وت�شكلت جلنة التحكيم 
امل�����ش��ري��ة ليلى  امل��م��ث��ل��ة  ب��رئ��ا���ش��ة 
����ش���ع���اد ح�شني  وع�������ش���وي���ة  ع���ل���وي 
ال�شينما  لربنامج  ال�شابقة  املديرة 
واملنتجة  الفرنكوفونية  باملنظمة 
جوجوليثو  اأف���ري���ق���ي���ة  اجل����ن����وب 
اإليا�س خاط  م�شيليكو واللبناين 
موؤ�ش�س ومدير مهرجان طرابل�س 
جاك  الفرن�شي  وامل��ن��ت��ج  ل��اأف��ام 
بيدو. وفازت بجائزة اأف�شل ممثلة 
لويل بيرتي عن دوره��ا يف الفيلم 
فاز  بينما  بوم"  "هويل  ال��ي��ون��اين 
جورج بو�شوري�شفيلي من جورجيا 
ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل مم��ث��ل ع���ن دوره 
وذهبت  "هورايزون".  ف��ي��ل��م  يف 
ماريا  اإىل  �شيناريو  اأف�شل  جائزة 
عن  دمي��ي��رتاك��وب��ول��و  واإيلينا  ليف 
فيلم "هويل بوم" بينما فاز لزلو 
اأف�شل  بجائزة  املجر  م��ن  نيمي�س 

اإخراج عن فيلم "�شن �شت".

  DUO وان بل�س تدمج غوغل
يف هواتفها القدمية 

تطبيق  دم���ج  بل�س" ع��ن  "وان  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الت�شغيل  ن��ظ��ام  يف   "Duo "غوغل  ال��ف��ي��دي��و 
اإتاحته  اأج�����ل  م���ن  م��ب��ا���ش��رة   OxygenOS
لهواتفها الذكية القدمية، على غرار ما يتوفر 
جهاز  يف   "OxygenOS 9.0.12" اإ�شدار  يف 
 OxygenOS" والإ���ش��دار   "6T بل�س  "وان 

جهاز "وان بل�س 6". 9.0.4" يف 
هذه  اإط����اق  ع��ل��ى  ال�شينية  ال�����ش��رك��ة  واأك�����دت 
الوظيفة لهواتفها الذكية القدمية، مثل "وان 
وقت  ويف   ،"5T بل�س  "وان  وه��ات��ف   "5 بل�س 
بهاتف   "Duo "جوجل  �شُتطلق تطبيق  لحق 
عن   "3T بل�س  وان  و"جهاز   "3 بل�س  "وان 

طريق حتديث نظام "اأندرويد 9.0".
واأ�شارت ال�شركة اإىل اأن مكاملات الفيديو الواردة 
من "جوجل Duo" �شتظهر مبا�شرة يف تطبيق 
"وان بل�س"،  الر�شائل واملكاملات اخلا�س بهاتف 
اإم��ك��ان��ي��ة حت��دي��د تطبيق جوجل  ع��ل��ى  ع����اوة 

الفيديو. ملكاملات  افرتا�شي  "Duo" كخيار 

امراأة تذّل زوجها وع�سيقته
جلاأت امراأة �شينية اإىل طريقة "مهينة" حتى تنتقم من 
فقامت  امل�شهود،  باجلرم  �شبطهما  بعد  وع�شيقته  زوجها 

بربطهما اإىل �شجرة وهما عاريان يف مكان عام.
فاإن  الربيطانية،  "مريور"  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
املراأة التي �شعرت بتعر�شها للخيانة من زوجها، ا�شتعانت 

باأقاربها حتى تنجز "مهمة النتقام" يف اإقليم غويزهو.
واأظ��ه��ر مقطع ال��ف��ي��دي��و ع���ددا م��ن ال��ن��ا���س وق���د حتلقوا 
اأ���ش��غ��ر �شنا م��ن��ه، ومل  ت��ب��دو  ال��ت��ي  ال���زوج وع�شيقته  ح��ول 
ي�شتطع الكثريون متالك اأنف�شهم فاأخذوا ي�شحكون على 
الإقليم  يف  املحلية  الأمنية  ال�شلطات  واأك���دت  ح�شل.  ما 
تعر�س الزوج وع�شيقته للربط باحلبل على �شجرة، لكنها 
مل تو�شح ما اإذا كانت �شتتابع املراأة املتورطة. واأثار الفعل 
اإذ  الجتماعية،  املن�شات  م�شتخدمي  بني  مت�شاربة  ردودا 
قال كثريون اإن اخليبة وال�شعور بالغنب هما اللذان جعا 
املراأة تت�شرف على هذا النحو املنفعل والعنيف. يف حني، 
العقوبات  ت��ن��زل  اأن  لها  يحق  ل  امل���راأة  اإن  منتقدون  ق��ال 

بالآخرين لأن ال�شلطات هي التي تتوىل هذه املهمة.

يخطط لق�ساء اآخر اأيامه يف فندق فاخر
اإن"  "هوليداي  ف��ن��دق  يف  يقيم  اأن  اأم��ري��ك��ي  رج���ل  ق���رر 

الفاخر بعد التقاعد بدًل من الإقامة يف دار امل�شنني.
وقال تريي روب�شون، اإن قراره هذاء جاء بعد اأن احت�شب 
مع  وقارنهما  اإن"،  "هوليداي  فندق  يف  الإقامة  تكاليف 
تكاليف دار امل�شنني، ووجد اأن الفندق اأقل تكلفة بكثري، 

وخا�شة عند الإقامة فيه ملدة طويلة. 
دولر   188 نحو  امل�شنني  دار  الإق��ام��ة يف  متو�شط  ويبلغ 
اإن  واح��دة يف فندق هوليداي  ليلة  اأن  اليوم، يف حني  يف 
مع اخل�شومات التي يقدمها، ل تزيد عن 59.23 دولر، 
كما اأن الفندق يقدم وجبات اإفطار جمانية يف كثري من 
اإن الإقامة يف الفندق �شتوفر  الأحيان. ويقول روب�شون، 
عليه اأكرث من 100 دولر يف اليوم، بعد احت�شاب وجبات 
الغداء والع�شاء وغ�شيل املاب�س والإكراميات للموظفني، 

بح�شب �شحيفة "اأي بي �شي" وا�شنطن.
ال�شيد  يعرث  اأن  اإ�شافية ل ميكن  ميزات  الفندق  ويوفر 
ال�شتحمام  ل���وازم  مثل  امل�شنني،  دار  يف  عليها  روب�����ش��ون 
اأية  واإ���ش��اح  اليومية،  التنظيف  وخ��دم��ات  الرتفيهية، 
فندق  البقاء يف  روب�شون  ولي�س على  الغرفة.  اأعطال يف 
واحد، حيث ميكنه ال�شتفادة من الإقامة يف اأي فندق من 

�شل�شلة "هوليداي اإن" يف اأي مكان من العامل. 

اأ�سغر ر�سيع يف العامل
قال م�شت�شفى جامعة كيو اإنه �شمح لر�شيع كان وزنه عند 
الولدة 268 جراما فقط، ويعد اأ�شغر ر�شيع يف العامل 
يبقى على قيد احلياة رغم حجمه ال�شئيل، بالذهاب اإىل 

منزله بعدما اأم�شى �شهورا يف امل�شت�شفى بطوكيو.
اآب   - اأغ�شط�س  يف  قي�شرية  ولدة  بعملية  الطفل  وول��د 
اكت�شاب وزن خال فرتة احلمل  ف�شل يف  بعدما  املا�شي 

وخ�شي الأطباء اأن تكون حياته يف خطر.
وقال الطبيب تاكي�شي اأرمييت�شو من ق�شم طب الأطفال 
بكلية الطب يف اجلامعة اإن الر�شيع ظل يف ق�شم العناية 
املركزة حتى اأ�شبح وزنه 3.2 كليوجرام و�شمح امل�شت�شفى 

بخروجه يوم 20 فرباير �شباط. �شلو جري�س موريتز خالل ح�شورها عر�س فيلم  Greta  يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا. رويرتز

تعرف على اأفخم ق�سر 
اإن اآخر �شيء ميكن اأن يتوقعه املرء 
و�شط منطقة ريفية فيتنامية، هو 
الطراز  ع��ل��ى  م��ذه��ل  ق�شر  وج���ود 
بالذهب  مطلي  ب�شقف  الأوروب���ي، 
وواجهة مده�شة وجدران بزخارف 

معقدة. 
احل����ال  ب��ال��ف��ع��ل  ه����و  ه�����ذا  اأن  اإل 
الريفية  ف���ي���ان  ج��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة، ال���ت���ي حت���ت���وي على 
ثانه  املحلي  امللياردير  بناه  ق�شر 
 17" 400 مليار دونغ  ثانغ مبلبغ 
ليحقق  اأمريكي"  دولر  م��ل��ي��ون 

حلمه بالعي�س يف ق�شر حقيقي. 
مق�شورة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
بعد،  تكتمل  مل  الداخلية  الق�شر 
اإل اأن اأعمال بناء وزخرفة الهيكل 

اخلارجي قد اكتملت. 
وي���ت���م���ي���ز ال���ق�������ش���ر ال��������ذي ع�����ّده 
معمارية،  اأع���ج���وب���ة  ال���ك���ث���ريون 
ونقو�شه  ب��ال��ذه��ب  املطلي  ب�شقفه 
ب�شكل  املزينة  واأق��وا���ش��ه  اجل�شية، 
متقن، وتاأثريات العمارة الأوروبية 

والآ�شيوية عليه.
طوابق   6 م���ن  ال��ق�����ش��ر  وي���ت���األ���ف 
ويغطي م�شاحة 1700 مرت مربع، 
ينق�شم  �شا�شع  قبو  على  ويحتوي 
مراآب  رئي�شة:  مناطق  ث��اث  اإىل 
�شيارة،   30 ي�شتوعب  ل��ل�����ش��ي��ارات 
 20 ل�  يت�شع  اأ�شغر حجماً  وم��راآب 

�شيارة، وقاعة كبرية للمو�شيقى. 
وب���ح�������ش���ب امل���������ش����ادر الإع���ام���ي���ة 
من  ط����ن   1000 ف������اإن  امل���ح���ل���ي���ة، 
احلديد و5000 طن من الإ�شمنت 
الأطنان من  الآلف من  وع�شرات 
الرمال والطوب قد ا�شتخدمت يف 
بناء هذا الق�شر، بح�شب ما ورد يف 

موقع "اأوديت �شنرتال"

يخت�سر مدة رحلته اإىل العمل بطريقة عبقرية
تو�شل وكيل تاأمني يبلغ من العمر 29 عاماً من 
مدينة ت�شونغ ت�شينغ ال�شينية، اإىل طريقة مبتكرة 
للتغلب على حركة املرور يف �شاعة ال��ذروة، وذلك 
عرب ا�شتخدام لوح جتديف لعبور نهر األيانغت�شي 

كل �شباح. 
اإىل  م��دة رحلته  تقلي�س  م��ن  ك��او،  ف��و  ليو  متكن 
دقائق عرب   6 اإىل  دقيقة   60 العمل �شباحاً، من 
عرب  الن��ت��ق��ال  يف  يتمثل  خمت�شر  ط��ري��ق  �شلوك 

�شفتي نهر ي�شق املدينة. 
ال��ع��م��ل كل  اإىل  ���ش��ي��ارت��ه متجهاً  ي��ق��ود  ل��ي��و  وك���ان 
يوم وي�شل يف وقت متاأخر، وخا�شة بعد اأن بداأت 
ال�����ش��ل��ط��ات ب���اإج���راء اأع���م���ال ���ش��ي��ان��ة ع��ل��ى م�شافة 
طويلة من الطريق الذي ي�شلكه، ما دفعه للتفكري 
بطريقة يتجنب فيها التاأخري الذي كان ي�شل يف 

الكثري من الأحيان اإىل �شاعة كاملة.
ال���ت���ج���ذي���ف يف نهر  ق���ي���ام���ه مب���م���ار����ش���ة  واأث�����ن�����اء 
األيانغ�شتي ذات مرة، اكت�شف ليو باأن عبور النهر 

ل ي�شتغرق اأكرث من 6 دقائق، فقرر اأن ي�شلك هذا 
الطريق املخت�شر يومياً يف طريقه اإىل العمل. 

اأغ��را���ش��ه مب��ا فيها  ليو على و�شع جميع  واع��ت��اد 
م�شادة  حقيبة  داخل  ومعطفه  املحمول  حا�شوبه 
للماء، ويح�شل على لوح جتذيف من �شفة النهر، 
 1000 م�شافتها  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  رح��ل��ت��ه  ل��ي��ب��داأ 

مرت. 
وع��ن��دم��ا ي�����ش��ل اإىل ال�����ش��ف��ة الأخ�����رى ي��ق��وم ليو 
وج��وارب��ه اجلافة، من احلقيبة،  �شرتته،  ب��اإخ��راج 
على  يقع  ال��ذي  مكتبه  اإىل  ويتوجه  يرتيدها  ثم 

م�شافة قريبة. 
اإعجاب  التنقل،  يف  اجلديد  ليو  اأ�شلوب  اأث��ار  وقد 
لكن  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  املتابعني 
امل��وظ��ف ال�����ش��اب ح����ّذر الآخ���ري���ن م��ن ات��ب��اع هذه 
�شارمة،  ل��ت��دري��ب��ات  يخ�شعوا  مل  م��ا  ال��ط��ري��ق��ة 
وا�شتخدام معدات ال�شامة الازمة، وفق ما ورد 

يف موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين. 

غاغا تخرج عن �سمتها 
حول عالقتها ب�»كوبر«

التي  العاقة  طبيعة  ح��ول  طرحت  التي  والأ�شئلة  الأخ��ب��ار  م��ن  الكثري  بعد 
تربط املغنية العاملية ليدي غاغا واملمثل الأمريكي براديل كوبر ل�شيما بعد 
�شمتها  عن  غاغا  خرجت   ،"A Star Is Born" م�شاركتهما يف بطولة فيلم

للمرة الأوىل لتو�شيح طبيعة عاقتها بكوبر.
توزيع  حفل  م�شرح  على  الغنائي  اأدائهما  على  تعليقها  خال  من  ذلك  وج��اء 
جوائز الأو�شكار لعام 2019 يف لو�س اأجنلو�س موؤخراً حيث كتبت عرب �شفحتها 
اخلا�شة على اأحد مواقع التوا�شل  الجتماعي:"ل �شيء ميكن اأن يكون ممّيز 

اأكرث من م�شاركة هذه اللحظة مع �شديق حقيقي وفني عبقري".


