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الفجر حتتفل مبرور 44 عاما على م�سريتها الإعالمية 
عبيد املزروعي: الفجر ا�ستطاعت بكل جدارة 

جماراة م�سرية التنمية ال�ساملة التي �سهدتها الإمارات
•• اأبوظبي – الفجر:

اأكد �سعادة عبيد حميد املزروعي رئي�س حترير �سحيفة »الفجر« وم�ؤ�س�سها 
اأن ال�سحيفة ا�ستطاعت عرب اأربعة عق�د ونيف اأن جتاري م�سرية التنمية 
ال�ساملة التي �سهدتها الإمارات منذ عهد امل�ؤ�س�س املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ورافقت ركب التط�ير والتحديث والبناء 
احل�ساري  ومب�سروعها  ال��دول��ة،  ب��اأه��داف  م�ؤمن  وطني  اإع��ام��ي  ك�س�ت 
والتنم�ي والإن�ساين، حمققة اإجنازات اإعامية اأهلتها لتك�ن من ال�سحف 

ال�طنية الرائدة التي �سكلت رديفا حقيقيا للدولة واملجتمع.
جاء هذا خال احتفاء �سحيفة »الفجر« بعيد تاأ�سي�سها الرابع والأربعني 
�سمن احتفالية ح�سرها اإىل جانب �سعادته الأ�ستاذة عائ�سة عبيد املزروعي 
التحرير، وعدد  البا�سل مدير  �سريف  والدكت�ر  الفجر،  لدار  العام  املدير 
من مديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام والإعاميني والفنيني العاملني يف 

ال�سحيفة.
م�سار  على  وث��ب��ات  بثقة  »ال��ف��ج��ر« خطت خط�اتها  اأن  امل��زروع��ي  واأ���س��اف 
اإىل  ي��ه��دف  ج��دي��داً  نهجا  معلنة  امل��ل��ت��زم��ة،  ال���ط��ن��ي��ة  املحلية  ال�سحافة 
بثقل وت�ازن  رائدة والنطاق،  اإعامية عربية  تعزيز مكانتها كم�ؤ�س�سة 
الإعامي  املخزون  من  وال�ستفادة  املتجددة  الطاقات  ا�ستثمار  نح�  اأكرب 
والتجارب الكبرية التي عا�سرت من خالها الأحداث واملنا�سبات ومراحل 
مناء ال�طن ون�س�ء م�ؤ�س�ساته، لتك�ن قادرة على م�اكبة ا�ستحقاقات هذا 
خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  الر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف  الكبري  الزده���ار 
ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سم�  اآل نهيان رئي�س الدولة و�ساحب  بن زايد 
ال���زراء حاكم دبي و�ساحب  اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 

الأعلى للق�ات امل�سلحة.                            )التفا�سيل �س19(
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نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي يبحثان مع الرئي�س الأفغاين تعزيز عالقات التعاون 

حممد بن زايد ي�ؤكد دعم وم�ساندة الإمارات لل�سعب الأفغاين 
•• دبي -اأبوظبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
�سم�ه بزعبيل م�ساء  »رع��اه اهلل« يف ق�سر  حاكم دبي 
غني  اأ���س��رف  حممد  الدكت�ر  الرئي�س  فخامة  ام�س 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان الإ���س��ام��ي��ة وال�فد  رئ��ي�����س ج��م��ه���ري��ة 

املرافق.
ورحب �سم�ه بح�س�ر �سم� ال�سيخ مكت�م بن حممد 

بن را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي بالرئي�س ال�سيف 
تربط  التي  ال�سداقة  عاقات  عمق  �سم�ه  ..م���ؤك��دا 
خمتلف  على  اأفغان�ستان  بجمه�رية  الإم���ارات  دول��ة 

امل�ست�يات.
ال�سيخ حممد  ال�سم�  اأخ��رى بحث �ساحب  من جهة 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
الدكت�ر  الرئي�س  وفخامة  امل�سلحة  للق�ات  الأع��ل��ى 
اأفغان�ستان  ج��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����س  غ��ن��ي  اأ����س���رف  حم��م��د 
الإ�سامية..عاقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين 
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حممد بن را�سد خال ا�ستقباله الرئي�س الأفغاين  )وام(

عائات تنزح من الباغ�ز  )رويرتز(

ذات  الق�سايا  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  تنميتها  و�سبل 
الهتمام امل�سرتك.

ورحب �سم�ه خال حمادثات ر�سمية عقدت ام�س 
يف ق�سر الرئا�سة بزيارة الرئي�س الأفغاين وال�فد 
املرافق اإىل الدولة متطلعا اإىل اأن ت�سهم الزيارة يف 
دعم العاقات بني البلدين وتط�يرها مبا يحقق 
م�ساحلهما املتبادلة وتطلعات �سعبيهما اإىل التقدم 

والتنمية والزدهار.
التعاون  اأوج��ه  اللقاء  خال  اجلانبان  وا�ستعر�س 

والتنم�ية  القت�سادية  امل��ج��الت  يف  البلدين  بني 
والإن�سانية اإ�سافة اإىل جه�د دعم الإعمار والتنمية 

وال�سام يف اأفغان�ستان.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل ع���دد م���ن ال��ق�����س��اي��ا ذات 
اله��ت��م��ام امل�����س��رتك خ��ا���س��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق باجله�د 
امل��ب��ذول��ة مل��ك��اف��ح��ة الإره������اب وال��ت��ط��رف وحتقيق 
الأم����ن وال���س��ت��ق��رار وال��ت��ن��م��ي��ة وال�����س��ام ل�سع�ب 

املنطقة والعامل.
)التفا�سيل �س3-2(

حممد بن زايد خال مباحثاته مع الرئي�س الأفغاين  )وام(

ميلي�سيا احلوثي ت�ستهدف حي�س والتحيتا باملدفعية والكاتيو�سا

اجلي�ش اليمني ي�ستعيد م�اقع جديدة بجبهة الربح يف تعز 

تظاهرة يف برلني �سد العن�سرية

ني�زيلندا: تلقينا »بيان« امل�سلح قبل 9 دقائق من الهج�م
•• عوا�صم-وكاالت:

العا�سمة  ���س���ارع  2500 �سخ�س يف  اأك��ر من  خ��رج 
املتطرف.  واليمني  العن�سرية  رف�ساً  برلني  الأملانية 
احلادث  �سحايا  م��ع  ت�سامناً  التظاهرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الإرهابي يف ني�زيلندا ورف�ساً للتع�سب والعن�سرية، 
والأجانب  امل�سلمني  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
ل�سعارات  رف�سهم  عن  املتظاهرون  وع��رب  اأوروب���ا.  يف 

ال�سا�سة الأوروبيني من اليمني املتطرف . .
جاء هذا يف  وقت اأعلنت فيه رئي�سة وزراء ني�زيلندا، 
تلقى  مكتبها  اأن  الأح����د،  ام�����س  اأردي������رن،  ج��ا���س��ي��ن��دا 
اجلمعة، قبل ت�سع دقائق من بداية الهج�م الإرهابي 
على م�سجدين يف كراي�ست ت�سر�س، »بياناً« من امل�سلح، 

الذي اأقدم على قتل 50 �سخ�ساً.
واأو�سحت اأرديرن ل�سحافيني: "كنت واحدة من اأكر 
دقائق  ت�سع  اأُر�ِسل قبل  ال��ذي  للبيان  30 متلقياً  من 

من ح�س�ل العتداء".

اأو  م�قع  اأي  يت�سمن  »مل  البيان  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  كما 
تفا�سيل حمددة«، م�سيفًة اأنه مت اإر�ساله اإىل اأجهزة 

الأمن خال اأقل من دقيقتني بعد ا�ستامه.
ق���راأت عنا�سر م��ن هذا  اإن��ه��ا  ال�����زراء  وق��ال��ت رئي�سة 
»البيان« املك�ن من 74 �سفحة والذي برر فيه امل�سلح 

اأ�سباب املجزرة التي ارتكبها.
ل�جهات  اإيدي�ل�جي  بيان  »وج�د  اأن  اعتربت  كذلك 

النظر املتطرفة ه� بالطبع اأمر مقلق للغاية«.
ُق��ت��ل���ا يف الهج�م  وت�����رتاوح اأع���م���ار امل�����س��ل��ني ال��ذي��ن 
الإرهابي بني 3 و77 عاماً، وفقاً لائحة غري نهائية 

لل�سحايا و�سعتها عائاتهم.
ه�يات  الآن  ح��ت��ى  ر���س��م��ي��اً  ال�����س��ل��ط��ات  ُت��ع��ل��ن  ومل 

ال�سحايا.
وت�سم هذه الائحة اأ�سماء 44 رجًا واأربع ن�ساء.

ر�سمية«  »غ����ري  ال��ائ��ح��ة  ه����ذه  اإن  اأردي�������رن  وق���ال���ت 
و�ستبقى كذلك اإىل حني النتهاء من حتديد اله�يات 

ب�سكل ر�سمي.                    )التفا�سيل �س13(

•• اليمن-وكاالت:

العربي،  التحالف  �سنت مقاتات 
غ��ارات �سد  �سل�سلة  الأح��د،  اأم�س 
م�اقع وجتمعات مليلي�سيا احل�ثي 
الن��ق��اب��ي��ة، يف ع��دد م��ن مناطق 
حمافظات  بخم�س  ���س��ي��ط��رت��ه��م، 

مينية.
التحالف  م��ق��ات��ات  وا���س��ت��ه��دف��ت 
منطقة  يف  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  م����اق���ع 
�سرق  ن���ه���م  امل����دف�����ن مب���دي���ري���ة 
مديرية  ويف  ���س��ن��ع��اء،  العا�سمة 
العبي�سة  وم���ن���ط���ق���ة  م�������س���ت���ب���اأ، 
،مبحافظة  ك�سر  ملديرية  التابعة 
مين«  »ن��ي���ز  م�قع  ح�سب  حجة، 

الإخباري.
ويف �سعدة، كثف التحالف غاراته 

بينها  ث��ق��ي��ل��ة  ب���اآل���ي���ات  ت����اج���ده���ا 
ومن�سات  وم���دف���ع���ي���ة  دب�����اب�����ات 
ال�س�يق،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ����س����اري���خ 
مناطق  يف  حملي�ن  �سكان  وذك���ر 
ال��ق��ه��رة وامل��ري��ر وم��ف��رق العدين 
 3 ا����س���ت���ق���دم���ت  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اأن 
دبابات واأ�سلحة ثقيلة ون�سرتها يف 

حميط مدينة حي�س.
التابعة  العمالقة  ق���ات  واتهمت 
احل�ثيني  ال�����ط����ن����ي  ل��ل��ج��ي�����س 
املقاتلني  م�����ن  امل�����زي�����د  ب���ح�������س���د 
ع�سكرية  ت���ع���زي���زات  وا����س���ت���ق���دام 
اجلن�بية  الأري�����اف  اإىل  ج��دي��دة 
مديريتي  وحت����دي����داً  ل��ل��ح��دي��دة 
ح��ي�����س وال��ت��ح��ي��ت��ا، وق���ال���ت: »اإن 
ثقيلة  اأ�سلحة  �سملت  التعزيزات 

ومت��سطة«.

للميلي�سيا  وتعزيزات  م�اقع  على 
يف مديرية �سحار، وق�سف م�اقع 

يف مديرية ال�ازعية غرب تعز.
اليمني  ال���ط��ن��ي  اجلي�س  واأع��ل��ن 
ام�س الأحد، اأن نح� 25 عن�سرا 
قتل�ا  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل����ث���ي  م���ن 
ع�سكرية  عملية  خ��ال  وج��رح���ا 
نفذتها ق�ات اجلي�س ال�سبت �سد 
ح  ْ م�اقع امليلي�سيات يف منطقة الربرَ
ال�سرعية  دع��م  بتحالف  م�سن�دة 
ا�ستعادة  م���ن  خ��ال��ه��ا  ومت��ك��ن��ت 
ال�سيطرة على عدة مناطق كانت 

تتمركز فيها امليلي�سيات.
اأن  ع�سكرية  م�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 
ق�ات من األ�ية العمالقة والل�اء 
ب  على وادي املرَْق�سرَ �سيطرت   20
وع����دد م���ن اجل���ب���ال امل��ح��ي��ط��ة به 

وم�������س���رع وج�������رح ع�������س���رات من 
ثاثة  بينهم  امللي�سيات  عنا�سر 

من القيادات امليدانية.
ا�ستهدفت  اآخ���������ر،  ج����ان����ب  م�����ن 
بقذائف  احل�����ث����ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
الكاتي��سا  و����س����اري���خ  امل��دف��ع��ي��ة 
خ����ال ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة قرى 
مديريتي  يف  ���س��ك��ن��ي��ة،  وم��ن��اط��ق 
ح��ي�����س وال��ت��ح��ي��ت��ا ج��ن���ب مدينة 

احلديدة.
واأفادت م�سادر حملية اأن الق�سف 
واإ�سابة  ام����راأة  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر 
يف  ط��ف��ان  بينهم  م��دن��ي��ني  �ستة 
م��دي��ن��ة ح��ي�����س، وت���دم���ري ثاثة 
م���ن���ازل مب��ن��ط��ق��ة امل����غ����اري غرب 
الق�سف  ا�ستهدف  كما  امل��دي��ري��ة، 
منطقتي اجلبلية وقرية القرمية 

يف مديرية التحيتا املجاورة.
ميلي�سيات  وا����س���ت���ه���دف���ت  ه������ذا 
احل�������ث������ي ب����ق����ذائ����ف امل���دف���ع���ي���ة 
ال���ك���ات���ي��������س���ا خال  و�����س�����اري����خ 
ومناطق  ق��رى  املا�سية  ال�ساعات 
حي�س  م���دي���ري���ت���ي  يف  ����س���ك���ن���ي���ة، 
والتحيتا جن�ب مدينة احلديدة.

واأفادت م�سادر حملية اأن الق�سف 
واإ�سابة  ام����راأة  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر 
يف  ط��ف��ان  بينهم  م��دن��ي��ني  �ستة 
م��دي��ن��ة ح��ي�����س، وت���دم���ري ثاثة 
م���ن���ازل مب��ن��ط��ق��ة امل����غ����اري غرب 
الق�سف  ا�ستهدف  كما  امل��دي��ري��ة، 
منطقتي اجلبلية وقرية القرمية 

يف مديرية التحيتا املجاورة.
واأك��������دت م�������س���ادر ع�����س��ك��ري��ة اأن 
م���ي���ل���ي�������س���ي���ات احل�������ث������ي ع������ززت 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�سريفني ب�فاة الأمرية البندري بنت عبدالرحمن

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  وم�ا�ساة  تعزية  برقية 
اأعرب فيها عن  ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اآل �سع�د ملك  عبدالعزيز 
خال�س تعازيه و�سادق م�ا�ساته ب�فاة املغف�ر لها �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية 
البندري بنت عبدالرحمن بن في�سل بن عبدالعزيز اآل �سع�د .. �سائا امل�ىل عز 

وجل اأن يتغمد الفقيدة ب�ا�سع رحمته ور�س�انه وي�سكنها ف�سيح جناته.
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة برقيتي  القائد الأعلى للق�ات  اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 

تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.

فرار 60 األفا معظمهم 
مدني�ن من اآخر جيب لداع�ش

•• الباغوز-رويرتز:

األفا  قالت ق�ات �س�ريا الدميقراطية اأم�س الأحد اإن ما يرب� على 60 
معظمهم مدني�ن فروا من اآخر جيب لتنظيم داع�س الإرهابي يف �سرق 

�س�ريا منذ بداأ الهج�م النهائي لل�سيطرة عليه قبل اأكر من �سهرين.
وقال املتحدث با�سم ق�ات �س�ريا الدميقراطية كين� جربئيل لل�سحفيني 
اإن 29 األفا و600 �سخ�س، اأغلبهم عائات مقاتلي التنظيم، ا�ست�سلم�ا 
منذ فر�ست الق�ات املدع�مة من ال�ليات املتحدة والتي تق�دها وحدات 
حماية ال�سعب الكردية ح�سارا على قرية الباغ�ز واملناطق املحيطة بها 
اآلف  خم�سة  اإن  الدميقراطية  �س�ريا  ق���ات  وقالت  ال��ف��رات.  نهر  على 

مقاتل كان�ا �سمن ه�ؤلء.
وقال جربئيل اإن 34 األف مدين اآخرين مت اإجاوؤهم من الباغ�ز، اآخر 
خال  و�س�ريا  العراق  ثلث  نح�  من  ط��ردوا  الذين  للمت�سددين  جيب 

الأع�ام الأربعة املن�سرمة.
وذكرت ق�ات �س�ريا الدميقراطية اأن 1306 اإرهابيني قتل�ا ف�سا عن 

احلر�ش الث�ري يعرتف: جندنا 200 األف عن�سر بالعراق و�س�ريا
•• عوا�صم-وكاالت:

اأن  الإي���راين حممد علي جعفري،  ال��ث���ري  للحر�س  ال��ع��ام  القائد  اأك��د 
احلر�س الث�ري قام بتجنيد 200 األف عن�سر يف العراق و�س�ريا.

وكالت  ون�سرتها  »���س��رو���س«  جم��ل��ة  م��ع  ج��ع��ف��ري  اأج���راه���ا  مقابلة  ويف 
اإيرانية، اأ�سار اإىل اأن باده قامت بتجنيد 100 األف عن�سر يف العراق، 
اأن هذا الإج��راء ه� من �سمن �سيا�سات  ونف�س العدد يف �س�ريا، م�ؤكدا 

اإيران يف دول املنطقة.
داع�س  حماربة  »مهمتها  ق��ال:  �س�ريا،  يف  العنا�سر  ه��ذه  مهمة  وح���ل 

والن�سرة واملعار�سة ال�س�رية«.
وتق�م اإيران بدعم و مت�يل عدد كبري من امليلي�سيات يف كل من �س�ريا 

و العراق.

تق�م  مالياً، حيث  ودعمها  بت�سليح ميلي�سات  تق�م طهران  العراق  ففي 
هذه امللي�سيات بال�سغط على القرار ال�سيا�سي يف بغداد.

و�سنفت ال�ليات املتحدة بع�س هذه امللي�سيات »اإرهابية«، وكان اآخرها 
»حركة النجباء« التي تعترب اأحد اأذرع ال�سيا�سة الإيرانية يف العراق.

ويف �س�ريا تدعم اإيران نظام ب�سار الأ�سد، حيث قامت باإر�سال ميلي�سات 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان وب��اك�����س��ت��ان حت��ت ع��ن��اوي��ن »ل�اء  م��ن دول خمتلفة وم��ن��ه��ا 

زينبي�ن« و»كتائب فاطمي�ن«.
اإىل  ذهبت  الإي��ران��ي��ة  ال��ق���ات  بع�س  اأن  علي جعفري  اأ���س��اف حممد  و 
العراق كي تنقل التجارب الإيرانية اإىل هناك، و و ليق�م احلر�س الث�ري 

بتدريب املجندين العراقيني.
دول  يف  الإيرانية  الع�سكرية  التدخات  الث�ري  احلر�س  قائد  اأك��د  كما 

املنطقة وقال: »حم�ر املقاومة يطالب اإيران بالدعم الع�سكري«.

اإ�سابة كثريين يف احلملة التي بداأت يف التا�سع من يناير كان�ن الثاين 
بينما قتل 82 مقاتا من ق�ات �س�ريا الدميقراطية ف�سا عن اإ�سابة 

اآخرين.  61
وقالت الق�ات اإن 520 مت�سددا اآخرين اأ�سروا خال العمليات اخلا�سة 
التي جرت يف اآخر معقل للمت�سددين والذي ي�سم جمم�عة من القرى 

حتيطها الأرا�سي الزراعية.

���س��رط��ي��ًا   50 ا���س��ت�����س��ام 
اأف����غ����ان����ي����ًا ل���ط���ال���ب���ان 

•• كابول-رويرتز:

 50 اإن  حملي�ن  م�س�ؤول�ن  ق��ال 
ع���ل���ى الأق�������ل م����ن اأف��������راد الأم�����ن 
الأفغان ا�ست�سلم�ا حلركة طالبان 
ال�سيطرة  اأج�����ل  م���ن  م��ع��رك��ة  يف 
ب���ادغ���ي�������س يف غرب  اإق���ل���ي���م  ع���ل���ى 
العزيز  ع��ب��د  وق����ال  اأف��غ��ان�����س��ت��ان. 
ب��ك رئ��ي�����س املجل�س الإق��ل��ي��م��ي يف 
نح�  اإن  الأح�����د  ام�����س  ب��ادغ��ي�����س 
الأفغان  الأم�����ن  اأف������راد  م���ن  م��ئ��ة 
ال���ذي���ن ك���ان����ا ج����زءا م���ن �سرطة 
الداخلية  ل���زارة  التابعة  احل��دود 
اإىل  م�اقعهم  من  الفرار  حاول�ا 
اأنهم  اإل  امل���ج���اورة  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان 

منع�ا من دخ�ل الباد.

عق�بات اأمريكا تخنق نفط 
اإيران.. واأ�سط�ل ناقاتها يتقل�ش

•• وا�صنطن-وكاالت:

التي  الأم��ريك��ي��ة  فالعق�بات  خ��ان��ق��ة،  اأزم���ة  الإي����راين  النفط  ق��ط��اع  يعي�س 
ا�ست�ؤنف فر�سها على طهران انعك�س اأثرها على اأ�سط�ل الناقات النفطية 
لنقل  اإي���ران  حتتاجها  ناقلة   50 م��ن  يتك�ن  وال���ذي  الأ���س��ا���س،  يف  املتهالك 
حتديد  اأنظمة  بيانات  اأن  غ��ري  النفط.  م��ن  املباعة  غ��ري  الكميات  وتخزين 
اله�ية اأظهر اأنها ت�ستخدم ُخم�س العدد فقط. ذلك اأن 16 ناقلة على الأقل 
1996، فيما  19 عاماً، ثاث منها يف اخلدمة منذ عام  يزيد عمرها عن 
غرقت الناقلة �سانت�سي قبالة ال�س�احل ال�سينية العام املا�سي بعد ال�سطدام 

بناقلة اأخرى.
كما جرى جتميد ن�ساط 5 ناقات من اأ�سل 8 ا�سرتتها عرب ال�سبكة الي�نانية 
اأزمة حقيقية لتخزين  اإي��ران تعي�س  اأن  اإطار العق�بات ال�سابقة، ما يعني  يف 
الأمريكية  العق�بات  اأن  بلة  الطني  يزيد  وم��ا  تنتجها،  التي  النفط  كميات 
اأدرجت ال�سبكة الي�نانية التي �ساعدت طهران م�سبقاً يف �سراء ناقات على 

واإ�سابة  اإ�سرائيلي  مقتل 
بال�سفة بعملية  اآخ��ري��ن 

•• ال�صفة املحتلة-وكاالت:

قال متحدث با�سم جي�س الحتال 
واحدا  اإ�سرائيليا  اإن  الإ�سرائيلي 
ُق��ت��ل واأ����س���ي���ب اثنان  ع��ل��ى الأق�����ل 
فل�سطيني  نفذه  هج�م  يف  اآخ���ران 
ام�س  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف 

الأحد.
وقال اللفتنانت ك�ل�نيل ج�ناثان 
ك�نريك��س املتحدث با�سم اجلي�س 
�سحفي  م����ؤمت���ر  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
عرب الهاتف اإن الهج�م بداأ عندما 
اإ�سرائيليا  جنديا  فل�سطيني  طعن 
تقاطع طرق قرب م�ست�طنة  عند 

اأرييل اليه�دية ثم انتزع �ساحه.
يف  ال�ساح  ه��ذا  املهاجم  وا�ستخدم 
ث��اث مركبات  ال��ن��ار على  اإط���اق 
ثم  �سخ�س  اإ�سابة  ع��ن  اأ�سفر  مم��ا 
لتقاطع طرق  ق��اده��ا  ���س��ي��ارة  اأخ���ذ 
قريب اأطلق فيه النار على جندي 
اآخر قبل اأن يكمل طريقه اإىل قرية 

فل�سطينية جماورة.
اإ�سرائيليا  اإن  ك���ن��ري��ك������س  وق���ال 
يحدد  اأن  دون  اثنان  واأ�سيب  ُقتل 
ه�ية القتيل واأ�ساف اأنه مل يت�سح 
اأك��ر من منفذ  اإذا كان هناك  بعد 

للهج�م.
وقال رئي�س ال�زراء الإ�سرائيلي يف 
ت�سريحات علنية يف اجتماع وزاري 
ن��ف��ذه عدة  ال��ه��ج���م  اإن  اأ���س��ب���ع��ي 
الأمن  ق����ات  واأ���س��اف:  مهاجمني 
ت��ط��ارد امل��ه��اج��م��ني. اأن����ا ع��ل��ى ثقة 

اأنهم �سي�سبط�ن.

ح�سد من اجلماهري ي�سع�ن اأكاليل الزه�ر يف م�قع املذبحة تكرميا لل�سحايا  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع الرئي�س الأفغاين تعزيز عالقات التعاون بني البلدين وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد ي�ؤكد دعم وم�ساندة الإمارات لل�سعب الأفغاين 

لاأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
خليفة  خلدون  ومعايل  ال�طني 
ال�س�ؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك 
التنفيذية و�سعادة حممد مبارك 
دي����ان ويل عهد  امل��زروع��ي وكيل 
الركن  الفريق  و�سعادة  اب�ظبي 
بن عبان  �سيف  عي�سى  مهند�س 
امل����زروع����ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س اأرك�����ان 
عي�سى  �سعادة  و  امل�سلحة  ال��ق���ات 
الدولة  ���س��ف��ري  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل 
اأفغان�ستان  ج���م���ه����ري���ة  ل�����دى 
الإ���س��ام��ي��ة و���س��ع��ادة م��رمي عيد 
املكتب  ع������ام  م����دي����ر  امل������ه������ريي، 
الإع��ام��ي لإم���ارة اأب���ظ��ب��ي. كما 
ح�سرهما ال�فد املرافق للرئي�س 
كل  �سعادة  ي�سم  وال��ذي  ال�سيف 
من .. ف�سل حمم�د ف�سلي كبري 
اجلمه�رية  رئ��ا���س��ة  م�����س��ت�����س��اري 

اأهمية م�ساعفة جه�د  اأك��دا  كما 
ال�سام  املجتمع الدويل لتحقيق 
الت�سامح  قيم  وتر�سيخ  والأم���ان 
واحل���ار والتعاي�س امل�سرتك بني 

خمتلف �سع�ب العامل.
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  واأق�������ام 
ماأدبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الأفغاين  للرئي�س  تكرميا  غ��داء 

وال�فد املرافق.
الفغاين  الرئي�س  فخامة  ودون 
ق�سر  زوار  ك��ب��ار  �سجل  يف  كلمة 
�سعادته  اأع��رب فيها عن  الرئا�سة 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  ب��زي��ارة 
امل�����ت�����ح�����دة، م����ن�����ه����ا ب����ع����اق����ات 
جتمع  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة 
ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 
مزيدا  ال��ع��اق��ات  ل��ه��ذه  متمنيا 
املجالت  يف  وال��ت��ط���ر  النم�  م��ن 

للق�ات امل�سلحة قد ا�ستقبل ام�س 
حممد  الدكت�ر  الرئي�س  فخامة 
جمه�رية  رئ��ي�����س  غ��ن��ي  اأ����س���رف 

اأفغان�ستان الإ�سامية.
اأ�سرف  حم��م��د  للرئي�س  وج���رت 
غني لدى و�س�له ق�سر الرئا�سة 
ا�ستقبال  م���را����س���م  اأب����ظ���ب���ي  يف 
ال�سام  ع������زف  ح���ي���ث  ر����س���م���ي���ة 
اأفغان�ستان.. جلمه�رية  ال�طني 
21 طلقة  املدفعية  اأطلقت  فيما 

حتية ل�سيف الباد.
بعدها �سافح الرئي�س الأفغاين.. 
ال�سي�خ  م���ن  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ه  ك���ب���ار 
الذين  وامل�������س����ؤول���ني  وال����������زراء 
رحب�ا بزيارته اإىل الدولة.. فيما 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ���س��اف��ح 
اآل ن��ه��ي��ان كبار  حم��م��د ب��ن زاي���د 
للرئي�س  امل��راف��ق��ني  امل�����س���ؤول��ني 

احلي�ية  وال��ق��ط��اع��ات  الأف���غ���اين 
التعليمية وال�سحية والجتماعية 
اأ�سا�سية لتحقيق  التي تعد ركائز 

التنمية وال�ستقرار يف الباد.
الرئي�س  اأع���������رب  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
بزيارة  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  الأف����غ����اين 
م��ث��م��ن��ا اجله�د  الإم�������ارات  دول����ة 
الدولة يف  تبذلها  التي  وامل�ساعي 
ال�سعب الأفغاين من خال  دعم 
التنم�ية  وب��راجم��ه��ا  م��ب��ادرات��ه��ا 
التي تنفذها يف خمتلف  املتن�عة 

مناطق اأفغان�ستان.
      واأك��د اجلانبان يف ختام لقائهما 
�سعي البلدين اإىل تنمية العاقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
الذي يخدم م�ساحلهما  التعاون 
امل�سرتكة وي�سهم يف جه�د حتقيق 
املنطقة.. التنمية وال�ستقرار يف 

م�ست�سار  حم�����ب  اهلل  وح����م����د 
والربوفي�س�ر  ال���ط��ن��ي  الأم�����ن 
حم��م��د ه��م��اي���ن ق��ي���م��ي القائم 
واأجمل  امل���ال���ي���ة  وزارة  ب���اأع���م���ال 
اجلمه�رية  رئي�س  م�ست�سار  غني 
الرئي�س  �سحر  ن��دمي��ة  وال�سيدة 
للتعليم  امل�ستقلة  ل����اإدارة  ال��ع��ام 
الفني والتخ�س�سي وعبدال�سام 
م��ك��ت��ب فخامة  رئ��ي�����س  رح��ي��م��ي 
ال�����رئ�����ي�����������س وحم������م������د ه���������ارون 
املكتب  رئي�س  نائب  جخان�س�ري 
ف�ق  �سفري  زك��ري��ا  وعبدالفريد 
لدى  اأفغان�ستان  ومف��س  العادة 
ال��دول��ة وال�����س��ي��د ���س��ه��راب اأحمد 

�سكرتري الرئي�س الأفغاين.
ال�سيخ  ال�����س��م���  ����س���اح���ب  وك������ان 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

امل�سرتكة.  امل�����س��ال��ح  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
ح�سر اللقاء واملاأدبة �سم� ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
طحن�ن  ال�سيخ  و�سم�  اأب���ظ��ب��ي 
بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن 
بن  خالد  ال�سيخ  و�سم�  ال�طني 
حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل 
اأن���ر بن حممد قرقا�س  الدكت�ر 
اخلارجية  لل�س�ؤون  الدولة  وزي��ر 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن اأح����م����د 
ل�س�ؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال����ب�����اردي 
ن�رة بنت حممد  الدفاع ومعايل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي 
امل��ع��رف��ة وم��ع��ايل ال��دك��ت���ر ثاين 
التغري  ال��زي���دي وزي��ر  اأحمد  بن 
بن  علي  ومعايل  والبيئة  املناخي 
ح��م��اد ال�����س��ام�����س��ي ن��ائ��ب الأم���ني 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م���  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب�����ظ����ب����ي  ع���ه���د 
وفخامة  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى 
اأ�سرف  حممد  الدكت�ر  الرئي�س 
غني رئي�س جمه�رية اأفغان�ستان 
ال�سداقة  الإ���س��ام��ي��ة..ع��اق��ات 
ال��ب��ل��دي��ن و�سبل  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
ع����دد من  اإىل  اإ����س���اف���ة  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
خ���ال حمادثات  ���س��م���ه  ورح����ب 
ام�������س يف ق�سر  ع���ق���دت  ر���س��م��ي��ة 
الرئا�سة بزيارة الرئي�س الأفغاين 
ال���دول���ة  اإىل  امل�����راف�����ق  وال������ف�����د 
الزيارة  ت�سهم  اأن  اإىل  متطلعا 
البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  دع���م  يف 
وتط�يرها مبا يحقق م�ساحلهما 
اإىل  �سعبيهما  وتطلعات  املتبادلة 

التقدم والتنمية والزدهار.
وا�ستعر�س اجلانبان خال اللقاء 
اأوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
والتنم�ية  القت�سادية  املجالت 
جه�د  اإىل  اإ���س��اف��ة  والإن�����س��ان��ي��ة 
وال�سام  والتنمية  الإع��م��ار  دع��م 

يف اأفغان�ستان.
اإىل ع��دد من  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  كما 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا 
خا�سة ما يتعلق باجله�د املبذولة 
والتطرف  الإره����������اب  مل���ك���اف���ح���ة 
وحت���ق���ي���ق الأم�������ن وال����س���ت���ق���رار 
ل�سع�ب  وال���������س����ام  وال���ت���ن���م���ي���ة 

املنطقة والعامل.
ال�سيخ  ال�����س��م���  ����س���اح���ب  واأك�������د 
حممد بن زايد اآل نهيان اأن دولة 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
اهتماما  ت�����يل   « اهلل  ح��ف��ظ��ه   «
واملبادرات  اجل��ه���د  ب��دع��م  ب��ال��غ��ا 
اإىل  الهادفة  والدولية  الإقليمية 
م�ساندة ال�سعب الأفغاين لتجاوز 
التي ي�اجهها وتعزيز  التحديات 
يف  والتنمية  وال�ستقرار  ال�سام 
الدولة  اإن  ���س��م���ه  وق���ال  ب����اده. 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى م���ا���س��ل��ة دعمها 
والتنم�ية  الإن�سانية  للج�انب 
ال��ت��ي ت��رت��ق��ي مب�����س��ت���ى خمتلف 
لل�سعب  امل����ق����دم����ة  اخل������دم������ات 

ال�سيف. وكان يف ال�ستقبال �سم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�سيخ  �سم�  و  اأب���ظ��ب��ي  لإم����ارة 
نهيان  اآل  زاي�������د  ب����ن  ط���ح���ن����ن 
و�سم�  ال���ط��ن��ي  الأم���ن  م�ست�سار 
زايد  بن  ال�سيخ خالد بن حممد 
اأن�ر  الدكت�ر  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  بن حممد 
ومعايل  اخل����ارج����ي����ة  ل���ل�������س����ؤون 
وزير  الب�اردي  اأحمد  بن  حممد 
ال���دف���اع ومعايل  ل�������س����ؤون  دول�����ة 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن���رة 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الدكت�ر ثاين بن اأحمد الزي�دي 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر 
ومعايل علي بن حماد ال�سام�سي 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  ن���ائ���ب 
ومعايل  ال�طني  لاأمن  الأع��ل��ى 
رئي�س  امل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 
ال�س�ؤون التنفيذية و�سعادة  جهاز 
حم��م��د م���ب���ارك امل���زروع���ي وكيل 
اأب�ظبي و�سعادة  دي�ان ويل عهد 
عي�سى  مهند�س  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق 
نائب  امل��زروع��ي  عبان  بن  �سيف 
و  امل�سلحة  ال��ق���ات  اأرك���ان  رئي�س 
الظاهري  ���س��امل  عي�سى  ���س��ع��ادة 
جمه�رية  ل���دى  ال���دول���ة  ���س��ف��ري 
و�سعادة  الإ���س��ام��ي��ة  اأفغان�ستان 
م���رمي ع��ي��د امل��ه��ريي، م��دي��ر عام 
املكتب الإعامي لإمارة اأب�ظبي. 
فيما ي�سم ال�فد املرافق للرئي�س 
.. ف�سل  الأفغاين �سعادة كل من 
م�ست�ساري  كبري  ف�سلي  حمم�د 
رئ��ا���س��ة اجل��م��ه���ري��ة وح��م��د اهلل 
ال�طني  الأم����ن  م�ست�سار  حم��ب 
هماي�ن  حم��م��د  وال��ربوف��ي�����س���ر 
وزارة  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ائ��م  ق��ي���م��ي 
م�ست�سار  غ��ن��ي  واأج���م���ل  امل��ال��ي��ة 
وال�سيدة  اجل���م���ه����ري���ة  رئ���ي�������س 
العام  ال���رئ���ي�������س  ���س��ح��ر  ن���دمي���ة 
الفني  للتعليم  امل�ستقلة  ل���اإدارة 
وعبدال�سام  وال���ت���خ�������س�������س���ي 
م��ك��ت��ب فخامة  رئ��ي�����س  رح��ي��م��ي 
ال�����رئ�����ي�����������س وحم������م������د ه���������ارون 
املكتب  رئي�س  نائب  جخان�س�ري 
ف�ق  �سفري  زك��ري��ا  وعبدالفريد 
لدى  اأفغان�ستان  ومف��س  العادة 
ال��دول��ة وال�����س��ي��د ���س��ه��راب اأحمد 

�سكرتري الرئي�س الأفغاين..

حممد بن زايد والرئي�ش الأفغاين ي�سهدان ت�قيع عدد من مذكرات التفاهم بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  �سهد �ساحب 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة وفخامة  عهد 
ال��رئ��ي�����س ال��دك��ت���ر حم��م��د اأ����س���رف غ��ن��ي رئ��ي�����س جمه�رية 
التفاهم  مذكرات  من  ع��دد  الإ�سامية..ت�قيع  اأفغان�ستان 
التعليمية  امل���ج���الت  واأف��غ��ان�����س��ت��ان يف  الإم������ارات  دول����ة  ب��ني 
والثقافية والريا�سية اإ�سافة اإىل قطاعات الطاقة والتعدين 
والزراعة والتي تهدف اإىل تعزيز وتط�ير التعاون امل�سرتك 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. و���س��م��ل��ت م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ال���ت���ي وقعها 
اأربع مذكرات يف جمالت  الرئا�سة  الي�م يف ق�سر  اجلانبان 
جانب  من  وقعها  والريا�سة..  والطاقة  والتعدين  التعليم 
دولة الإمارات معايل الدكت�ر اأن�ر بن حممد قرقا�س وزير 

الدولة لل�س�ؤون اخلارجية.. فيما وقعها من جانب اأفغان�ستان 
باأعمال  القائم  قي�مي  هماي�ن  حممد  الربوفي�س�ر  معايل 
وزارة املالية، ومذكرة تفاهم يف املجالت الثقافية وقعتها..
ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  الكعبي وزي����رة  ب��ن��ت حم��م��د  ن����رة  م��ع��ايل 
املعرفة ومعايل الربوفي�س�ر حممد هماي�ن قي�مي القائم 
يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  اإىل  اإ�سافة  املالية،  وزارة  باأعمال 
قطاع الزراعة وقعها معايل الدكت�ر ثاين بن اأحمد الزي�دي 
حممد  الربوفي�س�ر  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر 
هماي�ن قي�مي. ح�سر مرا�سم ت�قيع املذكرات �سم� ال�سيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ طحن�ن  و�سم�  اأب�ظبي 
اآل  زاي��د  بن  بن حممد  ال�سيخ خالد  و�سم�  ال�طني  الأم��ن 
نهيان ومعايل الدكت�ر اأن�ر بن حممد قرقا�س وزير الدولة 

لل�س�ؤون اخلارجية ومعايل حممد بن اأحمد الب�اردي وزير 
دولة ل�س�ؤون الدفاع ومعايل ن�رة بنت حممد الكعبي وزيرة 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  ال��دك��ت���ر  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال���زي����دي وزي���ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة وم��ع��ايل ع��ل��ي بن 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لاأمن 
ال�طني ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�س�ؤون 
التنفيذية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل دي�ان ويل 
�سيف  عي�سى  مهند�س  الركن  الفريق  و�سعادة  اب�ظبي  عهد 
و  امل�سلحة  ال��ق���ات  اأرك���ان  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  بن عبان 
�سعادة عي�سى �سامل الظاهري �سفري الدولة لدى جمه�رية 
اأفغان�ستان الإ�سامية و�سعادة مرمي عيد املهريي، مدير عام 

املكتب الإعامي لإمارة اأب�ظبي.
كما ح�سرها ال�فد املرافق للرئي�س الأفغاين.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�ؤكد حر�سها على تعزيز التعاون مع زميباب�ي يف املجالت كافة

•• اأبوظبي - وام:

بفخامة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رحبت 
جمه�رية  رئي�س  منانغاغ�ا،  امير�س�ن  الرئي�س 
زمي��ب��اب���ي ال�����س��دي��ق��ة وب��ال���ف��د ال��رف��ي��ع الذي 

يرافقه يف زيارته الر�سمية الأوىل للدولة.
وتناولت املباحثات التي اأجراها فخامة الرئي�س 
الزميباب�ي مع القيادة الر�سيدة للدولة خمتلف 
امل�ا�سيع ال�سرتاتيجية ذات الهتمام امل�سرتك، 
و�سبل تعزيز التعاون الثنائي يف خمتلف املجالت 

وب�جه خا�س م�ساريع البنية التحتية والتعدين 
والرعاية ال�سحية والتعليم.

 2018 اأن دول��ة الإم���ارات قدمت يف ع��ام  يذكر 
يف  امل��رك��زي  ه���راري  مل�ست�سفى  م�ساعدات  حزمة 
طبية  م��ع��دات  على  ا�ستملت  وال��ت��ي  زمي��ب��اب���ي، 
الزيارة  اأع���ق���اب  ل��ل��ك���ل��ريا، وذل���ك يف  واأم�����س��ال 
اإبراهيم  ب��نت  ري������م  م������عايل  ب�����ها  قام����ت  التي 
الدويل  التعاون  ل�س�ؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي 

لزميباب�ي.
وت���ع���رب دول����ة الإم�������ارات ع���ن خ��ال�����س تعازيها 

اإي������داي وخا�سة  اإع�������س���ار  ب��ك��ارث��ة  ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن 
لعائات ال�سحايا. 

وكان ج�رج ت�سارامبا نائب الأمني العام للرئا�سة 
بزميباب�ي قد التقى امل�س�ؤولني يف هيئة الهال 
احتياجات  م��ع��ه��م  ون��اق�����س  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 
الهال  تعكف هيئة  اذ  الكارثة  ج��راء  زميباب�ي 
الأحمر الإماراتي على تقييم الآثار التي خلفها 
الازمة  الحتياجات  على  وال���ق���ف  الإع�����س��ار 
الأيام  الهيئة خ��ال  اإر���س��ال فريق من  وم��ن ثم 

القادمة لتقدمي الع�ن.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
رئي�ش ايرلندا بالي�م ال�طني لباده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة مايكل دي هيغينز رئي�س ايرلندا 
وذلك مبنا�سبة الي�م ال�طني لباده.

كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سم� 
اإىل فخامة الرئي�س  اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 

مايكل دي هيغينز.
اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل  اآل مكت�م و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 

معايل لي� فارادكار رئي�س وزراء ايرلندا.

»الهال« يت�سلم معدات طبية من »يف بي اأ�ش« لتعزيز اخلدمات ال�سحية يف اليمن
•• اأبوظبي -وام:

الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ل��م��ت 
الإم���ارات���ي اأج��ه��زة وم��ع��دات طبية 
اأ�س«  بي  تربعت بها جمم�عة »يف 
برامج  ل��دع��م  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة 
اخلدمات  تعزيز  جم��ال  يف  الهيئة 

ال�سحية يف اليمن.
ا�ستقبال الدكت�ر  جاء ذلك خال 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���اح���ي الأم����ني 
ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح����م����ر 
ال��ه��ي��ئ��ة ام�س  الإم�����ارات�����ي مب��ق��ر 
رئي�س  فايليل  �سم�سري  ال��دك��ت���ر 
حم�سن  احمد  بح�س�ر  املجم�عة 
املغرتبني  �����س�����ؤن  م��ل��ح��ق  ب����ج���ر 
الدولة  ل����دى  ال��ي��م��ن  ����س���ف���ارة  يف 
الهيئة  امل�����س���ؤول��ني يف  م���ن  وع����دد 

واملجم�عة.

ل��ن��ا م��ن دع���م قدراتها  ب��د  ك���ان ل 
اأداء  على  وم�ساعدتها  العاجية 
اأف�������س���ل يف هذه  ب�������س����رة  دوره�������ا 
ال���ظ���روف احل���رج���ة.. م��ع��رب��ا عن 
ت��ق��دي��ر امل��ج��م���ع��ة ل��ل��ج��ه���د التي 
ت�سطلع بها هيئة الهال الأحمر 
الدولية  الإن�سانية  ال�ساحة  على 
وم�ساعيها اخلرية للحد من وطاأة 
اإن هذه  ال�����س��ح��ي��ة، وق����ال  امل��ع��ان��اة 
اجله�د تتطلب منا جميعا الدعم 
لتعزيز  بق�ة  ال�ق�ف  و  امل����ؤازرة  و 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  الإغ�����اث�����ة  ب����رام����ج 

تنفذها الهيئة ح�ل العامل.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأ���س��اد اح��م��د حم�سن 
ب�����ج����ر ب�����ال�����دور ال�������ذي ت����ق�����م به 
الر�سيدة  وقيادتها  الإم��ارات  دول��ة 
الإن�سانية  الح��ت��ي��اج��ات  دع���م  يف 
لل�سعب اليمني..م�ؤكدا ان م�اقف 

..لفتا اإىل اأنها لي�ست املرة الأوىل 
مع  املجم�عة  فيها  تتجاوب  التي 
ال�سحية  واخل�����دم�����ات  ال����ربام����ج 
العديد  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
من الدول واأكد اأن تربع املجم�عة 
ب��ه��ذه الأدوي����ة و امل����اد ج��اء ملبيا 
ال�سحية يف  امل�ؤ�س�سات  لحتياجات 
ت��ع��اين �سحا يف هذا  ال��ت��ي  ال��ي��م��ن، 
لقدراتها  وم��ع��ززا  احلي�ي  املرفق 
الطبية  ال��ت��ح��دي��ات  م���اج��ه��ة  يف 

التي ت�اجهها .
�سم�سري  الدكت�ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
فايليل اإن هذا التربع ياأتي ت�سامنا 
مع الأو�ساع الإن�سانية و ال�سحية 
يف اليمن وتقديرا للدور التنم�ي 
الهال  ه��ي��ئ��ة  ب��ه  ت�سطلع  ال����ذي 
ال�ساحة  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
ال��ي��م��ن��ي��ة وت���ع���زي���ز م���ب���ادرات���ه���ا يف 

اأجهزة  الطبية  امل��ع��دات  وت�سمنت 
ت�ستخدم  التي  اجلراحي  التنظري 
اإىل جانب  العمليات احلراجية  يف 
الأجهزة الت�سخي�سية وم�اد طبية 
القطاع  ق�����درة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ن���ع��ة 
وم�ساعدته  ال��ي��م��ن  يف  ال�����س��ح��ي 
الطبية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
اليمنية يف  ال�ساحة  التي حتتاجها 

ال�قت الراهن.
ال����دك����ت�����ر حم���م���د عتيق  واأ������س�����اد 
ال���ف���اح���ي مب����ب����ادرة جم���م����ع���ة » 
اأ����س » يف دع���م ج��ه���د هيئة  يف ب��ي 
ال�����ه�����ال الأح�����م�����ر وم����ب����ادرات����ه����ا 
الإن�����س��ان��ي��ة يف ال��ي��م��ن م�����س��ريا اإىل 
امل�ؤ�س�سات  تعترب من  املجم�عة  ان 
الهيئة  جه�د  م�ساندة  يف  ال��رائ��دة 
على ال�ساحة الإن�سانية التي ت�سهد 
عديدة  و�سحية  اإن�سانية  حتديات 

تخفيف معاناة املر�سى املحتاجني 
التي تنفذها  ال��ربام��ج  م��ن خ��ال 
ال��ط��ب��ي.. م�سريا  امل���ج���ال  ل��ه��م يف 
اإىل اأن املجم�عة قررت دعم جه�د 
الهيئة يف هذا ال�سدد و م�ساندتها 
الإن�سانية  ر�سالتها  حتقيق  ع��ل��ى 
الرامية  اجل��ه���د  وتعزيز  العاملية 
ال�سحية  املعاناة  وط���اأة  م��ن  للحد 
كافة،  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل���ح���اف���ظ���ات  يف 
تقف  ال��ذي  الطبي  القطاع  ودع��م 
عن  ع��اج��زة  ال�سحية  م���ؤ���س�����س��ات��ه 
العاج  و  الرعاية  خدمات  تقدمي 

الازم لاأ�سقاء يف اليمن.
ال�سعب  ال��سع  اأم��ام هذا  واأ�ساف 
مل يكن مبقدورنا اأن نقف مكت�يف 
امل�ؤ�س�سات  م��ن  وال��ع��دي��د  الأي����دي 
اأداء  عن  عاجزة  اليمنية  ال�سحية 
لذلك  ال�سحي  الإن�����س��اين  دوره����ا 

من ا�ستقطاب دعم املجتمع املحلي 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  الإم���������ارات  يف 
ال��ت��ي ت�سررت  ل��ت��اأه��ي��ل اخل��دم��ات 
ال��ي��م��ن وعلى  ب��ف��ع��ل الأح������داث يف 
و خري  ال�سحي..  اجل��ان��ب  راأ���س��ه��ا 
ذل��ك جت��اوب جمم�عة  دليل على 

ال�����س��دد �ستظل  الإم������ارات يف ه���ذا 
اليمني  ال�سعب  وج��دان  يف  خالدة 
بها  ت�سطلع  التي  امل��ب��ادرات  مثمنا 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
املجالت  يف  اليمنية  ال�ساحة  على 
متكنت  الهيئة  ان  اإىل  لفتا  كافة 

اأ���س« للرعاية ال�سحية مع  »يف بي 
الأو�ساع ال�سحية يف اليمن وتعزيز 
قدرة القطاع الطبي لي�ا�سل دوره 
بكفاءة عالية ومهنية، واأ�ساد بتربع 
الأو�ساع  مع  وت�سامنها  املجم�عة 

ال�سحية لليمنيني.

بدعم اإماراتي.. م�ست�سفى » امل�ا�سط « يف تعز ي�ا�سل تقدمي خدماته للمر�سى 

حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�ش الأفغاين وي�ؤكد عمق العاقات بني البلدين

•• تعز -وام:

ي�ا�سل » م�ست�سفى امل�ا�سط » الريفي يف حمافظة تعز اليمنية 
- الذي اأعيد ت�سغيله م�ؤخرا بدعم من دولة الإم��ارات عرب 
ذراعها الإن�سانية » هيئة الهال الأحمر« - تقدمي خدماته 
العاجية و الطبية جمانا للم�اطنني اليمنيني من مناطق 

مديرية امل�ا�سط وقرى و مناطق املديريات الأخرى.
لها  ق��دم  و  امل�ست�سفى  ا�ستقبلها  ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد  بلغ  و 
ت�سغيله  اإع��ادة  على  اأ�سب�عني  م��رور  بعد  ال�سحية  الرعاية 

79 حالة  اأك���ر م��ن  اآلف ميني م��ن بينهم  ث��اث��ة  ح����ايل 
اأجريت لها عمليات تراوحت بني الكربى و ال�سغرى .

امل�ا�سط  م�ست�سفى  مدير  �سيف  مقبل  عبد  الدكت�ر  ق��ال  و 
يتزايد  امل�ست�سفى  يراجع�ن  الذين  املر�سي  عدد  اإن  الريفي 

ي�ما بعد ي�م .
. م��سحا اأنهم يتلق�ن الرعاية ال�سحية اجليدة يف جمالت 
ال��ف��ح������س امل��خ��ربي��ة و اأق�����س��ام ال��ن�����س��اء وال��ت���ل��ي��د و الأنف 
ال�سيدلية  ج����انب  اإىل  واجل�������راحة  احلن���������جرة  و  والأذن 
ال��ت��ي مت��ده��م ب���ال���دواء امل��ت���ف��ر ل��دي��ه��ا. و اأع����رب ع��ن �سكره 

تقدمي  م�ا�سلتها  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
الهال  هيئة  ع��رب  تع����ز  ملحاف����ظة  واملع�������نات  امل�ساعدات 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي . م��ن جانبه ق��ال م��ن��دوب هيئة الهال 
الأحمر الإماراتي يف ريف تعز اإن مت�يل وت�سغيل م�ست�سفى 
و  ترحيب  ولق��ى  املنا�سب  ال���ق��ت  يف  ج��اء  الريفي  امل�ا�سط 
تفاعل ال�سلطة املحلية وال�سحية و امل�اطنني وال�سخ�سيات 
الجتماعية الذين اأ�سادوا بتلك املبادرة الن�سانية الإيجابية 
وعربو عن �سكرهم لدولة الإم��ارات التي تقف اإىل جانبهم 

دوما.

•• دبي -وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف ق�سر �سم�ه بزعبيل 
جمه�رية  رئي�س  غني  اأ�سرف  حممد  الدكت�ر  الرئي�س  فخامة  ام�س  م�ساء 

اأفغان�ستان الإ�سامية وال�فد املرافق.
ورحب �سم�ه بح�س�ر �سم� ال�سيخ مكت�م بن حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب 

التي  ال�سداقة  عاقات  عمق  �سم�ه  ..م�ؤكدا  ال�سيف  بالرئي�س  دبي  حاكم 
تربط دولة الإمارات بجمه�رية اأفغان�ستان على خمتلف امل�ست�يات.

اأ�سرف  وتباحث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م والدكت�ر 
غني ح�ل �سبل ت��سيع اآفاق التعاون بني البلدين خا�سة يف جمال ال�ستثمار 

وبناء �سراكة اقت�سادية تق�م على املنافع امل�سرتكة للجانبني.
ال�ستثمار  اإمكانية  ح���ل  الأف��غ��اين  والرئي�س  �سم�ه  ب��ني  احل��دي��ث  وت��رك��ز 
امل�سرتك يف قطاعات الزراعة والطاقة املتجددة والبنية التحتية وال�ستفادة 

البلدين  ل��دى  املت�فرة  وامل��ادي��ة  الب�سرية  والطاقات  اخل��ربات  من  املتبادلة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اخل��ا���س.  القطاع  م�ست�ى  على  ل�سيما 
را�سد اآل مكت�م رحب بالأفكار الطيبة التي طرحها فخامة الدكت�ر حممد 
و�سعبا  قيادة وحك�مة  الإم���ارات  دول��ة  �سم�ه حر�س  ..م���ؤك��دا  اأ���س��رف غني 
على تعزيز عاقات الأخ�ة وال�سداقة والتقارب مع جميع الدول وال�سع�ب 
مبا يحقق امل�سالح ال�طنية العليا لدولتنا وهذه الدول. ح�سر اللقاء �سم� 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكت�م رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 

ملجم�عة طريان الإمارات ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �س�ؤون 
الها�سمي وزيرة دولة  اإبراهيم  ال���زراء وامل�ستقبل ومعايل رمي بنت  جمل�س 
دي�ان  مدير  ال�سيباين  اإب��راه��ي��م  حممد  وم��ع��ايل  ال���دويل  التعاون  ل�س�ؤون 
دائرة  ع��ام  مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  و�سعادة  دب��ي  حاكم  ال�سم�  �ساحب 
الظاهري  �سامل  عي�سى  �سعادة  ح�سره  كما  دب��ي.  يف  وال�سيافة  الت�سريفات 
عبدالفريد  و�سعادة  الإ�سامية  اأفغان�ستان  جمه�رية  ل��دى  الدولة  �سفري 

زكريا �سفري جمه�رية اأفغان�ستان الإ�سامية.

الإمارات تقدم 104 اأطنان من امل�ساعدات الغذائية لأهايل »يبعث « يف ح�سرم�ت
•• ح�رضموت-وام: 

قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة عرب ذراعها الإن�سانية 
- هيئة الهال الأحمر الإماراتي - اأم�س دفعات جديدة من 
امل�ساعدات الغذائية لأهايل وادي يبعث ووادي ح�ل ومناطق 

الغم�سة مبديرية يبعث يف حمافظة ح�سرم�ت اليمنية .
 104 �سلة غذائية مبعدل   1300 ت�زيع  امل�ساعدات  �سملت 
من  ف��رد   6500 م�ستهدفة  ك��ي��ل���ج��رام��ات   910 و  اأط��ن��ان 

الأ�سر اليمنية غري القادرة من اأهايل تلك املناطق وذلك يف 
الأ�سر  حياة  لتطبيع  الإن�ساين  للدعم  الهيئة  م�سروع  اإط��ار 
التي تعاين اأو�ساعا اقت�سادية �سعبة. و اأعرب اأهايل املناطق 
لهذه  الإم��ارات  لدولة  �سكرهم  امل�ساعدات عن  امل�ستفيدة من 
اأ�سرهم و ظروفهم  اللفتة الإن�سانية التي خففت من معاناة 
الهال  هيئة  بجه�د  م�سيدين   .. يعي�س�نها  التي  ال�سعبة 
كاهلهم  عن  التخفيف  و  امل�ساعدات  تلك  اإي�سال  يف  الأح��م��ر 
امل�س�ؤول�ن يف مديرية يبعث  اأعباء احلياة. من جانبهم ثمن 

عرب  اليمن  يف  املت�ا�سلة  الإن�����س��ان��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  ج��ه���د 
امل�ج�د على الأر�س  الهال الأحمر الإماراتي وفريق عمله 
يف  املحتاجة  الفئات  اإىل  لل��س�ل  رائ��دة  جه�دا  يبذل  ال��ذي 
الغذائية  ال�سال  اأن عدد  خمتلف مناطق ح�سرم�ت. يذكر 
بلغت   2019 الت�سامح  ع���ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ت���زي��ع��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
الأ�سر  من  اأف��راد   32010 ا�ستهدفت  غذائية  �سلة   6402
 516 مبعدل  ح�سرم�ت  حمافظة  يف  املت�سررة  و  املحتاجة 

طنا و 641.4 كيل� جرام.

»خليفة الإن�سانية« ت�زع 60 طنا من التم�ر يف ال�س�مال
•• بونتالند-وام:

لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  م�ؤ�س�سة   « وزع��ت 
املحتاجة  الأ�سر  على  التم�ر  من  طنا   60  « الإن�سانية 
�سرق  �سمال  ب�نتاند  ولي���ة  يف  ب��سا�س�  مدينة  يف 
الأي���ت���ام ودار  ال��ت��م���ر دار  . وا���س��ت��ف��اد م���ن  ال�����س���م��ال 
يف  وعياي�  ق��او  قريتي  من  ال�سكان  واآلف  الاجئني 
امل�ساعدات  التم�ر على  امل�ستفيدون من  واأثنى  ال�لية. 
اإىل  �سكرهم  م�جهني  الإم�����ارات..  دول��ة  تقدمها  التي 

الإمارات حك�مة و�سعبا واإىل م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية 
على جه�دها يف تخفيف العبء عن الفقراء واملحتاجني 

يف اأنحاء املعم�رة.
الدائمة  الإن�سانية  ال��ربام��ج  اأح��د  التم�ر  ت�زيع  ويعد 
التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة �سن�يا اإ�سافة اىل م�سروع ت�زيع 
ال��ت��م���ر خ��ال �سهر رم�����س��ان امل��ب��ارك، وذل���ك انطاقا 
اإدراكها لحتياجات الأ�سر املحتاجة يف العديد من  من 
الثمرة من وجبة رئي�سة مهمة  ال��دول وما متثله هذه 

لأفراد الأ�سرة كافة.
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اأخبـار الإمـارات
مركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سامية يجمع اجلاليات على احلب والت�سامح

•• دبي -وام: 

نظم مركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سامية التابع لدائرة ال�س�ؤون 
الإ�سامية والعمل اخلريي بدبي لقاء تعارفيا عامليا لأكر من 20 
جن�سية من الذك�ر والإناث جمع العديد من اجلاليات يف اإمارة دبي 
امل�سلمة  اجلاليات  بني  والتعارف  والت�سامح  ال���د  �سادها  اأج����اء  ويف 
وغري امل�سلمة وذلك بح�س�ر الدكت�ر عمر اخلطيب املدير التنفيذي 

لقطاع ال�س�ؤون الإ�سامية يف دائرة.
اللقاء  ه��ذا  اأن  املركز  اإدارة  مديرة  ل�تاه  ح�سني  حممد  هند  وقالت 
جاء يف �س�ء خطط املركز الهادفة اإىل ب�سط ال�د والرتاحم والألفة 
الت�سامح  عام  ظال  يف  ول�سيما  اجلاليات  بني  الإيجابي  والتفاعل 

ال�ارفة  وحدائقه  املركز  يف  والقل�ب  والعق�ل  الأرواح  التقت  حيث 
ال��ت��ع��ارف وال����راأي وال�����داد م��ع��ززة قيم الأخ�����ة الإن�سانية  وت��ب��ادل��ت 
فيما بينها م�سرية اإىل جه�د املركز يف ب�سط امل�ساحات امل�سرتكة بني 
ال�سع�ب ثقافة وفكرا وح�سارة م�ؤكدة اأن املركز اأ�سبح يف ظل الرعاية 
الكرمية للقيادة الر�سيدة امللتقى احل�ساري واملعريف والثقايف لل�سع�ب 

التي تتبنى ال�سام واحلب والت�سامح على م�ست�ى العامل.
الت�ا�سل احل�ساري يف  ق�سم  رئي�سة  الكتبي  روي��ة  قالت  من جانبها 
املركز اأن الفعالية جاءت �سمن برنامج لقاءات ودية املدرجة يف خطة 
فعاليات املركز لعام الت�سامح 2019 والتي اأعرب اجلميع من خالها 
وحبهم  و�سعادتهم  احل�ساري  الإن�ساين  التجمع  بهذا  فرحتهم  عن 

لدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة راعية الت�سامح العاملي.

اخليمة راأ�ش  �سرطة  تدريب  من  يتخرج�ن  منت�سبا   130
••  راأ�س اخليمة- الفجر

�سهد العقيد الدكت�ر نا�سر حممد البكر مدير معهد تدريب �سرطة راأ�س 
ال�سهيد  تدريبية تخ�س�سية، يف مبنى  دورات   )  5  ( اخليمة، حفل تخريج 
)الت�جيه  دورة  ه��ي:  م�����س��ارك،  منت�سب   )130( �سملت   ، ال�سحي  ط���ارق 
الفّعال(، ودورة )اإج��راءات الأمن وال�سامة يف م�سانع املتفجرات املدنية(، 
ودورة )ال�سحة وال�سامة املهنية وتطبيقاتها ال�سرطية(، ودورة )املخاطر 
الناجتة عن عملية التفجري (، ودورة ) التنب�ؤ الأمني (، وتاأتي هذه الدورات 
انطاقاً من منهجية حتديد الحتياجات التدريبية التي تهدف اإىل تدريب 
وم�ؤهلة  مدربة  ب�سرية  ك���ادر  وج���د  يحقق  مبا  الب�سرية،  امل���ارد  وتط�ير 

قادرة على القيام مبهامها وم�س�ؤولياتها على اأف�سل وجه.

الداخلية على رفع كفاءة  البكر، حر�س وزارة  نا�سر  الدكت�ر  العقيد  واأكد 
جميع العاملني، بهدف الرتقاء مب�ست�ى اأدائهم، وتط�ير العمل ال�سرطي، 
الب�سرية  ال��ك���ادر  وت��دري��ب  تاأهيل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  لإ�سرتاتيجيتها  جت�سيداً 
لتمكينها من م�اكبة املتغريات وامل�ستجدات التي ي�سهدها العامل يف املجالت 

كافة، لي�سبح�ا قادرين على العمل بال�س�رة املطل�بة وعلى اأكمل وجه.
التدريبية  ال������دورات  ه���ذه  اأن   ال�����س��رط��ة،  ت���دري���ب  م��ع��ه��د  م��دي��ر  واأو����س���ح 
وحمفزة  داعمة  وهي  التدريب،  معهد  وبرامج  خطط  �سمن  التخ�س�سية، 
خلطط �سرطة راأ�س اخليمة، الرامية اإىل تط�ير عنا�سرها الب�سرية وتنمية 
مهاراتهم ال�ظيفية لتمكينهم من اأداء واجباتهم بال�سكل الأمثل، مما يحقق 
جناح وا�ستمرارية العمل يف تطبيق اخلطة ال�سرتاتيجية ل�زارة الداخلية، 

والتي تهدف اإىل ا�ستثمار امل�ارد الب�سرية ال�ستثمار الأمثل.

برعاية ال�سيخة فاطمة .. م�ؤمتر » دور الأ�سرة يف تعزيز قيم الت�سامح » ينطلق الي�م«

تنظمها  ال���ت���ي  امل������ؤمت�����رات  اأه������م 
ال���������زارة ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد 
ال��ن�����س��ائ��ي وال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة يف 
اط�����ار ���س��ع��ي��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���ح���اور 
اخل��م�����س��ة امل���ح���ددة ل����دور ال������زارة 
باملجتمع  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف 

والعامل.
بكلمة  �سيبداأ  امل�ؤمتر  اإن  واأ�سافت 
مل��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
يتناول  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 

•• اأبوظبي - وام: 

»الث���ن���ني« بق�سر  ال���ي����م  ي��ن��ط��ل��ق 
الإمارات يف اأب�ظبي م�ؤمتر » دور 
 « الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  الأ���س��رة 
الذي تنظمه وزارة الت�سامح حتت 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  رعاية 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف���ل��ة  ل���اأم����م���ة 

الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
واأن�سطته  امل�ؤمتر  جل�سات  وتركز 
ال�سبل  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تك�ن  ك����ي  ال�����ازم�����ة  والأدوات 
اأداء  الأ�����س����رة ق�����ادرة مت���ام���ا ع��ل��ى 
دورها احلي�ي يف حتقيق التعاي�س 
قيم  تنمية  ويف  والرخاء  وال�سام 
واحرتام  وف��ه��م  ال���ف��اق  الت�سامح 
املختلفة  واحل�����س��ارات  ال��ث��ق��اف��ات 
وكي تك�ن الأ�سرة من�ذجا وقدوة 
واملجتمعي  الإن�����س��اين  ال�سل�ك  يف 

يف املنطقة والعامل كنم�ذج يج�سد 
املعنى احلقيقي للت�سامح.

اأن امل�ؤمتر ي�سم  وقالت ال�سابري 
نقا�سية  ج��ل�����س��ات  اأرب����ع����ة  ك���ذل���ك 
ي���������س����ارك ب���ه���ا اأك�������ر م����ن 120 
العاملني  م��ن  اإم��ارات��ي��ة  �سخ�سية 
وهي  الأ����س���رة  بق�سايا  وامل��ه��ت��م��ني 
ا����س���ت�������س���راف م�����س��ت��ق��ب��ل امل����راك����ز 
الت�سامح  املجتمعية يف تعزيز قيم 
وح����ك���م���ة ال��ت�����س��ام��ح يف الأ����س���رة 
الت�سريعات  خ��ال  م��ن  واملجتمع 
وال��ق���ان��ني وت��ع��زي��ز ال���ع��ي بقيم 
ال���ت�������س���ام���ح يف جم������ال الأم�����م����ة 

والطف�لة والت�سامح والعام .
واأكدت اأن وزارة الت�سامح حر�ست 
الأن�سطة  م���ن  ع���دد  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
منها  امللتقى  هام�س  على  الفنية 
والذي  امل�ساحب  الفني  امل��ع��ر���س 
30 فنانا وفنانة من  ي�سارك فيه 
خمتلفة  جن�سية   20 م���ن  اأك����ر 
الإمارات  اأر���س  على  املقيمني  من 

الق�مي.
امل���ؤمت��ر ع��دد كبري من  ي�سارك يف 
ال�سخ�سيات العربية والعاملية من 
املفكرين والقادة واخلرباء اإ�سافة 
اإىل م�����س��ارك��ة م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 60 
جمال  يف  يعمل  جمتمعيا  م��رك��زا 
اإم���ارات الدولة  الأ���س��رة م��ن كافة 
لبل�رة روؤية متكاملة ح�ل تفعيل 
التعاي�س  قيم  دعم  يف  الأ�سرة  دور 
ال�سلمي باعتباره احد اهم عنا�سر 
والتنمية  وال����ت����ق����دم  ال���ن���ه�������س���ة 

ال�ساملة.
ال�سابري  ع��ف��راء  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
امل�����دي�����رة ال���ع���ام���ة مب���ك���ت���ب وزي����ر 
الت�سامح اإن امل�ؤمتر ي�سرف برعاية 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سم� 
يكت�سب  هنا  وم��ن  الإم����ارات«  اأم   «
كبرية  مب�س�ؤولية  ويلقى  اأهميته 
الت�سامح تدفعها  وزارة  على عاتق 
ملزيد من اجلهد لتحقيق الأهداف 
اأحد  الذي يعد  ال�سامية للم�ؤمتر 

واأهميته  امل�����ؤمت����ر  حم�����اور  ف��ي��ه��ا 
تنطلق اجلل�سة  ثم  واأهدافه ومن 
الإم����ارات  اأم   « ب��ع��ن���ان  الرئي�سية 
املجتمع  يف  ال���ت�������س���ام���ح  من��������ذج 
وال����ع����امل« مب�����س��ارك��ة ك���ك��ب��ة من 
والإعاميني  وامل��ف��ك��ري��ن  ال���ق���ادة 
العربي  وال���ع���امل  الإم��������ارات  م���ن 
ومنهم معايل ف�زية بنت عبداهلل 
زي��ن��ل رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ال���ن����اب يف 
حممد  وم��ع��ايل  البحرين  مملكة 
مكتبة  اأم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س  امل���ر 
حم��م��د ب��ن را���س��د و���س��ع��ادة تركي 
بن عبداهلل الدخيل �سفري اململكة 
الدولة  ل��دى  ال�سع�دية  العربية 
والدكت�رة فرخنده ح�سن الأمينة 
للمراأة  الق�مي  للمجل�س  العامة 
يف م�����س��ر وي���دي���ره���ا الإع����ام����ي 
الدكت�ر �سليمان الهتان وتناق�س 
ه��ذه اجلل�سة فكر وعطاء  حم��اور 
واإجن��ازات اأم الإم��ارات يف جمالت 
والإن�سانية  الجتماعية  التنمية 

جلماليات  حي  عر�س  اإىل  اإ�سافة 
والفنان  للخطاط  العربي  اخل��ط 
باعتبار  الأم����ري  ع��ل��ي  الإم����ارات����ي 
الت�سامح  لغة  ه��ي  العربية  اللغة 
م��سيقي  ع���ر����س  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
اآلة  على  اأولينك  كاثرينا  للفنانة 

القيثارة.
على  يركز  امل���ؤمت��ر  اأن  اإىل  ولفتت 
الأول  اأ����س���ا����س���ي���ة  حم������اور  ث���اث���ة 
يف  الت�سامح  فر�سان  ب���دور  يتعلق 
ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل ال����ك�����ادر داخ���ل 
دورها  لتفعيل  املجتمعية  امل��راك��ز 
يركز  فيما  بالت�سامح  يتعلق  فيما 
 60 اأدوار  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
مركزا على م�ست�اى الدولة لن�سر 
امل��راأة والأ�سرة  قيم الت�سامح لدى 
ببناء  فيتعلق  الثالث  اأما  والطفل 
الأر����س بني  فاعلة على  ���س��راك��ات 
امل���راك���ز  وه�����ذه  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
وبرامج  واأن�سطة  مبادرات  لتنفيذ 

م�سرتكة.

�سفارة الدولة يف لبنان ت�سرف على تخريج 512 من الاجئني ال�س�ريني من برنامج »اقراأ«
•• بريوت-وام:

ال�����دول�����ة لدى  ����س���ف���ارة  اأ�����س����رف����ت 
تخريج  على  اللبنانية  اجلمه�رية 
من  وم����ت����درب����ة  م���ت���درب���ا   512
خ�سغ�ا  ال�������س����ري���ني  ال���اج���ئ���ني 
اللغة  وكتابة  ق���راءة  لتعلم  بنجاح 
“اقراأ”  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
“مبادرات  م���ؤ���س�����س��ة  م���ن  ب���دع���م 
مكت�م  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�سركة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  العاملية” 
�سمن  وذل��������ك  “تكن�ل�جي” 

مبادرات “عام الت�سامح”.
امللحق  ال��ه��ا���س��م��ي  ح���م���دان  ووزع 
الدولة  ���س��ف��ارة  يف  ال��دب��ل���م��ا���س��ي 

اأر�ساه املغف�ر له  نهج دولتنا الذي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
عليه  وت�سري  ثراه”  اهلل  “طيب 
قيادتنا  والعزمية  الل��ت��زام  بنف�س 
الدعم  اأن  م�����ؤك����دا   .. احل��ك��ي��م��ة 
بن  حممد  “ م�ؤ�س�سة  من  الكبري 
را�سد العاملية” نقل العامل العربي 
ال�اقعي،  ال��ت��ح��دي  م��رح��ل��ة  اإىل 
متعلم  ج��ي��ل  ت��ك���ي��ن  يف  و����س���اه���م 
منتج مثقف وح�ساري �سي�سهم يف 
و�سع حجر الأ�سا�س لتط�ر وطنه 
الأوطان  اأن  معتربا   .. وجمتمعه 
اأبنائها ومن  اأع��ن��اق  اأم��ان��ة يف  ه��ي 
الاجئني  هنا كان م�سروع خدمة 
لأن  والعلم،  بالثقافة  وت��زوي��ده��م 

من  يحميهم  مم��ا  وامل��ع��رف��ة  العلم 
امل�سروع  اأن  اإىل  لفتة   .. املخاطر 
ميثل �سعلة اأمل وم�ستقبل حقيقي 

ي�ؤمنه التعليم.
اإن اللغة العربية هي لغتنا  وقالت 
الت�ا�سل  ولغة  ال��ق��راآن،  ولغة  الأم 
بيننا وبني الآخرين وهذا الربنامج 
ي�ؤهل الطلبة للع�دة اإىل ال�سف�ف 
تزويدهم  مت  ب��ع��دم��ا  ال���درا����س���ي���ة 
اأن  اإىل  الأول��ي��ة.. م�سرية  بالأ�س�س 
ن�سف اخلريجني من الإناث وهذا 
م�ؤ�سر تط�ر. و�سكرت جل�ل دولة 
الإمارات �ساحبة الأيادي البي�ساء 
يف كل الأوقات واملراحل كما �سكرت 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 

الأوىل  ال��دف��ع��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ادات 
م���ن ال���ط���اب ال��ن��اج��ح��ني خال 
الح���ت���ف���ال ال�����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
 - اخل��ي��ارة  بلدة  يف  التخرج  مركز 
من  ع��دد  مب�ساركة  الغربي  البقاع 
والفعاليات  وال�سخ�سيات  ال��ن���اب 
الجتماعية والرتب�ية والتعليمية 

وال�سعبية وعدد من الأهايل.
ت�ثيقيا  ع��ر���س��ا  احل��ف��ل  وت�����س��م��ن 
وطريقة  “اإقراأ”  م�سروع  مل��راح��ل 
كلمة  ت��اه  وخ��ط���ات��ه��ا..  التعليم 
اأك�����دت ف��ي��ه��ا غ��ن���ة ج��ل���ل رئي�سة 
هذا  اأهمية  “تكن�ل�جي”  �سركة 
يف  ي�سهم  ال��ذي  التعليمي  امل�سروع 
حم� الأمية ويزود الطاب ب�ساح 

را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س 
الذي  ال��دع��م  ع��ل��ى  اهلل”  “رعاه 
حممد  “مبادرات  م�ؤ�س�سة  قدمته 
بن را�سد اآل مكت�م العاملية” وعلى 
املبادرة الإن�سانية والتعليمية  هذه 
النم�ذجي  ال������دور  ت��ك��ر���س  ال���ت���ي 
ال��ذي ت�سطلع ب��ه دول��ة الإم���ارات 
ب��ل على  ف��ح�����س��ب،  ل��ب��ن��ان  لي�س يف 
�سعيد العامل.. مثمنة دعم جميع 
وامل�سرفني  العمل  القيمني وفريق 
على امل�سروع والأ�ساتذة واملدربني.

من جهته اأعرب حمدان الها�سمي 
عن فخره واعتزازه بتخريج ه�ؤلء 
يكر�س  ت��خ��رج��ه��م  لأن  امل��ت��درب��ني 

املت�سلحني  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ق�����ادة  م���ن 
لهم  �سيتيح  وامل��ع��رف��ة،  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
على  احلفاظ  يف  بفاعلية  الإ�سهام 

التطرف  وج����ه  يف  ����س���اح  ال��ع��ل��م 
والإرهاب ومع�ل يف طريق البناء.

ت��ط���ي��ر جيل  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  واأك����د 

ال�طنية،  واملكت�سبات  الإجن����ازات 
وبناء  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق 

من�ذج ح�ساري يحتذى به. 

امل�ارد الب�سرية والت�طني: 30 األف فر�سة عمل للم�اطنني امل�اطنات يف القطاع اخلا�ش العام اجلاري
•• دبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ن��ا���س��ر ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي���ر 
خال  ال��ه��دف  اأن  وال��ت���ط��ني  الب�سرية  امل�����ارد 
األ��ف فر�سة عمل   30 العام احل��ايل ه� ت�فري 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  يف  امل����اط���ن���ات  ل��ل��م���اط��ن��ني 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  لت�جيهات  تنفيذا  وذلك 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�سد  بن  حممد 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال����زراء حاكم  رئي�س جمل�س 

مب�ساعفة جه�د الت�طني.
اع��ام��ي��ة عقدها معاليه  اإح��اط��ة  ذل��ك يف  ج��اء 
ام�س يف دي�ان وزارة امل�ارد الب�سرية والت�طني 
يف دبي حتدث خالها عن نتائج الت�طني للعام 
2018 واأجندة الت�طني التي �ستطبقها ال�زارة 

خال العام اجلاري.
اجلاري  ال��ع��ام  خ���ال  �سيتم  اإن���ه  معاليه  وق���ال 
اأربعة  ع��رب  امل���اط��ن��ني  ال��ب��دء يف مرحلة متكني 
قان�ن  م��ن   14 امل����ادة  تفعيل  ت�سمل  م�����س��ارات 
املبا�سر  وال��ت���ظ��ي��ف  ال��ع��م��ل  ع���اق���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
وتط�ير  للت�سغيل  ال�طنية  ال�سيا�سة  وتطبيق 
اأن��ظ��م��ة للت�طني ال��ن���ع��ي وذل���ك ب��ال��ت���ازي مع 
ت�����س��ري��ع الت�طني  ت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادرات  م���ا���س��ل��ة 
الن�عي يف قطاعات اقت�سادية م�ستهدفة والتي 
�سركائها  م��ع  تطبيقها  ب���داأت يف  ال�����زارة  ك��ان��ت 
األفا   20 ت�فري  مب�جبها  ومت  املا�سي  العام  يف 
األفا   11 م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد  ع��م��ل  ف��ر���س��ة  و225 

و700 م�اطن وم�اطنة.
وطنية  اأول�����ي����ة  مي��ث��ل  ال��ت���ط��ني  اإن  واأ�����س����اف 
خال  من  احلك�مة  ت�سعى  ذلك  من  وانطاقا 

ال�سيا�سات واملبادرات والجراءات  جمم�عة من 
للك�ادر  ج��اذب��ة  عمل  بيئة  اي��ج��اد  اإىل  الفاعلة 
واخلا�س  احل��ك���م��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���ط��ن��ي��ة 
والعمل مع خمتلف اجلهات املعنية على حتقيق 
ل��ل��م���اط��ن��ني مب���ا ينا�سب  ال��ك��ام��ن��ة  الإم���ك���ان���ات 

احتياجات �س�ق العمل.
تعمل مب�جب منظ�مة  ال����زارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
امل���اط��ن��ني يف  ان�����س��م��ام  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  متكاملة 
الق�ى العاملة يف القطاع اخلا�س ومبا ي�سهم يف 
اإع��داد جيل من اخلربات ال�طنية القادرة على 
خال  من  امل�ستقبل  يف  الأعمال  قطاعات  قيادة 
بيئة عمل منا�سبة وم�ستقرة مبا  �سمان ت�فري 

ي�سهم يف تعزيز تناف�سيتهم وانتاجيتهم.
اأوىل  تطبيق  ���س��ه��د  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اأن  واأو����س���ح 
ال�زارة  تبنتها  التي  اجلديدة  املنهجية  مراحل 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ل��ف ال��ت���ط��ني وه���ي م��رح��ل��ة “ 
املبا�سر  وال��ت���ظ��ي��ف  ال��ن���ع��ي  ال��ت���ط��ني  ت�سريع 
حيث مت ا�ستهداف ت�فري 15 األف فر�سة عمل 
اقت�سادية  قطاعات  يف  وامل���اط��ن��ات  للم�اطنني 
حي�ية م�ستهدفة .. م�سريا اإىل اأن ال�زارة قامت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا امل��ن��ظ��م��ني ل��ع��م��ل هذه 
يف  للت�طني  م�سرعات   10 بتنفيذ  القطاعات 
هذه القطاعات وهي الطريان والنقل والتط�ير 
ومراكز  والتكن�ل�جيا  والت�����س��الت  ال��ع��ق��اري 
والتجزئة  والتاأمني  وامل�سريف  وامل��ايل  اخلدمة 
وال�����س��ي��اح��ة ف�سا ع��ن م�����س��رع��ات ال��ت���ط��ني يف 
ت���ظ��ي��ف منت�سبي  وت�����س��ري��ع  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 

اخلدمة ال�طنية يف القطاع اخلا�س.
100 ي�م  اأك���ر م��ن  اأن���ه مت تنظيم  اإىل  ول��ف��ت 

امل�سار  القطاعات  يف  املبا�سر  للت�ظيف  مفت�ح 
اليها كم�سار رئي�سي لتحقيق م�ستهدف الت�طني 
وذل����ك ب��ال��ت���ازي م��ع دع���م ع��م��ل��ي��ات الت�ظيف 
امل��ب��ا���س��رة ب���ني ال�����س��رك��ات وامل����اط���ن���ني مب�جب 
مبادرات ا�سرتاتيجية تاأخذ �سفة ال�ستمرارية.

العام  ال����زارة قامت خ��ال  اأن  واأ���س��اف معاليه 
الت�طني  �سركاء  ن��ادي  معايري  بتط�ير  املا�سي 
اع�ساء  لل�سركات  المتيازات  املزيد من  لت�فري 
لها  دعما  واطلقت  امل�اطنني  لت�ظيف  ال��ن��ادي 
“وجهني”  وبرنامج  للت�طني  الم��ارات  جائزة 
و”منتدى  وال�سيفي  امليداين  للتدريب  الذكي 

الت�طني 360 “ .

واأك��د اأن اإط��اق نظام العمل عن بعد الذي فاز 
ب��ني اجلن�سني  ل��ل��ت���ازن  داع��م��ة  م��ب��ادرة  باأف�سل 
الب�سرية  للم�ارد  عمل  فر�س  اي��ج��اد  يف  �ساهم 
عن  الباحثات  للم�اطنات  وخ�س��سا  ال�طنية 

عمل يف املناطق البعيدة عن املدن.
واأو�سح معايل الهاملي اأن مبادرات العام املا�سي 
والت�ظيف  الت�طني  ت�سريع  مرحلة  �سمن   -
املبا�سر - حققت نتائج تف�ق م�ستهدف الت�طني 
�سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال������زارة  متكنت  ح��ي��ث 
ف��ر���س��ة وظيفية  و225  األ��ف��ا   20 ت���ف��ري  م��ن 
ال����ذي �سهد   2017 ال��ع��ام  ب���زي���ادة ك��ب��رية ع��ن 
ت�فري 6 اآلف و862 فر�سة عمل للم�اطنني 

وامل�اطنات.
التي  للت�ظيف  امل��ف��ت���ح��ة  الأي����ام  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
املا�سي  ال��ع��ام  خ��ال  ال����زارة  ونفذتها  اطلقتها 
ودورها  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  بالتعاون 
يف ت�ظيف امل�اطنني و�سغلهم لل�ظائف التي مت 
ا�ستحداثها مع �سركاء ال�زارة ل �سيما يف �س�ء 
الي��ام وذلك  التي تدار مب�جبها هذه  املنهجية 

من خال نظام ذكي .
م�اطنا  و650  اآلف   8 نح�  اأن  معاليه  وب��ني 
بينما  التدريب  برامج  من  ا�ستفادوا  وم�اطنة 
ا�ستفاد نح� 18 األفا و235 م�اطنا وم�اطنة 
من برامج الر�ساد والت�جيه املهني التي تنظمها 

ال�زارة مع �سركائها.
وقال معايل نا�سر بن ثاين الهاملي اإن التغريات 
حل�ل  م��ع  ال��دول��ة  �ست�سهدها  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
العام 2031 �ستك�ن لها تاأثريات مبا�سرة على 
���س���ق ال��ع��م��ل م��ن ح��ي��ث خ��ل��ق ق��ط��اع��ات جديدة 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ودور  اأه��م��ي��ة  وازدي�����اد 
القت�سادية وذلك يف ظل التقديرات التي ت�سري 
اأع���داد امل���اط��ن��ني ال��ذي��ن �سيدخل�ن  اىل ازدي���اد 
الق�ى  يبلغ  اأن  املت�قع  م��ن  حيث  العمل  �س�ق 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العاملة  ال�طنية 

وم�اطنة. م�اطن  اآلف   610
التي  للت�سغيل  ال�طنية  ال�سيا�سة  عن  وحت��دث 
�س�ق  مل�ستقبل  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة  مب��ث��اب��ة  ت��ع��د 
العمل ولإدارة ملف الت�طني حتى العام 2031 
حيث  امل�ستقبل  حك�مة  روؤي��ة  مع  ين�سجم  ومب��ا 
ترتكز هذه ال�سيا�سة على خم�سة حماور تتمثل 
يف زيادة معدل م�ساركة امل�اطنني يف �س�ق العمل 

املراأة  م�ساركة  م��ع��دل  زي���ادة  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
للت�سغيل  ال���ط��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
باملهارات  ال�طنية  الب�سرية  امل����ارد  ت��زوي��د  ه��� 
ال�سعي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العمل  ل�س�ق  املطل�بة 
من  العليا  املهارات  وذوي  الكفاءات  ل�ستقطاب 
اأجل تعزيز ن�سبة عاملي املعرفة والتن�ع الثقايف 
يف �س�ق العمل” اإىل جانب تعزيز ريادة العمال 
اأع��داد امل�اطنني  والعمل احلر من خال زي��ادة 
والعاملني حل�سابهم اخلا�س  الأعمال  رواد  من 
وا�ستقطاب امل�ستثمرين من خارج الدولة ف�سا 
عن الهتمام يف بناء القت�ساد املعريف التناف�سي 
على  الرتكيز  خال  من  العالية  الإنتاجية  ذي 
اعداد  وزي����ادة  العاملة  ال��ق���ى  اإن��ت��اج��ي��ة  تعزيز 
العاملني يف جمال البحث والتط�ير يف الدولة.

واأو�سح معايل الهاملي اأن ال���زارة �سارفت على 
بالت�ظيف  خا�سة  �سيا�سة  اع���داد  م��ن  النتهاء 
الذاتي الذي ي�سكل امل�سار الرابع خلطة الت�طني 
ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا   .. اجل��اري  للعام 
امل���اط��ن��ني وامل���اط��ن��ات م��ن حتقيق دخل  متكن 

�سهري من خال العمل ب�سكل م�ستقل.
وقال معاليه اإن العمل يجرى حاليا على تط�ير 
الذين  امل�اطنني  بني  تربط  الكرتونية  من�سة 
واجلهات  وال�سركات  احل��رة  اأعمالهم  ميار�س�ن 
املختلفة والتي لديها م�ساريع وبحاجة اىل دعم 
اأن  اإىل  املهام.. لفتا  لتاأدية بع�س  ب�سكل م�ؤقت 
ح�ساباتهم  ب��اإع��داد  للم�اطنني  ت�سمح  املن�سة 
اخل��ا���س��ة وال��ت��ي متكن ال�����س��رك��ات م��ن الطاع 
وفقا  معهم  التعامل  ي���دون  من  واختيار  عليها 

ل�سيا�سة الت�ظيف الذاتي.

غرفة عجمان تنظم ور�سة ع�سف ذهني ح�ل الت�سامح مل�ظفيها
•• عجمان -الفجر: 

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ور����س���ة ع��م��ل ح�ل 
واعان  الدولة  ت�جهات  مع  تزامنا  مل�ظفيها  “الت�سامح” 
ق�سر  فندق  يف  ال���ر���س��ة  ح�سر  للت�سامح،  عاما   2019 ع��ام 
عجمان، خ�لة خلفان املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم 
امل�ؤ�س�سي ونا�سر الظفري املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
ودعم الع�ساء، وخالد ال�سام�سي مدير اإدارة امل�ارد الب�سرية 

واملالية يف غرفة عجمان و قدم ال�ر�سة هالة كاظم.
تناولت ال�ر�سة تعريف الت�سامح باأنه تقبل الثقافات والأديان 
ال�سخ�س  اإح����رتام م��ع مت�سك  ب��ك��ل  وال��ط��ب��ق��ات  واجل��ن�����س��ي��ات 
مبعتقداته واآرائه واحرتام طرق تعبري الآخرين عن اأفكارهم، 
التن�ع  اإىل  ال��ت�����س��ام��ح ودع����ت���ه  اأه��م��ي��ة  ل��ل��ح�����س���ر  و���س��رح��ت 

والت�ا�سع وال�سام وال�لء ودوره يف نه�سة املجتمع والتقليل 
من امل�ساكل الجتماعية.

والفكري  ال��ع��رق��ي  ومنها  الت�سامح  اأن�����اع  ال���ر���س��ة  وت��ن��اول��ت 
والثقايف والديني والطبقات الجتماعية، كما اطلع احل�س�ر 
على  التعرف  ومنها  الت�سامح  نح�  اخلا�سة  اخل��ط���ات  على 
ال����ذات وال���س��ت��م��اع اجل��ي��د وا���س��ت��خ��دام ل��غ��ة اجل�����س��د املنا�سبة 
وال��ت��ج��اوب م��ع الآخ���ري���ن واخ��ت��ي��ار ال��ك��ل��م��ات وجت��ن��ب احلكم 
ب��دل من  امل�سرتكة  ال��ق���ا���س��م  وال��رتك��ي��ز على  الآخ��ري��ن  على 
امل��ح��ي��ط��ة والتفاعل  ال��ث��ق��اف��ات  الخ��ت��اف��ات وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
املجال لتعبري الخرين  الزماء وفتح  الفعال مع  والت�ا�سل 

عن اآرائهم.
على  للتعرف  ال�ر�سة  اهمية  على  خلفان  خ�لة  واك���دت  ه��ذا 
ذهني  ع�سف  حلقة  مبثابة  ال�ر�سة  لتعد  وان���اع��ه،  الت�سامح 

مل�ظفي الغرفة واخلروج باأفكار مبدعة ت�سب يف بيئة العمل 
عجمان،  غرفة  متعاملي  مع  المثل  التعامل  على  وتنعك�س 
م��سحة اأن الت�سامح يف دولة الإمارات عمل م�ؤ�س�سي ممنهج 
ت�ؤكد عليه قيادتنا الر�سيدة من خال الت�سريعات والق�انني 
التي تكفل كرامة وطماأنينة كل من يعي�س على اأر�س الإمارات 
الت�سامح ونبذ  اإىل  ت��دع���  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  اإط���اق  اإىل ج��ان��ب 

الكراهية.
الدورات  تن�يع  على  حري�سة  عجمان  غرفة  ان  اإىل  وا���س��ارت 
خرباتهم  ل��ت��زوي��د  م�ظفيها  ت�ستهدف  ال��ت��ي  العمل  وور����س 
ومعارفهم مبا ينعك�س على خمرجات العمل و�سعادة امل�ظفني 

واملتعاملني.
ويف ختام ال�ر�سة قامت خ�لة خلفان بت�زيع �سهادات امل�ساركة 

على احل�س�ر كما كرمت مقدم ال�ر�سة � هالة كاظم.
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اإعــــــــــالن
لاعمال  ال�س�����ادة/الذيذ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدنية واحلديدية
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1182475 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمال الزغري �سمارا %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عي�سى حممد �سريف حممد احمد اخل�ري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف منال �سامل علي �سامل امل�سكري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/افل�ين�س ال�سيانة 

العامة ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2101834 

تعديل ن�سب ال�سركاء
ا�سافة �سبري علي مانا مكريى علي ك�جن� من 24% اىل %49 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طاهر امتياز ان�س ت�ندوبارامبيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سكاي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بنجاب لعمال الباط والرخام
رخ�سة رقم:CN 1915761  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

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

�ستاراليت لعمال ال�سياج
رخ�سة رقم:CN 1197086  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
فري�س  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب مارت  رخ�سة رقم:2462160 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل ع��س �سامل ع��س املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ح�سني الهادي الها�سمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

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

�ستارليت لتجارة ال�سياج
رخ�سة رقم:CN 2055642  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فالي�  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بل�س لا�ست�سارات
رخ�سة رقم:CN 2533646  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
ملقاولت  �سبيد  ال�س�����ادة/هاي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اللكرتوميكانيكية رخ�سة رقم:1952309 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان ح�سن علي عبداهلل العلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر م�سع�د حممد �سامل العامري

null*null تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفكرة 

لدارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 1082180  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساحل لتجارة الدوات الكهربائية

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1057153 
تعديل را�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ ال�ساحل لتجارة الدوات الكهربائية
AL SAHEL ELECTRICAL TRADING

اىل/مركز ت� فريند�س للياقة البدنية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
AL SAHEL ELECTRICAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عن�ان/Building Name من  اىل 262949
تعديل عن�ان/Building Owner Name من املالك �سلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان اىل �سركة اب�ظبي 

التجاري للعقارات ذ.م.م
Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عن�ان

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات احلمية الغذائية وال�سيطرة على ال�زن )8690008(
تعديل ن�ساط/نادي لياقة بدنية للن�ساء )9312012(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية امل�ستقبل

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039075 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ت�فيق ب�ثريى ا�سماعيل ب�ثريى %49

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ا�سافة خالد م��سى عي�سى حممد البل��سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد مرح �سيف العل�ي

تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 9*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية امل�ستقبل
FUTURE PHARMACY

اىل/�سيدلية امل�ستقبل ذ.م.م
FUTURE PHARMACY LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ار�س الذهب للمج�هرات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2556008 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد ح�سن �سالح اليافعي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ح�سني حممد �سالح من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ح�سني حممد �سالح من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 9*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ار�س الذهب للمج�هرات

ARTH ALZHB JEWELRY
اىل/ار�س الذهب للمج�هرات ذ.م.م

ARTH AL THAHAB JEWELRY LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ النادر 

CN 2323964:لدارة العقارات  رخ�سة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سقر الب�ادي لله�اتف املتحركة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1057961 
تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ �سقر الب�ادي لله�اتف املتحركة

SAQR ALBAWADI MOBILE PHPNES

اىل/اركان لله�اتف املتحركة
ARKAN MOBILE PHONES

تعديل عن�ان/ من منطقة الظفرة املنطقة الغربية املرفاأ دائرة �س�ؤون البلدية 
اىل منطقة الظفرة منطقة الظفرة املرفاأ ال�سركة ال�طنية للنقل واملقاولت 

ق P512 حمل 4
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كايل كافية ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2304095 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالعزيز عبدالرحمن عبا�س عبدالرحمن املازمي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل عبدالهادي غريب عبدالهادي الحبابي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عبداللطيف احمد ابراهيم امل��سى

I M TRADING LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اي ام للتجارة ذ.م.م

تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل عن�ان/Building Name من  اىل 252548

تعديل عن�ان/Building Owner Name من  اىل �سركة تط�ير كابيتال ذ.م.م

Shop من اىل UNIT TYPE/تعديل عن�ان

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

اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
النقل  )ق��ط��اع  والبحرية  ال��ربي��ة  للم�ا�سات  الحت��ادي��ة  الهيئة  تعلن 

الواحد  ال�شخ�ص  �شركة   - تورز  مارين  /اأبوظبي  ب��ان  البحري( 

ذ.م.م قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذك�رة بياناتها بعد وهي:

على كل من له اعرتا�س على ت�سجيل هذه ال�سفينة مراجعة مكتب ت�سجيل 

ال�سفن اب�ظبي خال مدة اق�ساها 60 ي�ما من تاريخ هذا العان.
               اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

ADM 9/EX TANDER BOAT

ADM 8/EX AL DHABI

رقم الت�سجيل ال�سابقاإ�سم ال�سفينة
7312م

208534

215650

216855

215569

العلم ال�سابق
Abu Dhabi - UAE

Abu Dhabi - UAE

Abu Dhabi - UAE

Abu Dhabi - UAE

Abu Dhabi - UAE

ADM 7/ADIMSC 16

ADM 5/EX ADIMSC 9

ADM 6/EX ADIMSC 6

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
لبنان  ح�ر  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�سيدات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1158639 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عي�سى متعب �سعيد �سامل الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علياء خمي�س حممد عبيد الكعبي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة كلني كري

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1751429 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل مبارك حارب اخلن العفاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ق�يدر عبداهلل بركات قطمان
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ تكنيكال 
�سيفتي للمقاولت اللكرتوميكانيك وال�سيانه العامه  

رخ�سة رقم:CN 1120666 تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ميزان 

CN 2107768:الفي�سل لل�سيارات  رخ�سة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�سهدت  �سباح اأم�س  مناطق متفرقة من  اإمارة راأ�س اخليمة �سق�ط 
اأمطار م�سح�بة بالربق والع�ا�سف الرعدية وتراوحت بني الغزيرة 

واملت��سطة .
اجلري  مثل  اجلبلية  امل��ن��اط��ق  على  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  هطلت  فقد   
باملياه  الأودي��ة وال�سعاب  و�سعم وغليلة وجبل جي�س وامتاأت بع�س 
كما �سكلت بركا راكدة يف  املناطق ال�اطئة وعلى جانبي ال�س�ارع يف 

مناطق مثل :النخيل والق�سيدات  .
ن�سطة احلركة  يف  بتيارات ه�ائية  الأمطار م�سح�با  وجاء هط�ل 
مناطق �سكنية مثل ال�سري�سة وجلفار واملعم�رة  وتدفقت املياه عرب 

كتلة  �سقطت  كما  املنطقة  يف  ارت��ف��اع��ا  الأع��ل��ى  جي�س  جبل  ���س��الت 
بال�سرطة  ح��دا  مم��ا  القدمية  اخليمة  راأ����س  يف  بناية  م��ن  اأ�سمنتية  

اإغاق الطريق املتجه اإىل ال�س�ق .
واأغلقت �سرطة راأ�س اخليمة الطريق امل�ؤدي اإىل جبل جي�س ب�سبب 
الأودية و�سق�ط ال�سخ�ر  الغزيرة حت�سبا جلريان  �سق�ط الأمطار 
وتغري الطق�س اإىل الربودة القار�سة ، كما دعت ال�سائقني اإىل التاأين 
الأودية  والبتعاد عن  الأمطار،  �سق�ط  القيادة خال  اأثناء  واحلذر 

حر�سا على �سامتهم. .
امل��دين ال�سيادين من اخل��روج يف  ال��دف��اع  اإدارة  وم��ن جهتها ح��ذرت 
املناخية  الظروف  ه��ذه  مثل  يف  البحري  ال�سيد  ملمار�سة  طراداتهم 

غري امل�ستقرة واأخذ احليطة واحلذر جتنبا للك�ارث املحتملة . 

•• اأبوظبي-وام:

الإن�سانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  م�ؤ�س�سة  دجم��ت 
من  ع�سرة  امل�ؤ�س�سة  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي 
ال��ع��م��ل من  ���س���ق  منت�سبيها يف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
خلدمات  ال��ع��ني  ن���ر  مب�ؤ�س�سة  ت�ظيفهم  خ��ال 
ال��ن��ظ��اف��ة ت��ن��ف��ي��ذاً مل���ذك���رة ت��ف��اه��م م�����س��رتك��ة بني 
اجلانبني . ومب�جب املذكرة التي جرى الت�قيع 
عليها ام�س يتم ت�ظيف 10 من اأ�سحاب الهمم 

ن�ر  م�ؤ�س�سة  ل��دى  العليا  زاي��د  م�ؤ�س�سة  منت�سبي 
العمل،  �س�ق  يف  النخراط  من  ومتكينهم  العني 
األف  خم�سني   ”50،000“ ه:  مبلغ  وب��اع��ت��م��اد 
درهم، ُت�سرف من ِقبل م�ؤ�س�سة ن�ر العني وب�سكل 
�سهري كرواتب مقط�عة للم�ظفني من اأ�سحاب 
 ”5،000“ ب���اق��ع  تعيينهم،  مت  ال��ذي��ن  ال��ه��م��م 
خم�سة اآلف درهم لكل م�ظف، ويتّم من خالها 
اعتماد عق�د الت�ظيف لدى وزارة امل�ارد الب�سرية 
وال��ت���ط��ني. وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع��ن م�ؤ�س�سة 

زايد العليا للرعاية الإن�سانّية وذوي الحتياجات 
احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  اخلا�سة 
العني  ن����ر  ج��ان��ب م�ؤ�س�سة  وم���ن  ال��ع��ام،  الأم����ني 
اأحمد را�سد حممد مبارك اخليلي رئي�س جمل�س 
التفاهم  م��ذك��رة  على  الت�قيع  وح�سر  الإدارة، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��م��ايل  اإ���س��م��اع��ي��ل  اهلل  ع��ب��د 
زايد  م�ؤ�س�سة  يف  بالإنابة  الهمم  اأ�سحاب  لقطاع 
العليا، واملهند�س �سيف العريفي مدير مركز زايد 

للتاأهيل الزراعي واملهني بالإنابة.

ت�ظيف 10 من منت�سبي »زايد العليا للرعاية اأمطار غزيرة تت�سبب يف تدفق املياه عرب �سالت جبل جي�ش براأ�ش اخليمة 
الإن�سانية« يف م�ؤ�س�سة ن�ر العني

•• ال�صارقة -وام:

ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
احلك�مي  لات�سال  ال��دويل  املنتدى 
قرينة �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة 
حممد  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�سيخة  ���س��م��� 
قرن  رب��ع  م�ؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي 
جل�سة  يف  واملبتكرين  القادة  ل�سناعة 
ح�����اري����ة خ����ال ال���ي����م ال���ث���اين من 
ي�سنع  “من  ع���ن����ان  حت���ت  امل��ن��ت��دى 
�سم�ها  خالها  تلتقي   “ امل�ستقبل 
واليافعني  الأط������ف������ال  م����ن  ن���خ���ب���ًة 
ال�����س��ب��اب يف  ل��ب��ح��ث دور  وال�������س���ب���اب 
امل�سرية التنم�ية واحل�سارية للدولة 
املحلي  املجتمع  جت��اه  وم�س�ؤوليتهم 
جماعية  مم��ار���س��ات  تط�ير  وكيفية 

امل�س�ؤولية  ه�����ذه  ت���رتج���م  وف����ردي����ة 
امل�س�ؤولني  م��ن  ع��دد  بح�س�ر  وذل���ك 
وت����اأت����ي ج��ل�����س��ة �سم�  وامل��خ��ت�����س��ني. 
ال�����س��ي��خ��ة ج����اه���ر ال��ق��ا���س��م��ي �سمن 
يف  املقام  العام  ه��ذا  املنتدى  فعاليات 
م��رك��ز اإك�����س��ب��� ال�����س��ارق��ة ي���م��ي 20 
�سعار  حت���ت  اجل������اري  م���ار����س  و21 
اإن�سان”  ...ت��ط���ي��ر  ���س��ل���ك  “تغيري 
�سم�ها  جه�د  اجلل�سة  تعك�س  حيث 
ي�سارك  ج��ي��ل  تاأ�سي�س  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وقيادة  ال���ق���رار  ���س��ن��اع��ة  يف  بفعالية 
القت�سادي  واق���ع���ه  وت��ط���ي��ر  ب��ل��ده 
�سريكاً  ليك�ن  والثقايف  والجتماعي 
التي  احل�سارية  النه�سة  م�سرية  يف 
ت�سهدها الإم����ارة ودول���ة الإم�����ارات . 
بنت  ج���اه��ر  ال�سيخة  �سم�  اأك���دت  و 

الفئة  دور  اأه��م��ي��ة  القا�سمي  حم��م��د 
ال�سباب   : قائلة  املجتمع  يف  ال�سابة 
التي ميكننا من خالها  ال��روة  هم 
الطاقة  اإن��ه��م  ب��ادن��ا  م�ستقبل  روؤي���ة 
العامل  دول  من  الكثري  حت��اول  التي 
ا�ستقطابها وال�ستثمار بها اإنهم قادة 
تن�سئة  م��ن  ولنتمكن  ّناعه  و�سُ الغد 
جيل ق���ادر ق��ي��ادي وم���ؤث��ر ل ب��د من 
تعزيز ال�سراكات ال�اعية بني الأ�سرة 
والجتماعية  الأكادميية  وامل�ؤ�س�سات 
وامل���ع���رف���ة وننمي  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ن��غ��ر���س 
امل����ه����ارات احل��ي��ات��ي��ة ال��ي���م��ي��ة لدى 
�سم�ها  وتابعت  والنا�سئة.  الأط��ف��ال 
اإىل  ن�سعى  ال��ذي  ال��ق��ي��ادة  مفه�م  ان 
يعني  ���س��ب��اب��ن��ا ل  وع����ي  ت��اأ���س��ي��ل��ه يف 
ال��ف��ت��اة يف مركز  اأو  ال�����س��اب  ي��ك���ن  اأن 

على  قدرتهم  يعني  ب��ل  ع��اٍل  وظيفي 
التاأثري اإيجاباً يف اأي جمال اأو من�سب 
على  اأي�����س��اً  وق��درت��ه��م  اإل��ي��ه  ي�سب�ن 
الجتماعية وحماية  الروابط  تعزيز 
وتط�يرها  وه����ي���ت���ه���م  ث���ق���اف���ت���ه���م 
اله�يات  ع��ل��ى  امل�������س����ؤول  ب��الن��ف��ت��اح 
والثقافات الأخرى. واأ�سافت �سم�ها 
ان امل�س�ؤولية جتاه جيل الغد تقت�سي 
اأن  اأن نك�ن م��س�عيني يف تثقيفهم 
والتحديات  امل�س�ؤوليات  اأمام  ن�سعهم 
واأن ن�س�ر لهم احلياة على حقيقتها 
ون��غ��ر���س يف وع��ي��ه��م م��ع��ادل��ة اجلهد 
والنجاح فالنجاح ل يتاأتى بامل�ساعدة 
امل�س�ؤولية  واأن  ب��امل��ب��ادرة  اإمن���ا  ف��ق��ط 
ال�سفات  اأه�����م  ه���ي  امل��ج��ت��م��ع  جت����اه 
حد  على  وامل�ؤ�س�سة  للفرد  القيادية 

���س���اء. وح����ل اأه���م اأه����داف اجلل�سة 
احل�ارية قالت �سم� ال�سيخة ج�اهر 
على  احل�س�ل  اإىل  نتطلع  القا�سمي 
اأفكار بناءة وروؤى �سباقة ت�ؤكد ريادة 
اإمارة ال�سارقة وروؤيتها التنم�ّية التي 
ت��ق���ده��ا ت���ج��ي��ه��ات ورع���اي���ة �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت���ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�س  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
هم  فال�سباب  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
القادة  اأم���ام  الإم����ارة  م�����س��روع  ممثل� 
امل�ساركني  احلك�مي  الت�سال  ورواد 
العامل.  دول  خمتلف  من  املنتدى  يف 
اأبرز  ع��ل��ى  ال�����س���ء  اجلل�سة  وت�سلط 
تلك  واأه��م��ي��ة  امل�ستقبل  ق���ادة  �سفات 
ال�سفات يف متكني القائد من خدمة 
اإ�سافة  وج����ه  اأك���م���ل  ع��ل��ى  جم��ت��م��ع��ه 

ربع  م�ؤ�س�سة  جتربة  ا�ستعرا�س  اإىل 
اإماراتية  اأول م�ؤ�س�سة  قرن التي تعد 
�سخ�سية  وت����ط�����ي����ر  ب���ب���ن���اء  ت���ه���ت���م 
الإن���������س����ان الإم�������ارات�������ي ع���ل���ى م���دى 
كما  حياته.  من  الأوىل  عاماً  ال�25 
وح����دات  دور  اإىل  اجل��ل�����س��ة  ت��ت��ط��رق 
اأثر  تعظيم  يف  احل��ك���م��ي  الت�����س��ال 
التي  واملجتمعية  احلك�مية  املبادرات 

بعمق  امل�ستقبل  اإن�����س��ان  يف  ت�ستثمر 
والبتكار  الإب����داع  واأه��م��ي��ة  وم��ث��اب��رة 
واملهارات احلياتية يف حترير طاقات 
و�سمان  وال�سباب  والنا�سئة  الأطفال 
م�ستقبلهم يف ع�سر الث�رة ال�سناعية 
قرن  رب��ع  “م�ؤ�س�سة  وت��ع��د  ال��راب��ع��ة. 
اأول  واملبتكرين”  ال���ق���ادة  ل�����س��ن��اع��ة 
واإقليمية  وعربية  اإماراتية  م�ؤ�س�سة 

�سخ�سية  وت��ط���ي��ر  ب��ن��اء  ع��ل��ى  تعمل 
الإن�سان على مدى 25 عاماً وه� ما 
خا�سة  الأهمية  من  م��زي��داً  مينحها 
اأنها ل تركز على جمال معنّي واإمنا 
املهارات  من  وا�سعة  مبجم�عة  تهتم 
والقدرات التي تبني جيًا ل ي�اكب 
املعرفة والتقدم فح�سب بل ي�سارك يف 

�سنعه وتط�يره كذلك.

ج�اهر القا�سمي تلتقي اليافعني وال�سباب يف جل�سة 
»من ي�سنع امل�ستقبل« خال منتدى الت�سال احلك�مي

•• اأبوظبي-الفجر:

مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  ك��رم 
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  حل�س�لها  اأب���ظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
“�سامة التنقل”  فئة  امل�ستدام” عن  للنقل  دبي  “جائزة 
“ال�سامة  ال��ط��رق  �سامة  تدقيق  م��ب��ادرة  �سمن  وذل���ك 

املرورية ح�ل املدار�س- تهدئة ال�سرعات«.
املدير  القبي�سي  ب��در  �سيف  �سعادة  اأع���رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
بهذه  واع��ت��زازه  فخره  عن  اأب�ظبي،  مدينة  لبلدية  العام 

يف  العاملني  جه�د  ت�سافر  نتيجة  ج��اءت  وال��ت��ي  اجل��ائ��زة 
ال�ساملة  التط�ير  خلطة  وتت�يجاً  اأب�ظبي  مدينة  بلدية 
النجاح  ه��ذا  اأن  على  �سعادته  واأك��د  البلدية.  تنفذها  التي 
الفريد من �ساأنه رفع �سمعة ومكانة بلدية مدينة اأب�ظبي 
�سمن امل�ؤ�س�سات الرائدة يف الدولة، داعياً جميع العاملني 
ملعايري وقيم التميز، والإبداع  اإىل العمل وفقاً  يف البلدية 
كم�ؤ�س�سة  البلدية  م�سرية  تعزز  التي  اخل��اق��ة  والأف��ك��ار 
خدمية رائدة، ومبا يحقق روؤية حك�مة اأب�ظبي الر�سيدة 

واأهدافها، وامل�سي قدما على طريق ال�سدارة والتميز .

•• دبي-وام:

اأكدت حرم �سم� ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية �سم� ال�سيخة لطيفة 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت���م راع��ي��ة جائزة 
ال�سيخة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطف�لة اأن 
تخ�سي�س ي�م 15 مار�س من كل عام لاحتفال 
ت�ؤكد على  الإماراتية خط�ة ح�سارية  بالطف�لة 
لإمارات  الر�سيدة  القيادة  اهتمامات  الأزمنة  مر 
امل�ستقبل  وح�ساد  الغد  ث��روة  بالطف�لة  ال�سام 
اإمارات  باين  يد  على  املباركة  النه�سة  فجر  منذ 

العزة والكرامة.
العرب  حكيم  اإن  لطيفة  ال�سيخة  �سم�  وق��ال��ت 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ك��اف��ة م�ساريع  اإي����اء  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ثراه” ك���ان 
وال��رع��اي��ة.. وع��ل��ى نف�س  ك��ل اله��ت��م��ام  الطف�لة 
بقيادة  احلبيبة  اإم��ارات��ن��ا  ���س��ارت  واخل��ط��ا  النهج 
ال  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�الد  ال�سم�  �ساحب 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب 
نائب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حممد بن  ال�سيخ  ال�سم�  و�ساحب  اهلل”  “رعاه 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 

الأعلى للق�ات امل�سلحة واخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� 
الإمارات..  الأعلى لاحتاد حكام  املجل�س  اأع�ساء 
الرعاية  �سبل  اأ���س��م��ى  وت���ف��ري  للطف�لة  خ��دم��ة 

الكرمية لها.
والعرفان  التقدير  اآي���ات  اأ�سمى  �سم�ها  ورف��ع��ت 
للمقام ال�سامي �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�س الحتاد الن�سائي العام رئي�س املجل�س الأعلى 
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة  ل��اأم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة 
التنمية الأ�سرية “اأم الإمارات” .. مثمنني جه�د 
وامل����راأة..  والأم����م���ة  الطف�لة  جم��ال  يف  �سم�ها 
ال��ع��م��ل الإن�ساين  ���س��م���ه��ا ه���ي م��رج��ع��ي��ة  وت��ظ��ل 
�سعيدة  طف�لة  اأج��ل  م��ن  اخلال�س  والجتماعي 
لل�الدة  م��س�لة  والتهنئة  اهلل...  �ساء  ان  واآمنة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ح��رم 
جمعة  بن  مكت�م  بنت  هند  ال�سيخة  �سم�  مكت�م 
���س��م���ه��ا يف جمال  اآل م��ك��ت���م.. م��ق��دري��ن ج��ه���د 
الإن�ساين  الكنز  اأ���س��ح��ت  حتى  الطف�لة  خ��دم��ة 
ال��ط��ف���ل��ة يف  ال��داع��م وامل�����س��ان��د لق�سايا  ال��ث��م��ني 
ك��اف��ة م��راح��ل��ه��ا.. ك��م��ا وج��ه��ت ���س��ك��ره��ا لل�سيخة 
الن�سائية  النه�سة  جمعية  رئي�س  الطاير  اأمينة 
املت�ا�سلة  جله�دها  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بدبي 
والأ�سرة  الطف�لة  برامج  واحت�سان  م�ساندة  يف 
دولة  اإن  لطيفة  ال�سيخة  �سم�  واأ�سافت  وامل���راأة. 

احلك�مية  م�ؤ�س�ساتها  خمتلف  وع��ل��ى  الإم�����ارات 
واخلا�سة قدمت من�ذجا فريدا يف جمال تقدمي 
كان  ���س���اء  للطف�لة..  اخل��دم��ات  واأرق����ى  اأف�����س��ل 
الرتب�ية  اأو  الجتماعية  اخلدمات  م�ست�ى  على 
والبيئية.  الإن�سانية  او  والعاجية  ال�سحية  اأو 
ال�سيخة  ج��ائ��زة  اأ���س��رة  اأن  اإىل  �سم�ها  واأ����س���ارت 
ت�سارك  الطف�لة  لإب��داع��ات  حممد  بنت  لطيفة 
اأن اجلائزة  وت�ؤكد  ي�مها  الإماراتية يف  الطف�لة 
الزمن  الأوىل قبل عقدين من  ومنذ انطاقتها 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  لحم����دود  وب��دع��م  ت�سعى 
املبدعني  وت�سجيع  الطف�لة  باإبداعات  لاهتمام 
وتنمية م�اهبهم وملكات الإبداع والتف�ق والتميز 
لديهم اإىل جانب ت�سجيع املناف�سة البناءة يف كافة 
املجالت والأن�سطة واإيجاد املناخ املحفز للطف�لة 
واأك��دت �سم�ها  ن�ساطات مثمرة.  وا�ستقطابهم يف 
ال��دول الداعمة والراعية  اأن الإم��ارات يف �سدارة 
للطف�لة وذلك ب�سهادة منظمة الي�ني�سف وكافة 
املنظمات الراعية للطف�لة عربيا وعامليا..وقالت 
“ ي�سعدنا جميعا ويطيب لنا ونحن نحتفل بي�م 
اخلال�س  ال����لء  جن��دد  اأن  الإم��ارات��ي��ة  الطف�لة 
ال��غ��ايل وال�فاء  ل��ل���ط��ن  ل��ق��ي��ادت��ن��ا.. والن��ت��م��اء 
لكل طفل يعي�س يف رب���ع اأر���س اخل��ري.. اإماراتنا 

احلبيبة.. وكل عام والطف�لة الإماراتية بخري«.

مهرجان اأب�ظبي يدعم 
م�اهب اأ�سحاب الهمم 

•• اأبوظبي -وام:

لاأوملبياد  امل��سيقية  الفرقة  اأحيت 
اخلا�س يف ك�ريا م�ساء اأم�س حفًا 
ال�ساد�سة ع�سرة  ال��دورة  �سعار  ج�سد 
“ثقافة  اأب����ظ���ب���ي  م���ه���رج���ان  م����ن 
الإمارات  ق�سر  م�سرح  العزم” على 
بالأوملبياد اخلا�س لاألعاب  احتفاء 
 .  2019 اأب�����ظ����ب����ي   – ال���ع���امل���ي���ة 
اإبراهيم  هدى  �سعادة  احلفل  ح�سر 
اخلمي�س م�ؤ�س�س جمم�عة اأب�ظبي 
واملدير  امل�ؤ�س�س  وال��ف��ن���ن  للثقافة 
وتيم�ثي  اأب���ظ��ب��ي  ملهرجان  الفني 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  رئي�س  �سرايفر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وي���ل���ر  وب���ي���رت 
اأب�ظبي.  يف  اخل���ا����س  ل���اأومل���ب���ي���اد 
جمم�عة  الأم�سية  م�سهد  وت�سدر 
خم���ت���ارة م���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م من 
والبيان�  اجليتار  ع��ازيف  م��ن  ك���ري��ا 
والب�ق املنفردين برفقة ال�س�بران� 
جائزة  ع���ل���ى  احل�����ائ�����زة  ال�������س���ه���رية 
وقدم�ا  ج����،  ���س���م��ي  “جرامي” 
ت�����س��ع��ني دقيقة،  م����دى  وع���ل���ى  م���ع���اً 
اأعماًل ل�س�برت، وم�زارت، وهايدن 
اأعمال  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وغ���ريه���م، 
�ستيفي  م��ث��ل  م��ع��ا���س��ري��ن  ل��ف��ن��ان��ني 

واندر واإني� م�ريك�ين. 

الكتبي ي�سلم اأوراق الرباءة القن�سلية كقن�سل عام للدولة يف مدينة جدة
•• جدة -وام: 

قدم �سعادة نا�سر بن ه�يدن الكتبي اأوراق الرباءة القن�سلية كقن�سل عام 
للدولة يف مدينة جدة اإىل �سعادة ال�سفري جمال باخلي�ر مدير مكتب وزارة 

اخلارجية باململكة العربية ال�سع�دية يف جدة وذلك مبقر ال�زارة.

•• عجمان ـ الفجر 

امللتقى  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  اح��ت�����س��ن��ت 
كلية  الذي نظمته  الرابع  الإعامي 
ك�كبة  وم�ساركة  بح�س�ر  الإع���ام، 
ك��ب��رية م��ن الإع��ام��ي��ني ال��ع��رب من 
خم��ت��ل��ف امل���ؤ���س�����س��ات الإع���ام���ي���ة يف 
الدولة، واأقيم امللتقى هذا العام حتت 
الت�سامح”  وق��ي��م  “الإعام  ���س��ع��ار 

ال�سم�  ���س��اح��ب  ل����روؤي����ة  جت�����س��ي��ًدا 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
اإعاء  رئي�س الدولة، حفظه اهلل، يف 
افتتح  وال����رتاب����ط.  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م 
ال�سغري،  ك����رمي  ال���دك���ت����ر  امل��ل��ت��ق��ى 
م��دي��ر اجل���ام���ع���ة، ب��ك��ل��م��ة اأك����د فيها 
على اأهمية ال��دور ال��ذي ت�سطلع به 
و�سائل الإع��ام ؛ والقيم التي يجب 
اأن تعمل على تكري�سها ويف مقدمتها 
ومهارة  ق���درة  اأن��ه��ا  ذل��ك  الت�سامح؛ 
لأهمية  امل����درك�����ن  اإل  ي��ج��ي��ده��ا  ل 
اأننا  يف  اهلل  ول�������س���ن  الخ�����ت�����اف؛ 
ل  تكامٍل  اخ��ت��افرَ  خمتلفني  ُخلقنا 
الذي  الأ�سا�س  وه�  تناحر،  اختاف 
ق��ام��ت عليه دول���ة الإم����ارات وعملت 
القيادة الر�سيدة على تر�سيخه حني 
له  واأ���س�����س��ت  وزارة  للت�سامح  جعلت 
لرَ  ِّ� معاهد ور�سدت له اجل�ائز؛ ِلُتحرَ
الت�سامح اإىل عمل م�ؤ�س�سي م�ستدام 
ي��ح��ف��ظ ل��اإن�����س��ان��ي��ة ع���دم الن����زلق 
والكراهية يف  البغ�ساء  اإىل م�ستنقع 
عامل ي�سعنا جميعا. من جانبه، اأ�سار 

بروين حبيب من  الدكت�رة  كل من 
ح��ام��د بن  والأ���س��ت��اذ  دب���ي،  تلفزي�ن 
�سما دبي، والأ�ستاذة  كرم مدير قناة 
العربية،  قناة  م��ن  ال��رحم��ي  منتهى 
الزرع�ين مدير  والأ�ستاذ م�سطفى 
واأدار اجلل�سة  حترير اخلليج تاميز، 
م���ن تلفزي�ن  ال���ب���اري  ع��ب��د  ي������س��ف 
امل�����س��ارك���ن يف اجلل�سة  ت��ن��اول  دب���ي. 
الإره����اب  الإع�����ام يف م���اج��ه��ة  دور 
فقد  الت�سامح،  قيم  وتر�سيخ  ودع��م 
الإعامية  ال������س��ائ��ل  ب��ع�����س  ب��ات��ت 
اأك�سجني التنظيمات الإرهابية، واأداة 
وال��رع��ب. م�ستعر�سني  لبث اخل���ف 
عا�سمة  ك�نها  الإم��ارات��ي��ة  التجربة 
اأكر  اأر���س��ه��ا  على  يعي�س  للت�سامح 
�سلمي  تعاي�س  يف  جن�سية   200 من 
والأمان.  ب��الأم��ن  ينعم�ن  مت�سامح 
“و�سائل  الثانية  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت 
واأخاقيات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
فيها  و���س��ارك  الإعامية”  املمار�سة 
كل من الأ�ستاذة عزة �سليمان ع�س�ة 
املجل�س ال�طني الحتادي، والأ�ستاذ 

الريا�سي، واأدار اجلل�سة ح�سن حبيب 
اجلل�سة  تناولت  دب��ي.  تلفزي�ن  من 
الت�سامح،  ودب��ل���م��ا���س��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة 
وم�ستخدمي  جمتمعاتنا  واف��ت��ق��اد 
النقد  لأداة  الإع���ام���ي���ة  ال������س��ائ��ل 
ال���ب���ن���اء وامل�����اج����ه����ة. وك���م���ا حتدث 
املنظمة  ال���ق����ان���ني  ع���ن  امل�����س��ارك��ني 
ل����اإع����ام ال���ري���ا����س���ي ال����ق����ادر على 
تق�مي وتعزيز منظ�مة العمل ولي�س 
ا�ستعر�س  كما  بعينها.  ل�سخ�سيات 
امل�سارك�ن يف اجلل�سة مناذج اإيجابية 
ال�سل�كيات  ب��ع�����س  تعك�س  و�سلبية 
واملمار�سات، ونادى امل�سارك�ن باأهمية 
تعزيز الروح الريا�سية عرب خمتلف 
امللتقى،  خ��ت��ام  ويف  الإع����ام.  و�سائل 
قام الدكت�ر كرمي ال�سغري، بت�سليم 
الإعاميني  لكافة  التقدير  �سهادات 
ال���ذي���ن  امل�������س���ارك���ني يف اجل���ل�������س���ات 
يف  با�ست�سافتهم  اجلامعة  ت�سرفت 
هذا امللتقى الإعامي املتميز تقديرا 
امللتقى  جل�سات  اإث���راء  يف  مل�ساركتهم 

وكافة جل�ساته.

كلية  عميد  �سامة،  ح�سام  الدكت�ر 
اإثراء  الإع���ام يف  دور  اإىل  الإع����ام، 
احل���ال���ة امل��ع��رف��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة على 
امل�����س��ت���ى الإن�����س��اين وال��ف��ك��ري، فما 
يجمعنا اأكر بكثري مما يفرقنا، واأن 
ق�تنا يف تن�عنا. م�سددا على اأهمية 
ينري  من����ذج���ا  اإع���ام���ن���ا  ي���ك����ن  اأن 
ال��ن��ف������س ويهذب  وي���رق���ي  ال������دروب 
بطاقات  ال��ه��م��م  وي�����س��ح��ذ  ال�����س��ل���ك 
الثقافية  ال���ق���ي���م  وغ����ر�����س  اخل�����ري 
والعمل  ب�����الآخ�����ر  ال������ع�����ي  ون�������س���ر 
الت�سامح  لتعزيز  وامل�ستمر  ال���دوؤوب 
ا�سرتاتيجية  وف����ق  ث��ق��اف��ت��ه  ون�����س��ر 
“من  واآليات حمددة. وقال  وا�سحة 
اأج����ل ه���ذا ك���ان م��ل��ت��ق��ان��ا، ويف �سبيل 
النبيلة  ال��غ��اي��ة  ت��ل��ك  اإىل  ال������س���ل 
ت����دور ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ع��ق���ل ت��ع��ي قيمة 
ن��ت��ائ��ج��ه وطنيا  وت�����درك  ال��ت�����س��ام��ح 
امللتقى  زخر  وقد  وعامليا«.  واإقليميا 
ب���ث���اث ج��ل�����س��ات ث����ري����ة، �����س����ارك يف 
ح�ل  متح�رت  التي  الأوىل  اجلل�سة 
الت�سامح عاملًيا”  عا�سمة  “الإمارات 

اأحمد الرميثي مدير اإدارة الت�سال 
احل���ك����م���ي ب���ال�������س���ارق���ة، والأ����س���ت���اذ 
اإبراهيم ا�ستادي من اإذاعة دبي، واأدار 
اجلل�سة خالد املرزوقي املذيع يف رادي� 
الرابعة. ا�ستعر�س امل�سارك�ن يف هذه 
اجلل�سة ق�انني الإمارات واإجراءاتها 
يف تعزيز احلريات والت�سامح النابعة 
من ت�جيهات القيادة الر�سيدة والتي 
الإمارات  عن  اإيجابية  �س�رة  تعك�س 
باأهمية  اجل��ل�����س��ة  واأو����س���ت  ل��ل��ع��امل. 
الت�ا�سل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ع����دم 
والقذف  للرتا�سق  ك��اأداة  الجتماعي 
واملنابر.  املن�سات  هذه  م�ساهري  بني 
ال��ري��ا���س��ي و�س�ابط  وج���اء الإع����ام 
واجلماهريية  املهنية  بني  ممار�سته 
م��س�ًعا للجل�سة الثالثة التي �سارك 
فيها كل من الأ�ستاذ عدنان احلمادي 
من م�ؤ�س�سة دبي لاإعام، والأ�ستاذ 
ك���ف���اح ال��ك��ع��ب��ي م����ن م���ؤ���س�����س��ة دبي 
الزعبي  لطفي  والأ���س��ت��اذ  ل��اإع��ام، 
امل�ست�سار الإعامي، والأ�ستاذ حممد 
اجل�����ك����ر رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة الإع������ام 

يف جمال فئة »�سالمة التنقل«

من�س�ر بن حممد بن را�سد اآل مكت�م يكرم 
بلدية مدينة اأب�ظبي حل�س�لها على جائزة دبي للنقل امل�ستدام

الإعام وقيم الت�سامح يف ملتقى جامعة عجمان مب�ساركة ك�كبة من الإعاميني

لطيفة بنت حممد : الإمارات قدمت من�ذجا فريدا 
يف تقدمي اأف�سل واأرقى اخلدمات للطف�لة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام :

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح��ث��ت 
اللتزام  على  ال�سائقني  اأب���ظ��ب��ي 
ب��ال��ق��ي��ادة الآم���ن���ة، واأخ����ذ احليطة 
واحلذر خال هب�ب الرياح املثرية 
ال�سامة  اإج���راءات  واتباع  للغبار، 
يف مثل هذه الأج���اء، حفاظا على 

�سامة اجلميع .
خف�س  اإىل  ال�������س���ائ���ق���ني  ودع�������ت 
ال�ساعة،  كلم   80 اإىل  ال�����س��رع��ات 
اأمان كافية تطبيقا  وترك م�سافة 
يف  امل��روري��ة  ال�سامة  جلنة  لقرار 
الظروف  خ���ال  اأب���ظ��ب��ي  اإم������ارة 

اجل�ية املتقلبة.
واأكدت �سرورة اللتزام بال�سرعات 
الل�حات  على  واملتغرية  امل��سحة 
الإل����ك����رتون����ي����ة على  الإر������س�����ادي�����ة 
ال�سائقني  ت��ن��ب��ه  وال���ت���ي  ال���ط���رق، 

الأح�ال  اأثناء  وخف�سها  بتغريها 
اجل�ية املتقلبة .

ك���م���ا ح���ث���ت ع���ل���ى ال������ق������ف على 
الكتف الأمي���ن خ���ارج ال��ط��ري��ق يف 

الغبار،  ب�سبب  ال��روؤي��ة  تعذر  حالة 
وا�ستخدام الإ�سارات التحذيرية يف 
التام عند تعر�سهم  الت�قف  حالة 
بال�سامة  ي��ت��ع��ل��ق  ط�������ارئ  لأي 

املركبة  اأن�����ار  وت�سغيل  امل���روري���ة، 
خ���ال ف���رتة ال��ن��ه��ار ع��ن��د �سع�بة 
ال���روؤي���ة والن��ت��ب��اه ال��ك��ام��ل وعدم 

الن�سغال بالهاتف .

•• عجمان -وام:

اأط���ل���ق ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
عبداهلل بن �سلطان النعيمي رئي�س 
دائرة امليناء واجلمارك يف عجمان 
“جائزة الدائرة للم�ظف املتميز” 
يف دورتها الأوىل والتي تهدف اإىل 
املتميزين �سمن  تكرمي م�ظفيها 

عدد من املعايري املعتمدة.
ال�سن�ي  امللتقى  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الول  اأم�س  الدائرة  عقدته  ال��ذي 
ب��ح�����س���ر ����س���ع���ادة ال�����س��ي��خ حممد 
النعيمي  �سلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ل��ت��ح��ف��ي��ز م���ظ��ف��ي��ه��ا والرت����ق����اء 
باأدائهم باعتبارهم الرافد الرئي�س 
ت�سمن  التط�يرية  عملياتها  يف 
برنامج امللتقى - الذي عقد حتت 
�سعار “الت�سامح” - جل�سة ح�ارية 
امل�س�ؤولني وم�ظفي  مفت�حة بني 
الدائرة دار خالها احلديث ح�ل 
امل�ظفني  وم��ه��ام  ب�����اأداء  الرت���ق���اء 
وال�ستماع اإىل عدد من التحديات 

ت���اج��ه��ه��م وو����س���ع احلل�ل  ال��ت��ي 
امل���ن���ا����س���ب���ة ل���ه���ا ���س��ع��ي��ا مل���زي���د من 
العمل  ب��ي��ئ��ة  ال��ت��ط���ي��ر وحت�����س��ني 
ورف��ع اجل���دة يف تقدمي اخلدمات 
اإجن��ازات جديدة للدائرة  وحتقيق 
وق����ال ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

النعيمي  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  ع����ب����داهلل 
اإن   - امل��ل��ت��ق��ى  ك��ل��م��ت��ه خ����ال  - يف 
امل���ي���ن���اء واجل�����م�����ارك تعتز  دائ�������رة 
اأداءه����م  وت��ث��م��ن  ك��اف��ة  مب�ظفيها 
لتحقيق  ال��دائ��م  و�سعيهم  املتميز 
.. لفتاً  الجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 

من  اأه��داف��ه  حقق  امللتقى  اأن  اإىل 
الت�ا�سل  ق���ن����ات  ت��ع��زي��ز  خ����ال 
و�سركائها  القيادة وم�ظفيها  بني 
العمل  ال�سرتاتيجيني يف حت�سني 
حتقيق  يف  ت�ساهم  التي  امل�ؤ�س�سي 

روؤية عجمان 2021.

•• دبي-الفجر:

ال�سحة  وزارة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف 
ح�ل  ال�عي  لن�سر  املجتمع  ووق��اي��ة 
خدمات  وت�فري  ال�سحية،  املخاطر 
ت�سخي�سية وعاجية ترقى لأف�سل 
ال�زارة  ت�ا�سل  العاملية،  امل�ست�يات 
ت����ف���ري خ���دم���ة ال��ف��ح�����س ال�����دوري 
لاأمرا�س املزمنة والك�سف املبكر عن 
�سعار  حتت  تندرج  والتي  ال�سرطان. 
“اطمئنان” �سمن مبادرتي جمل�س 
“الفح�س  ت�سمل  وال��ت��ي  ال�������زراء، 
املبكر  ال�سامل” و”الك�سف  ال��دوري 
انت�سار  م��ن  للحد  ال�سرطان”،  ع��ن 
ال�سارية،  والأمرا�س غري  ال�سرطان 
وخ�س��ساً اأمرا�س القلب وال�سرايني 
الرحم  وع���ن���ق  ال���ع���ظ���ام  وه�����س��ا���س��ة 
ال�زارة  وتهدف  والثدي.  والق�ل�ن 
ح�ل  والتثقيف  الت�عية  ن�سر  اإىل 
ال�سامل يف  ال��دوري  الفح�س  اأهمية 
لتعزيز  متخ�س�سة  خدمات  تقدمي 
والك�سف  ال�سحية،  احل��ي��اة  اأمن���اط 
ع����ن ع�����ام����ل اخل����ط�����رة لأم����را�����س 
ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم����ي���ة، مثل 
ال�سمنة وزيادة ال�زن، وارتفاع �سغط 
الده�ن،  وم��ع��دل  وال�����س��ك��ري،  ال���دم 
لاإ�سابة  املت�قعة  اخلط�رة  ون�سبة 
الدم�ية.  والأوعية  القلب  باأمرا�س 
املعل�مات  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املبكر  الك�سف  اأهمية  ح���ل  الازمة 
ب��سائل  وال��ت���ع��ي��ة  ال�����س��رط��ان  ع��ن 
بع�امل  ال��ت���ع��ي��ة  ون�����س��ر  ال����ق���اي���ة، 
الفح�س  و�سائل  واأه��م��ي��ة  الإ���س��اب��ة، 
والت�سخي�س  والك���ت�������س���اف  امل��ب��ك��ر 
ملقدمي  التاأهيل  واإع����ادة  وامل��ع��اجل��ة، 
اخلدمة، والتعريف مبنافذ اخلدمة 
املراكز  يف  ال����دول����ة  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
تقدم  التي  وامل�ست�سفيات،  ال�سحية 
لأفراد  ال��ازم  وال��ع��اج  الت�سخي�س 

ال�قاية  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  امل��ج��ت��م��ع. 
�سعادة  واأك������د  ال�������دوري  وال��ف��ح�����س 
الدكت�ر ح�سني عبد الرحمن الرند 
املراكز  امل�ساعد لقطاع  ال�زارة  وكيل 
وال���ع���ي���ادات ال�����س��ح��ي��ة، اأه��م��ي��ة مثل 
وزارة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ه��ذه 
لرت�سيخ  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال���دوري  والفح�س  ال���ق��اي��ة  ثقافة 
التي ت�سكل ركيزة اأ�سا�سية، للحفاظ 
اأف�سل من خال جتنب  على �سحة 
الأكر  لاأمرا�س  امل�سببة  الع�امل 
واأمرا�س  ال�سرطان  ل�سيما  �سي�عاً، 
واأ�ساف:  وغريها.  وال�سكري  القلب 
“ نحر�س على رفع م�ست�ى ال�عي 
امل��ب��ك��ر يف حت�سني  ال��ك�����س��ف  ب��اأه��م��ي��ة 
وتنفيذ  واإع��������داد  ال�������س���ف���اء،  ف���ر����س 
م�سرتكة،  ت�ع�ية  واأن�سطة  ب��رام��ج 
غذائي  من��ط  ات��ب��اع  على  والت�سجيع 
الريا�سي  الن�ساط  وممار�سة  �سحي 
وتفعيل  املجتمع،  ف��ئ��ات  جميع  ب��ني 
الربامج ال�طنية ملكافحة ال�سرطان، 
القطاعات  كم�س�ؤولية م�سرتكة بني 
احلك�مية واخلا�سة. والذي ياأتي يف 
لتقدمي  ال����زارة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار 
الرعاية ال�سحي�ة ال�ساملة واملتكاملة 
ت�سمن  وم�ستدامة  مبتكرة  ب��ط��رق 

وقاية املجتمع من الأمرا�س«.

ا�ستحداث مبادرات وحمات وطنية
كما اأكد �سعادته حر�س ال�زارة على 
الك�سف  جم��ال  يف  العاملني  ت��اأه��ي��ل 
وتزويدهم  ال�����س��رط��ان،  ع���ن  امل��ب��ك��ر 
وامل�ستجدات  ال�سحيحة  باملعل�مات 
ال���ع���ل���م���ي���ة ال���دق���ي���ق���ة ع�����ن امل���ر����س 
الفح�س  برامج  يف  املتبعة  والآل��ي��ات 
ال�سراكة  دع����م  ج���ان���ب  اإىل  امل��ب��ك��ر، 
والتعاون بني كافة الهيئات ال�سحية 
لدعم  احلك�مية،  وغ��ري  احلك�مية 
جه�د ال�زارة يف مكافحة ال�سرطان، 
الأم���را����س غري  انت�سار  م��ن  واحل���د 
وال�سغط  ال�����س��ك��ري  م��ث��ل  ال�����س��اري��ة، 
القلب  واأم����را�����س  وال��ك���ل��ي�����س��رتول 
الك�سف  خ����ال  م���ن   ، وال�������س���راي���ني 
املبكر ومعرفة الع�امل امل�ؤدية اإليها، 
باملعل�مات  املجتمع  اأف����راد  وت��زوي��د 
ال�����س��ح��ي��ة ال����ازم����ة ل��ت��غ��ي��ري منط 
�سحية  اأ����س���ال���ي���ب  وات����ب����اع  احل����ي����اة 
ال�سحة  واإدراك��اً من وزارة  ووقائية. 
التحديات،  حلجم  املجتمع  ووق��اي��ة 
عملت على تط�ير اإجراءات ال�قاية 
م����ن خ�����ال ا����س���ت���ح���داث م����ب����ادرات 
وح���م���ات وط��ن��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا تاأتي 
“ اطمئنان” حيث مت  اأهمية حملة 
ومتري�سي  ط��ب��ي  ك����ادر  تخ�سي�س 
الطرق  واأح��دث  باأف�سل  متخ�س�س 
ت�عية  ح��م��ات  �سبقها  ال��ع��اج��ي��ة، 
احلك�مية  ال��ه��ي��ئ��ات  يف  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
واملراكز التجارية، للتعريف باملبادرة 
على  امل�اطنني  وت�سجيع  واأه��داف��ه��ا 
م��ن��ه��ا، لع��ت��م��اد ثقافة  ال���س��ت��ف��ادة 
وتقليل  لل�سحة،  ال��دوري��ة  املراجعة 
م�����ع�����دلت الإ������س�����اب�����ة ب����الأم����را�����س 
الثدي  ل�سرطان  املبكر  والكت�ساف 
املعدية،  الأم����را�����س  م���ن  وال����ق���اي���ة 
ال�����س��ك��ري و�سغط  اأم���را����س  وع����اج 
ال��دم���ي��ة واكت�ساف  ال���دم والأوع��ي��ة 

الأورام.  

•• اأبوظبي -وام:

العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل  اأك��د 
الإ�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
امل�ستقبل  تكن�ل�جيا  ت�ظيف  اأهمية 
ت���ط����ي���ر م�������س���ت����ي���ات اخل����دم����ات  يف 
احلك�مية  اجل���ه���ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
وقن�ات  م��راك��زه��ا  ع��رب  للمتعاملني 
خ��دم��ات��ه��ا مب���ا ي�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه��م اإجن���از 
معاماتهم ويعزز م�ست�يات �سعادتهم 

وج�دة حياتهم.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة معاليه لأحد 
اأب���ظ��ب��ي احلك�مية  خ��دم��ات  م��راك��ز 
الأنظمة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة   “ ت�����م   “

اأب�ظبي  اإم���ارة  الذكية يف  واخل��دم��ات 
حيث اطلع على احلل�ل التكن�ل�جية 
املبتكرة التي تعتمد عليها املنظ�مة يف 
اخلدمات  من  اجلديد  اجليل  ت�فري 

احلك�مية.
“مت”  م��ن��ظ���م��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
متثل جت�سيدا واقعيا مل�ستقبل ي�ظف 
جتربة  لإث��راء  والبتكار  التكن�ل�جيا 
م���ف���ه����م رحلة  وت��ع��ك�����س  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
متكاملة  خدمات  تقدم  التي  املتعامل 
على  م��ت��ق��دم��ة  للنهاية  ال��ب��داي��ة  م��ن 
كانت  ال���ت���ي  احل���ك����م���ي���ة  اخل�����دم�����ات 

اجلهات تقدمها ب�سكل منفرد.
واأ�����س����اد مب���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���رك���ز “مت” 

م����ن ت�����س��م��ي��م ع�������س���ري ف���ري���د يعيد 
احلك�مية  اخل��دم��ات  مفه�م  �سياغة 
وج��اه��زي��ة امل��رك��ز خل��دم��ة ك��اف��ة فئات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن م���اط��ن��ني ومقيمني 
الهمم  واأ�سحاب  و�سياح  وم�ستثمرين 
وكبار امل�اطنني.. واأثنى على امل�ست�ى 
وا���س��ت��م��ع معاليه  ل��ل��خ��دم��ات.  امل��م��ي��ز 
مفه�م  ح�ل  �سرح  اإىل  الزيارة  خال 
واطلع  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ت��ع��ام��ل  رح�����ات 
على م�ست�ى اخلدمات وما تتمتع به 
ت�اكب  ملهمة  عمل  بيئة  م��ن  امل��راك��ز 
بفريق  مدع�مة  الع�سر  م�ستجدات 
لتلبية  امل�ؤهلة  ال�طنية  الكفاءات  من 
احتياجات كافة اأطياف املجتمع. وكان 

الدكت�رة  �سعادة  معاليه  ا�ستقبال  يف 
العامة  املديرة  ال�سعدي  �سعيد  رو�سة 
الذكية  واخل���دم���ات  الأن��ظ��م��ة  لهيئة 
ال��ع�����س��ك��ر مدير  وامل���ه���ن���د����س حم���م���د 
وال�سراكات  احلك�مية  ال�س�ؤون  قطاع 
املراكز  م�س�ؤويل  من  ع��دد  جانب  اإىل 
ال��ذي��ن راف��ق���ا ال���زي��ر خ��ال ج�لته 
يف مركز “مت” والتي �سملت التعريف 
للمركز  الأ�سا�سية  اخلم�س  باملناطق 
“منطقة الرتحيب” التي تعزز  وهي 
واملتعاملني  امل����ظ���ف  ب���ني  ال��ت���ا���س��ل 
بطريقة  ا����س���ت���ق���ب���ال���ه���م  ي���ت���م  ح���ي���ث 
املعتاد  ال��ن��م��ط  ع���ن  ب��ع��ي��دة  خم��ت��ل��ف��ة 
التقليدية  ال���س��ت��ق��ب��ال  م��ك��ات��ب  وع���ن 

املخ�س�سة  الإر�سادية”  و”املنطقة 
لت�فري الدعم للمتعاملني واإر�سادهم 
كما  �سريع..  ب�سكل  خدماتهم  لإجن��از 
“اخلدمة  تعرف معاليه على منطقة 
اإجناز  للمتعامل  تتيح  الذاتية” التي 
بطريقة  اخل�����دم�����ات  م�����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
مريحة يف اأ�سرع وقت وكذلك منطقة 
نافذة  ت���ف��ر  ال��ت��ي  “امل�ستثمرين” 
واأ�سحاب  الأع���م���ال  ب���رج���ال  خ��ا���س��ة 
ن�ساط  ب����دء  يف  ال���راغ���ب���ني  امل�����س��اري��ع 
اأب����ظ���ب���ي.. واطلع  اإم�����ارة  جت����اري يف 
على “منطقة البداع امل�سرتك” التي 
متثل من�سة تفاعلية متكن املتعاملني 
من م�ساركة اآرائهم ومقرتحاتهم مبا 

ي�سهم يف تعزيز الت�ا�سل الفعال ودعم 
عملية التح�سني امل�ستمر. من جانبها 
ثمنت الدكت�رة رو�سة ال�سعدي زيارة 
معايل عمر �سلطان العلماء اإىل مركز 
الأنظمة  هيئة  التزام  م�ؤكدة  “مت” 
روؤية  وفق  بالعمل  الذكية  واخلدمات 
التاأثري  ت��ع��زي��ز  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
الإي���ج���اب���ي ع��ل��ى ح���ي���اة ���س��ك��ان اإم�����ارة 
اأب���ظ��ب��ي م��ن خ���ال ري����ادة اخلدمات 
م�ست�ى  وتعزيز  احلك�مية  الرقمية 
با�ستخدام  احل��ك���م��ي  ال��ع��م��ل  ك��ف��اءة 
اأحدث تقنيات التكن�ل�جيا والت�سال 
يف ال��ع��امل. وق��ال��ت “ حت��ر���س الهيئة 
جمال  يف  ال�طنية  اجله�د  دع��م  على 

والتكن�ل�جيا  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
اإىل خلق بيئة  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ت��ط���رة 
حمفزة على البتكار.. وت�سعى الهيئة 
ال�سرتاتيجية  �سراكاتها  ت��سيع  اىل 
ال��ف��اع��ل��ة م���ع اجل���ه���ات ال���ط��ن��ي��ة من 
ال���ق���ط���اع���ني احل����ك�����م����ي واخل����ا�����س 
اأهداف  الدولية مبا يخدم  واملنظمات 
اأب�ظبي للم�سرعات التنم�ية  برنامج 
21” يف دعم البتكار واملعرفة  “غدا 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وتعزيز ج����دة احل��ي��اة 
يف  ال�ستثمار  وحتفيز  املجتمع  تنمية 

اإمارة اأب�ظبي«.
واخلدمات  الأن��ظ��م��ة  هيئة  اأن  ي��ذك��ر 
اإن�����س��اء مراكز  ال��ذك��ي��ة ت�����س��رف ع��ل��ى 

خدمات  ل��ت��ق��دمي  املتعاملني  خل��دم��ة 
ذك����ي����ة وم���ت���ك���ام���ل���ة وف����ق����ا لأف�������س���ل 
مراكز  تعد  حيث  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
خ���دم���ات اأب���ظ��ب��ي احل��ك���م��ي��ة “مت” 
مبثابة ال�اجهة احلك�مية امل�ستقبلية 
يحتاجه  ما  كل  للمتعامل  تقدم  التي 
ن������اف������ذة م�����ح����دة  م������ن خ������دم������ات يف 
رياديا  وت���ج��ه��ا  ن�عية  نقلة  لتد�سن 
يف ق��ط��اع اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة من 
التحتية  البنية  من  ال�ستفادة  خال 
ل�سمان  اأب����ظ���ب���ي  لإم������ارة  ال��رق��م��ي��ة 
ت���ف��ري اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة ب�سكل 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ويخدم  ت���ق��ع��ات  ي�����س��ب��ق 

م�سار التنمية امل�ستدامة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

 متكن فريق احلمات التفتي�سية املرورية مبركز 
�سرطة املعم�رة ال�سامل يف راأ�س اخليمة، �سمن 
امل��روري��ة من �سبط مركبة   ) ت���اج��دي  حملة ) 
غرامتها  بلغت  م��روري��ة  خم��ال��ف��ات  ع��دة  عليها 

ملي�ن ومائة و ثماِن وخم�سني األف درهم.
مركز  رئي�س  جمعة  حممد  وليد  العقيد  وق��ال 
املركبة  �ساحب  ب���اأن  ال�سامل،  امل��ع��م���رة  �سرطة 
م�اطن يبلغ من العمر ) 23 ( عاماً، مت �سبط 
مركبته خال حملة ) ت�اجدي ( املرورية وهي 

بيانات  يف  ال��ت��دق��ي��ق  وع��ن��د  ال��رتخ��ي�����س  منتهية 
املركبة عرب النظام املروري الحتادي مت الك�سف 
ع��ن امل��خ��ال��ف��ات امل��رت��ك��ب��ة وال��ت��ي ب��ل��غ اج��م��ال��ه��ا ) 
1200 ( خمالفة ب�سبب  1251 ( خمالفة، ) 
51 ( خمالفة فقط حتت  و)  الزائدة،  ال�سرعة 
غرامة  جمم�ع  بلغ  حتى  للحجز،  مطل�ب  بند 
املخالفات جميعها قيمة ) 1.158000 ( درهم. 
ال�سامل،  املعم�رة  �سرطة  مركز  رئي�س  واو���س��ح 
لجمايل  قيمة  الأك����رب  ت��ع��د  ال��غ��رام��ة  ه���ذه  اأن 
طرق  �سهدتها  التي  املرتكبة  املرورية  املخالفات 
الإمارة خال هذه الفرتة، حيث ر�سدت اأجهزة 

�سبط ال�سرعة ) الرادارات ( املركبة املخالفة، يف 
خمتلف طرق الإمارة وقد جتاوزت حد ال�سرعة 
�سرعتها  ب�سبب  ال��ط��رق  على  امل��ق��ررة  القان�نية 
جمم�ع  ليبلغ  �سبطها  مت  وع��ل��ي��ه  ال��ق�����س���ى، 
غرامة خمالفاتها ما يف�ق امللي�ن درهم، ف�سًا 
ال�ستيقاف  خم��ال��ف��ات  ل���رتاك���م  ت��ع��ر���س��ه��ا  ع���ن 
واحل����ج����ز، وغ���ريه���ا م���ن امل���خ���ال���ف���ات امل���روري���ة  
الأخ��رى التي يجرمها قان�ن ال�سري وامل��رور يف 
الدولة. » ومن جانبه، اأ�سار الرائد حممد جابر 
وال���دوري���ات مبركز  امل���رور  ف��رع  م��دي��ر  النعيمي 
 ( حملة  فريق  اأن  اإىل  ال�سامل،  املعم�رة  �سرطة 

التفتي�سية �سمن منطقة اخت�سا�س   ) ت�اجدي 
مركز �سرطة املعم�رة ال�سامل، قد �سبط املركبة 
املخالفات  من  الإجمالية  القيمة  تلك  لري�سد 
وت�سكل  »قيا�سية«  وهي  �سدها  امل�سجلة  املرورية 
اأكرب ح�سيلة خمالفات �سبطت وحررت يف طرق 
ال�سائقني  ال��ف��رتة، م�جهاً  ه��ذه  الإم���ارة خ��ال 
القيادة  اأث��ن��اء  واحل���ذر  اأخ���د احليطة  ب�����س��رورة 
على الطرق و�سبط ال�سرعة واللتزام بالل�ائح 
وال��ق���ان��ني امل��روري��ة ال��ت��ي على ال��ط��ري��ق جتنباً 
لرتكاب املزيد من املخالفات والغرامات املرورية 

الفادحة.

ك�سفتها حملة “تواجدي »

ملي�ن و158 األف درهم قيمة خمالفات مرورية على �سيارة براأ�ش اخليمة 

•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي”  كلينك  “كليفاند  م�ست�سفى  يف  الأطباء  جنح 
التابعة  امل�ست�ى  عاملية  ال�سحية  الرعاية  مرافق  اأح��د   -
روب�ت  ا�ستخدام  خال  من  لا�ستثمار-  مبادلة  ل�سركة 
مري�س  حنجرة  من  ج��زء  مع  ورم  ا�ستئ�سال  يف  جراحي 
اأي  الت�سبب يف  اأو  اأي �سق جراحي  اإح��داث  عرب الفم دون 

�سرر يف قدرات املري�س على النطق والبلع.
وقال الدكت�ر ممتاز خان ال�ست�ساري يف معهد التخ�س�سات 
اجلراحية الدقيقة يف م�ست�سفى كليفاند كلينك اأب�ظبي 

رب���ت جراحي يف  ا�ستخدام  خ��ال  النهج اجلديد من  اإن 
التنف�س  اأنابيب  عن  ال�ستغناء  يتيح  الدقيقة  العمليات 
كما  امل�ست�سفى  يف  ط�يلة  اإقامة  اإىل  يحتاج  ول  والتغذية 
الأكل  تناول  املري�س  باإمكان  اإذ  �سريعا  فيه  التعايف  يك�ن 

وال�سرب بعد �ساعات قليلة من اجلراحة.
اإي��ج��اب��ي للغاية  ت��اأث��ري  النهج اجل��راح��ي  “ لهذا  واأ���س��اف 
على ج�دة حياة املري�س.. فكلنا نعترب القدرة على الكام 
اأمرا مفروغا منه لذا فاإنه من مهم اأن نتمكن من �سمان 

ا�ستمرار املري�س يف التحدث«.
قدرة  ت�سهم يف حت�سني  اجل��راح��ي��ة  ال��روب���ت��ات  اأن  ي��ذك��ر 

امل�ساحات  ال��دق��ي��ق يف  وال��ت��ح��رك  امل���ن���اورة  ع��ل��ى  اجل�����راح 
اجلراحات  لإج���راء  ا�ستخدامها  ميكن  ولذلك  ال�سغرية 
قليلة الب�سع التي حتد من الت�سرر يف منطقة اجلراحة.

ويعد النهج اجلراحي عرب الفم اخليار الأمثل لعاج اأورام 
احلنجرة يف مراحلها املبكرة وذلك نظرا ل�سيق امل�ساحات 
التي ي�ستطيع اجلراح التحرك فيها اأثناء اإجراء مثل هذه 
مهم  للمر�س  املبكر  الت�سخي�س  ف���اإن  ل��ذل��ك  اجل��راح��ة، 
اللج�ء  اإىل  الأط��ب��اء  ي�سطر  ذل��ك  يف  التاأخر  لأن  للغاية 
الكيماوي  ال��ع��اج  اأو  التقليدية  اجل��راح��ي��ة  ال��ط��رق  اإىل 

والإ�سعاعي.

•• راأ�س اخليمة - وام:

القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  �سع�د  ب��ن  ارح��م��ه  ال�سيخ  افتتح 
راأ�س  عهد  ويل  �سم�  ملكتب  الإع��ام��ي  الق�سم  مدير 

اخليمة �سيدلية ليف يف راأ�س اخليمة.
ح�����س��ر اف��ت��ت��اح ال�����س��ي��دل��ي��ة - ال���ت���ي ت��ع��د الأك�����رب يف 
املناطق ال�سمالية - ال�سيخ حممد بن �سع�د بن خالد 
القا�سمي وال�سيخ مفتاح بن علي بن عبيد اخلاطري 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وع��ب��دال��ن��ا���س��ر ع��ب��دال��رح��م��ن 
ورجال  ال�سخ�سيات  كبار  من  وع��دد  ليف  �سيدليات 

الأعمال وكبار امل�س�ؤولني باملجم�عة.
واحل�س�ر  القا�سمي  �سع�د  بن  ارحمه  ال�سيخ  واطلع 
ع��ل��ى اأق�����س��ام ال�����س��ي��دل��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة مبديا 
اعجابه على تن�ع حمت�يات ال�سيدلية التي تعد رقم 

ليف. �سيدليات  ملجم�عة   200
من جانبه اأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة �سيدليات ليف 
- يف كلمة له خال حفل الفتتاح - اأن املجم�عة تدير 
خمتلف  يف  ال�سيدليات  من  كبرية  جمم�عات  الي�م 
اإمارات الدولة وتخطط لفتتاح فروع جديدة خال 

ال�سن�ات القادمة.

»كليفاند كلينك اأب�ظبي« ت�ستخدم روب�تات جراحية ل�ستئ�سال الأورام اأرحمه بن �سع�د القا�سمي يفتتح �سيدلية ليف براأ�ش اخليمة

وزير الذكاء ال�سطناعي ي�ؤكد اأهمية ت�ظيف تكن�ل�جيا امل�ستقبل لتعزيز اخلدمات احلك�مية

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اطلع وفد العلماء امل�ساركني يف الندوة الدولية 
التا�سعة يف احلديث ال�سريف التي عقدتها كلية 
ج�د  فندق  يف  والعربية  الإ�سامية  الدرا�سات 
12-14 مار�س  ال��ف��رتة م��ن  ب��دب��ي يف  ب��ال���س 
للثقافة  امل��اج��د  ج��م��ع��ة  م��رك��ز  ع��ل��ى   2019
من  ب��اح��ث��اً  ال�فد35   ���س��م  ح��ي��ث  وال������رتاث 

رافق  والإ���س��ام��ي��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  خمتلف 
العامة  العاقات  مدير  الظاهري،  اأن���ر  ال�فد 
يف املركز، بج�لة يف اأق�سام املركز املتعددة، حيث 
اأحياها  ال��ت��ي  امل��ك��ت��ب��ات  ع��ل��ى �سنة وق���ف  وق��ف���ا 
املركز، والتي و�سلت اإىل اأكر من 100 مكتبة 
خا�سة، كما اطلع ال�فد على املكتبات املتخ�س�سة 
مثل املكتبة الفار�سية ومكتبة ال�سعر، واملخترب 
املركز  الرقمي ومراحل م�سروع حت�يل مكتبة 

اإىل مكتبة رقمية والأجهزة التي ط�رها املركز 
لهذا الغر�س. كما زار ال�فد ق�سم املخط�طات 
اأعمارها املمتدة اإىل  واطلع على نفائ�سها، وفق 
األ���ف ع���ام، وع��ل��ى خ��دم��ات ال��ب��اح��ث��ني ومتيزها 
ك���ن��ه��ا حت��م��ل ���س��ع��ار ال��ك��ت��اب ي�����س��اف��ر للباحث 
.بعد  الكتاب  اأج���ل  م��ن  ي�سافر  الباحث  ولي�س 
الذي  العطاء  م�سرية  معر�س  ال�فد  زار  ذل��ك 
و�س�راً  الأ�سلية،  املخط�طات  من  ع��دداً  ي�سم 

ت�ثق الزيارات العلمية والتفاقيات التي عقده 
املركز. ويف ختام الزيارة اأ�ساد ال�فد بالدور املهم 
املخط�طات  جمع  يف  امل��رك��ز  ل��ه  يت�سدر  ال���ذي 
وحفظها وت�سهيل ال��س�ل اإليها. ومن اجلدير 
بالذكر اأن ندوة احلديث تعقد مرة كل �سنتني، 
وجرى خال هذا العام بحث م��س�ع: حماية 
�سرعي  مق�سد   – ال��ن��ب���ي��ة  ال�سنة  يف  ال���ط��ن 

و�سرورة جمتمعية.

بهدف ن�سر التوعية بو�سائل الوقاية وعوامل الإ�سابة

وزارة ال�سحة ت�ا�سل تقدمي خدمة الفح�ش الدوري لاأمرا�ش 
املزمنة والك�سف املبكر عن ال�سرطان »اطمئنان«

»جمارك عجمان« تطلق جائزتها للم�ظف املتميز

وفد ندوة »احلديث ال�سريف« يزور مركز 
جمعة املاجد للثقافة والرتاث

�سرطة اأب�ظبي تدع� لتخفي�ش ال�سرعة ل� 80 كلم يف 
ال�ساعة اأثناء الأج�اء املغربة
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•• ال�صارقة-وام: 

ال�سارقة  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال���س��ت��ع��داد واجلاهزية  درج���ة  رف��ع 
اجل�ية  الأح�����������ال  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ال�سائدة يف الدولة من خال خطة 
و�سعها  مت  وم���درو����س���ة  مم��ن��ه��ج��ة 

م�سبقاً.
واأو�سح �سعادة ثابت �سامل الطريفي 
ال�سارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ط�����ارئ الأم���ط���ار اأن 

البلدية �سّكلت ثاث جلان يف وقت 
تقلبات  جميع  م��ع  للتعامل  �سابق 
ملتابعة  الأم��ط��ار  وه��ط���ل  الطق�س 
التي  واملاحظات  الباغات  جميع 

ترد من اجلمه�ر .
البلدية  اأن  اإىل  ال��ط��ري��ف��ي  واأ����س���ار 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل���ب���اين قيد 
�سامة  م����ن  وال�������ت���اأك���د  الإن���������س����اء 
ال�س�ر امل�ؤقت تفادياً لأي طارئ قد 
ق�ية  ري����اح  ه��ب���ب  نتيجة  يح�سل 
بالدوريات  امليدانية  ال��ف��رق  ودع���م 

بجميع  ت���ه���ي���ب  ك���م���ا  وامل���ف���ت�������س���ني 
املقاولني ب�سرورة التاأكد من ثبات 
ا�ستداد  ظل  يف  الربجية  الرافعات 
البلدية  اأن  م�ؤكدا   .. الرياح  �سرعة 
حتر�س على التعامل مع الباغات 
التي ترد لها مبنتهى ال�سرعة حيث 
يعمل مركز الت�سال على مدار 24 

�ساعة لتلقي جميع املاحظات.
املهند�س  �سعادة  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  التفاق  ح�سن 
البلدية  اأن  والبيئة  الزراعة  لقطاع 

و�سعت اخلطط والتدابري الازمة 
والتاأكد  الم��ط��ار  جتمعات  لتقليل 
المطار  م��ي��اه  �سبكة  ج��اه��زي��ة  م��ن 
ال�سرف  ���س��ب��ك��ات  وت��ن��ظ��ي��ف ج��م��ي��ع 
ت�سرف  ال��ت��ي  وال��ف��ت��ح��ات  ال�سحي 
بها املياه وحتديد اأماكن التجمعات 
ل�ستخدام املعدات الثقيلة وحتديد 
املناطق التي ت�ستخدم بها ال�سهاريج 
اىل جانب ت�زيع م�سخات الديزل و 
تتم متابعة �سري العمل ب�سكل دقيق 

والت�ا�سل مع اجلهات املعنية .
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•• اأبوظبي-وام: 

البنية  بتط�ير  املعنية  اجلهة  واملطابقة  للج�دة  اأب�ظبي  جمل�س  نظم 
اأب�ظبي ور�سة عمل ت�ع�ية لطالبات مدر�سة  اإمارة  التحتية للج�دة يف 
�سل�سلة ور���س عمل يتم تنظيمها يف  اأب�ظبي كجزء من  اإم��ارة  الريف يف 
وقال  القان�نية.  املقايي�س  ال�ستهاكية وجمال  املنتجات  �سامة  جمال 
اإن  املجل�س  يف  وامل�ساركة  املعل�مات  خدمات  اإدارة  مدير  املهريي  �سلطان 
الرامية  اإط��ار جه�دنا  تاأتي يف  اأهمية كبرية ك�نها  تكت�سب  ال�ر�س  هذه 
وتي�سري وتط�ير  قيادة  اإىل  ال�ساعية  ور�سالته  املجل�س  روؤي��ة  اإىل حتقيق 

على  عالية  كفاءة  وذات  متكاملة  اأب�ظبي  اإم��ارة  يف  للج�دة  حتتية  بنية 
ال�سعيد العاملي والتي من �ساأنها تعزيز ثقافة اجل�دة والتنمية ال�سناعية 
والتناف�سية و�سامة امل�ستهلك ومبا يتما�سى مع الأهداف التي و�سعتها 
ومنفتح  م�ستدام  تناف�سي  اقت�ساد  بناء  يف  اأب�ظبي2030  روؤي��ة  خطة 
عاملياً. ومت خال ال�ر�سة تعريف الطالبات بجه�د اإدارة خدمات �سامة 
املنتجات  مطابقة  ب�سمان  يتعلق  فيما  الأ���س���اق  م�سح  واإدارة  امل�ستهلك 
اأمثلتها  ومن  بها  اخلا�سة  الإلزامية  وامل�ا�سفات  لا�سرتاطات  املقيدة 
اإطارات املركبات واألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية املنزلية ومنتجات 

التبغ وال�سجائر واملنظفات املنزلية .

•• دبي -وام:

ال�سيباين  حمد  الدكت�ر  �سعادة  اأك��د 
ال��ع�����س��� امل���ن���ت���دب ل��ل��م��ع��ه��د ال�����دويل 
باتت  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
من�ذجا فريدا يف قدرتها على حت�يل 
ي�مية  ومم��ار���س��ة  نهج  اإىل  الت�سامح 
مدى  ب��ه��ا  ي��ق��ا���س  حقيقية  وع���ام���ة 
الت�سامح  اأن  اإىل  م�سريا   .. حت�سرها 
ر�سختها  ل��اإن�����س��ان��ي��ة  عظيمة  قيمة 
الإمارات عرب معتقداتها وم�روثاتها 
اأ�سكال  ك��ل  ترف�س  ال��ت��ي  التاريخية 

التطرف والعن�سرية.
ال�����س��ي��ب��اين يف ح�ار  ال��دك��ت���ر  وق����ال 
خ���ا����س م���ع وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم�������ارات 
“عام  املعهد يحر�س خال  اإن  )وام( 
الت�سامح  روح  اإب���راز  على  الت�سامح” 
القيادة  وف���ك���ر  ف��ل�����س��ف��ة  وت���ك���ري�������س 
التعاي�س  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة 
احلقيقي  املفه�م  وتر�سيخ  والت�سامح 
مل�اجهة  وذل���ك  امل��ت�����س��ام��ح  للمجتمع 
والتاأكيد  الأي���دي����ل����ج���ي  ال��ت��ط��رف 
على قيم املحبة والت�سامن وحماربة 
خطابات الكراهية والتع�سب والعنف 

باحل�ار الهادف البناء.
واأ�ساف اأن اخلطة الت�سغيلية للمعهد 
خ����ال ع����ام ال��ت�����س��ام��ح ت��ت��م��ي��ز بتن�ع 
اأنه  اإىل  م�سريا   .. وزيادتها  امل�ساريع 
قرارا  املعهد  اأ�سدر  العام  مطلع  منذ 
م���ب���ادرات  درا�����س����ة  “فريق  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
برئا�سة  للت�سامح”  ال����دويل  امل��ع��ه��د 
اإدارة  مدير  ال�س�يدي  حممد  خليفة 
اأمني عام جائزة حممد بن  الت�سامح 

بالإنابة  للت�سامح  م��ك��ت���م  ال  را���س��د 
التابع  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال�����دويل  امل��ع��ه��د  يف 
اآل  را�سد  مل�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن 
مكت�م العاملية وع�س�ية كل من عبد 
ال�سريازي  وداوود  ال���دلل  عبيد  اهلل 
احلمادي  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  وف���اط���م���ة 
مقررا للجنة ومت حتديد مهام عمله 
واخت�سا�ساته لي�سكل اإ�سافة حقيقية 
ملنجزات وخطط وبرامج املعهد حيث 
تقديرية  م����ازن���ة  اإع������داد  ب���ه  ي���ن���اط 
تلك  تطبيق  اآلية  ودرا���س��ة  للمبادرات 
امل���ب���ادرات ع���اوة ع��ل��ى حت��دي��د �سقف 
مهام  تت�سمن  فيما  لتطبيقها  زمني 
م�ساهمات  اإب������راز  ال��ل��ج��ن��ة  واأه������داف 
واأن�سطته  ب�سكل عام وبراجمه  املعهد 
تعزيز  يف  ودوره  اخلا�سة  وم��ب��ادرات��ه 

روؤية القيادة يف التعاي�س والت�سامح.
تعزيز  اإىل  ع��م��دت  ال���دول���ة  اأن  واأك����د 
امل�سرتكة  الإن�سانية  القيم  وتاأ�سيل 
والتعاي�س  والت�سامح  بال�سام  املعنية 
الثقافية  واحل���ار واح��رتام التعددية 
وق����ب�����ل الآخ��������ر ون����ب����ذ ك����ل اأ����س���ك���ال 
والكراهية  وال���ت���ط���رف  ال��ع�����س��ب��ي��ة 
مبادرات  جملة  خ��ال  م��ن  والتمييز 

وقرارات وق�انني.
اأن���ه���ا ب��ذل��ت ج���ه����دا جبارة  واأو�����س����ح 
ال��ع��دي��د من  اأج���ل ذل��ك فاأ�س�ست  م��ن 
اأفكار  ن�����س��ر  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل���راك���ز 
الت�سدد  وم��ك��اف��ح��ة  امل��ع��ت��دل��ة  ال��دي��ن 
ملكافحة  قان�نا  واأ���س��درت  والتطرف 
تنفيذ  والكراهية ف�سا عن  التمييز 
وفعاليات  م�����ؤمت����رات  وا���س��ت�����س��اف��ة 
التاريخية  ال��زي��ارة  اأهمها  ك��ان  هامة 

لقدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة 
الأكرب  الإم���ام  وف�سيلة  الكاث�ليكية 
الأزهر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكت�ر 
ال�سريف واحت�سان فعاليات “امل�ؤمتر 
وت�قيع  الإن�سانية”  ل��اأخ���ة  العاملي 
اإعان   - الإن�سانية  الأخ���ة  “وثيقة 
الأ�سا�س  ح��ج��ر  وو����س���ع  اأب�ظبي” 
وكني�سة  الطيب  اأحمد  ال�سيخ  مل�سجد 
القدي�س فرن�سي�س يف اأب�ظبي تكرميا 
فاعل  دور  ل��ه��م��ا  دي��ن��ي��ت��ني  ل��ق��ي��ادت��ني 
ت��ع��زي��ز احل�����ار وم��ن��ح��ه��م��ا جائزة  يف 
عن  ف�����س��ا  الإن�سانية”  “الأخ�ة 
ال��ق��دا���س ال��ت��اري��خ��ي يف م��دي��ن��ة زايد 
الريا�سية باأب�ظبي وكلها تهدف اإىل 
احل�سارات  بني  م�سرتكة  اأر���س  بناء 

حتتكم اإىل املنطق والعقل.
واأفاد الدكت�ر ال�سيباين باأن التحدي 
الأكرب يف املعهد الدويل للت�سامح ه� 
وم�ساعدة  الت�سامح  فكر  ن�سر  كيفية 
القيم  منظ�مة  ا�ستعادة  على  العامل 
الأخ����اق����ي����ة ك���ال���ت���ع���اي�������س والإخ��������اء 
وال���ت�������س���ام���ح والإي������ث������ار والح��������رتام 
كما  وال�سام  ال��ع��دل  لي�س�د  املتبادل 
يكمن التحدي يف حماية ال�سباب من 
جيل  اإع��داد  عرب  الفكري  الختطاف 
الفكرية  واحل�����س��ان��ة  ال���ع��ي  ميتلك 

�سد التطرف والفكر الأحادي.
بتعدد  ال�����دول�����ة  مت���ي���ز  اإىل  ول����ف����ت 
�سمائه  حت��ت  تعي�س  التي  اجلن�سيات 
ه�  والأه���م  وا�ستقرار  واأم���ن  بتناغم 
الحرتام وقب�ل الختاف واعتباره 
والتكاملية  وال���ق����ة  ل��ل��ت��م��ي��ز  م��ن��ب��ع��ا 
اأعطت �س�رة حية  وهذه نقطة ق�ية 

لكل دول العامل كيف يك�ن الن�سجام 
الت�سامح  وم��ب��ادىء  وقيم  والح���رتام 
عنا�سرا  دائ��م��ا  ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����س 
للدولة  العامة  ال�سيا�سات  يف  اأ�سا�سية 
ما مكنها من حتقيق اإجن��ازات عاملية 
وال�ستقرار  ال�������س���ام  ون�����س��ر  ب������ارزة 

العامليني.
ت�ثيق  على  يحر�س  املعهد  اأن  وذك��ر 
امل�ؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ع���اق���ات���ه 
وال������دوائ������ر احل���ك����م���ي���ة واخل���ا����س���ة 
وحت��ق��ي��ق ال�������س���راك���ات ال���رام���ي���ة اإىل 
جميعها  ت�سب  واأف��ك��ار  خطط  تنفيذ 
يف خدمة حتقيق اأهدافه واأبرزها بث 
وبناء جمتمع متاحم  الت�سامح  روح 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��ن��م���ذج يف 
التطرف وكل مظاهر  الت�سامح ونبذ 
الفئات  ت��ك��رمي  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��م��ي��ي��ز 
اإر���س��اء قيم  ال��ت��ي ت�سهم يف  واجل��ه��ات 
ال���ت�������س���ام���ح وت�����س��ج��ي��ع احل���������ار بني 

الأديان.
ج�س�ر  مل���د  ي�����س��ع��ى  امل��ع��ه��د  اأن  وب����ني 
جه�د  ودع��م  ال�سع�ب  ب��ني  الت�ا�سل 
ال������دويل يف احل���ف���اظ على  امل��ج��ت��م��ع 
الأم�����ن وال�����س��ام وال��ت��اأ���س��ي�����س لبناء 
جمال  يف  متخ�س�سة  وك���ادر  قيادات 
التعريف  يف  والإ�����س����ه����ام  ال��ت�����س��ام��ح 
بالقيم الإ�سامية املعروفة باعتدالها 
القرتاب  على  وحر�سها  وو�سطيتها 
من الآخ��ر واحل���ار البناء معه بعيدا 
ع��ن ال��ت��ط��رف ال���ذي يتنافى م��ع روح 
تكثيف  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ك���م���ا  الإ������س�����ام 

براجمه واأن�سطته حمليا وعامليا.
قامت  التي  امل�ساعي  جناح  اإىل  واأ�سار 

ب��ه��ا ال���دول���ة م��ن��ذ اأن ���س��ع��ت ع��ل��ى يد 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  م�ؤ�س�سها 
والقيادة  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ل�����س��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اهلل”و�ساحب  “حفظه  ال�����دول�����ة 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������زراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
حممد  ال�سيخ  ال�سم�  اهلل” و�ساحب 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�سي�خ  ال�سم�  اأ���س��ح��اب  واإخ���ان��ه��م 
اأع�ساء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام 
ا�سرتاتيجي  دور  لعب  اإىل  الإم����ارات 
ال�سلمي  التعاي�س  م��ف��ه���م  لرت�سيخ 
اإطار  يف  والتطرف  اجلهل  ومكافحة 

فل�سفة حكيمة وتاريخ غني.
مببادراتها  الإم��������ارات  اأن  واأ�����س����اف 
وبراجمها واأن�سطتها املتاحقة ت�ؤكد 
ومرجعا  للت�سامح  حا�سنة  باتت  اأنها 
ال�سام  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  ي��ه��دف  ع��امل��ي��ا 
والت�سامح والتاأكيد على حرية الفكر 
 .. امل�سرتك  العي�س  اإط��ار  يف  واملعتقد 
ب�ابة  هما  والتعليم  العلم  اأن  م�ؤكدا 
اخل�����روج م���ن ج��م��ي��ع الأزم�������ات التي 
اإميان  ولدينا  ب��ل  ع��دة  دول  ت�سهدها 
ال�ستقرار  اأ���س��ا���س  ال��ع��ل��م  ب���اأن  را���س��خ 

والتعاي�س والرخاء جلميع الدول.
املبادرات  اأب��رز  ال�سيباين عن  وحت��دث 
م���ؤخ��را وهي  الإع���ان عنها  التي مت 
م����ع كلية  م�������س���رتك  ت����ع����اون  ث����م����رة 
ل���اإدارة احلك�مية  ب��ن را���س��د  حممد 

تزامن  اأخ����رى  م���ب���ادرات  ج��ان��ب  اإىل 
اإطاقها مع اإعان عام 2019 عاما 
“برنامج  اإط�����اق  وم��ن��ه��ا  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
ال����دب����ل�����م امل���ه���ن���ي ل��ل��خ��ب��ري ال�����دويل 
ال�سف  ق��ي��ادات  ل��ت��دري��ب  للت�سامح” 
ال��دوائ��ر وامل���ؤ���س�����س��ات - من  الأول يف 
احلك�مية  اجل��ه��ات  وم���ظ��ف��ي  ق����ادة 
الأق�سام  املدراء وروؤ�ساء  على م�ست�ى 
تعزيز  يف  لت�ساهم  علميا  ومتكينها   -
وال�سام  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م 
وال���ت���ط���رف وو�سع  ال��ك��راه��ي��ة  ون��ب��ذ 
لتعزيز  وال��ت���ا���س��ل  ال��ت��ق��ارب  ن��ق��اط 

العمل امل�سرتك .
من  الأول  يعترب  الدبل�م  اأن  واأو�سح 
ن�عه يف املنطقة ويغطي اأربع وحدات 
تدريبية  �ساعة   50 وم��دت��ه  رئي�سية 
ممتدة على ع�سرة اأيام يقدمها باللغة 
العربية نخبة من اخلرباء والأ�ساتذة 
يف حرم كلية حممد بن را�سد لاإدارة 
ال�حدات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  احل��ك���م��ي��ة.. 
ومبادئه  ال��ت�����س��ام��ح  “مفه�م  ه����ي 
الدولية”  امل�اثيق  يف  “و”الت�سامح 
احلياة  مناحي  يف  الت�سامح  و”اأبعاد 

“و” نهج الت�سامح يف الإمارات«.
امل�ساركني  يعرف  الربنامج  اأن  وذك��ر 
واأن�اعه  واأهميته  الت�سامح  مبفه�م 
واأ����س�������س���ه وم���ب���ادئ���ه وم���ف���ه����م���ه من 
وت�سليط  ال�سماوية  الأدي����ان  منظ�ر 
الداعية  العاملية  امل�اثيق  ال�س�ء على 
فهم  م���ن  ال��ت�����س��ام��ح ومت��ك��ي��ن��ه��م  اإىل 
ث���ق���اف���ة يف  اإىل  خ���ط����ات���ه وحت����ي���ل���ه 
ال�سحية  بف�ائده  والتعريف  املجتمع 
والنف�سية بجانب ا�ستعرا�س منجزات 

يف  الت�سامح  قيمة  اإر���س��اء  يف  ال��دول��ة 
واملحاور  احلك�مي  والعمل  املجتمع 
والربنامج  الت�سامح  ل��ع��ام  اخلم�سة 
ال�طني للت�سامح ودور القادة يف ن�سر 
الت�سامح وتطبيقاته.. ف�سا  مفه�م 
الدول  بع�س  جت��ارب  ا�ستعرا�س  ع��ن 

وتطبيقها للت�سامح .
ملبادرة  ال�����س��ي��ب��اين  ال��دك��ت���ر  وت��ط��رق 
التي   “ للت�سامح  العاملية  ال�سبكة   “
عاملية  وك����ادر  ق��ي��ادات  بناء  تتمثل يف 
اإطار  �سمن  املعرفة  ن�سر  يف  وت�ساهم 
ع�س�يتها  يف  وت�����س��م  ���س��ل��ي��م  ف��ك��ري 
م�ؤ�س�سات  م���ن  م��ق��رتح��ني  اأع�������س���اء 
اخلا�س  القطاع  وم�ؤ�س�سات  حك�مية 
ال�سباب  وف��ئ��ة  ال���ف���ردي���ة  وامل����ب����ادرات 
وامل��ن�����س��ات الإع���ام���ي���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
التعليمية  وامل���ؤ���س�����س��ات  اجل���ام���ع���ات 
وي��ك���ن���ا ق���ادري���ن ع��ل��ى اإ���س��اع��ة قيم 
ال�����س��ام وامل��ح��ب��ة والإخ����اء والرتاحم 
واإ�ساعة  الح�������رتام  م���ب���داأ  وت���ع���زي���ز 
والت�سامح  املجتمعي  ال�����س��ل��م  ث��ق��اف��ة 
واحل�ار والتاأكيد على مبداأ احلق يف 

الختاف واحرتام اإن�سانية الآخر.
العاملي”  الت�سامح  “ حت��دي  اأن  وب��ني 
لطلبة  م���ج��ه��ة  ع��امل��ي��ة  م�سابقة  ه��ي 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  اجلامعات 
فنية  ب���ط���رق  ال���ت�������س���ام���ح  ل��ت��ج�����س��ي��د 
م�سرحية  ع����رو�����س  م���ث���ل  خم��ت��ل��ف��ة 
فنية  ق�س�س  وكتابة  فنية  ومعار�س 
مبادرات  ط���رح  اإىل  اإ���س��اف��ة  ق�����س��رية 
حاليا  وي��ج��ري  للت�سامح  اجتماعية 
امل�ساركة  وال���دول  للم�سابقة  الإع���داد 

واجلامعات امل�ستهدفة.

وقال الع�س� املنتدب للمعهد الدويل 
للت�سامح اإن “ ملتقى �سباب الت�سامح 
اإقامته  “ املزمع  وامل�ستقبل  وال�سعادة 
ع��ل��ى ه��ام�����س “ اإك�����س��ب��� دب���ي 2020 
مبادرات املعهد ومت بدء  رابع  يعد   “
�سيتم  ال��ذي  امللتقى  لإع��داد  التن�سيق 
وزراء  مكاتب  م��ع  بال�سراكة  تنفيذه 
ووزارة  وال�سباب  وال�سعادة  الت�سامح 
 “ ومكتب  وامل�ستقبل  ال����زراء  ���س���ؤون 
مبثابة  “ و���س��ي��ك���ن   2020 اإك�����س��ب��� 
جليل  وال�سعادة  للت�سامح  عاملية  قمة 
يف  امل�����س��ارك���ن  ي����زور  وف��ي��ه  امل�ستقبل 
“ لاطاع   2020 “ اإك�سب�  القمة 
تت�ا�سل  حيث  حمت�ياته  اأه���م  على 
ال��ع��ق���ل والأف���ك���ار م��ع��ا م��ن خمتلف 
خرباتها  ن��ت��اج  لت�سب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
لكت�ساف  م��ع��ا  وت��ت��ع��اون  وم��ع��ارف��ه��ا 
اإتاحة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل����ل 
الفر�سة لهم للتعرف على احل�سارات 
ونقل  امل���ع���رف���ة  وت�����ب�����ادل  امل���خ���ت���ل���ف���ة 

التجارب.

اأب�ظبي للج�دة واملطابقة ينظم ور�ش عمل 
ت�ع�ية لطالبات املدار�ش

•• الفجرية-الفجر:

ت�زيع  اخل��ريي��ة  الفجرية  جمعية  ت�ا�سل 
بعد  امل�سلني  على  اأ�سب�عياً  ط��ع��ام  وج��ب��ات 
���س��اة اجل��م��ع��ة يف ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زاي����د يف 
اإم����ارة ال��ف��ج��رية وذل���ك يف اإط����ار م��ب��ادرة “ 
اإطعام الطعام” التي تنط�ي حتت م�سروع 

حفظ النعمة يف اجلمعية.

واأكد �سعادة علي بن عباد مدير عام جمعية 
الفجرية اخلريية اأن م�سروع حفظ النعمة 
61.500 وج��ب��ة طعام  اأك���ر م��ن  ق��د وزع 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وح��ت��ى منت�سف 
�سهر مار�س اجلاري بعد تعبئتها وتغليفها، 

وتاأمني ال�سروط ال�سحية املائمة.
م�كداً على �سعي اجلمعية لتكثيف ن�ساطها 
الت�سامح«  »ع��ام  اإط���ار  يف  الطعام  ت���زي��ع  يف 

حممد  ب��ن  �سعيد  م��ع��ايل  ت�جيهات  ووف���ق 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��رق��ب��اين 
الطعام  وج���ب���ات  ت����ف���ري  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
اأمكن  يف  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  على  وت�زيعها 
 1500 ت���زي��ع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  جتمعاتهم 
ب��ع��د �ساة  اأ���س��ب���ع��ي��اً  امل�سلني  ع��ل��ى  وج��ب��ة 
اجلمعة يف عدد من م�ساجد الفجرية منها 
اإطعام  مبادرة  �سمن   ، زاي��د  ال�سيخ  م�سجد 

الطعام التي تنفذها اجلمعية للعام الثالث 
على الت�ايل، 

ت�سعى من  اجل��م��ع��ي��ة  اإىل  ع��ب��اد  ب��ن  ول��ف��ت 
التذكري  اإىل  النعمة  حفظ  م�سروع  خ��ال 
باأهمية ن�سر ثقافة حفظ الطعام يف املجتمع، 
وتر�سيخ روح التط�ع وخلق مناخ ي�ساعد على 
م�ساركة اأفراد املجتمع يف اإي�سال الزائد من 
الطعام اإىل امل�ستفيدين وفق اأف�سل معايري 

اجل�دة وال�سحة العامة. 
وت���ج��ه ب��ن ع��ب��اد ب��ال�����س��ك��ر ل��ك��اف��ة اجلهات 
امل��ت��ع��اون��ة م��ع اجل��م��ع��ي��ة يف م�����س��روع حفظ 
داعياً  اخل��ريي��ة  م�ساريعها  وك��اف��ة  النعمة 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وامل��ط��اع��م وال���ف���ن���ادق، اإىل 
ال��ت���ا���س��ل م��ع ف��ري��ق امل�����س��روع ع��ل��ى الرقم 
بالطعام  ل��ل��ت��ربع   8008899 امل���ج���اين 

الفائ�س.

يف من�سة حك�مة دبي  جهة   28
مبعر�ش الإمارات لل�ظائف

•• دبي -وام: 

دائرة  عليها  ت�سرف  والتي  دبي  حك�مة  من�سة  يف  حك�مية  جهة  ت�سارك 28 
امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي وذلك يف الدورة التا�سعة ع�سرة ملعر�س الإمارات 
19 وحتى  الفرتة من  العاملي يف  التجاري  دبي  تقام يف مركز  التي  لل�ظائف 
21 مار�س اجلاري. واختارت الدائرة �سعار “ اإمارات الت�سامح” ملن�سة حك�مة 
ال�سيخ  ال�سم�  اإع��ان �ساحب  مع  لل�ظائف متا�سياً  الإم���ارات  دبي يف معر�س 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2019 “عاما للت�سامح 
دولة الإم��ارات. وقال �سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفا�سي املدير عام  “ يف 
لدائرة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي اإن من�سة حك�مة دبي يف معر�س الإمارات 
على  للتعرف  العمل  على  املقبلني  للم�اطنني  مثالية  فر�سة  تعد  لل�ظائف 
م�ستجدات �س�ق العمل وال�ظائف امل�ستقبلية بالإ�سافة اإىل اأنها فر�سة للجهات 
مع  املبا�سرة  املقابات  واج���راء  بها  واللقاء  ال��ك��ف��اءات  ل�ستقطاب  احلك�مية 
املتقدمني لل�ظائف بدًل من ا�ستقبال طلبات الت�ظيف فقط م�سرياً اإىل اأنه مت 
تعيني 282 م�اطناً من خال من�سة وظائف دبي خال العام املا�سي 2018 
وبا�سروا  كامل  ب�سكل  ت�ظيفهم  اج���راءات  اأمت����ا  اجل���اري حيث  ال��ع��ام  وب��داي��ة 
الرئي�سة للت�ظيف  الب�ابة  اأن  واأ�ساف  عملهم يف خمتلف دوائر حك�مة دبي. 
يف حك�مة دبي واملتمثلة يف من�سة وظائف دبي والتطبيق الذكي الذي اأتاحته 
الدائرة بالتعاون مع دبي الذكية ياأتي تنفيذاً لت�جيهات �سم� ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ويل عهد دبي ب�ساأن ا�سرتاتيجية دبي للمعامات 
امل�سجلة  اجلهات  عدد  بلغ  اإذ  كبرياً  اإقباًل  الب�ابة  وت�سهد   2021 الاورقية 
491 �ساغراً منها  45 جهة حك�مية وتعر�س من�سة وظائف دبي عدد  فيها 
التخرج مبختلف التخ�س�سات وامل�ؤهات العلمية ومن  حلديثي  �ساغراً   188
بينها كذلك 183 �ساغراً خم�س�سة لأ�سحاب الهمم. واأو�سح �سعادة عبد اهلل 
علي بن زايد الفا�سي اأن دائرة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي �ست�فر يف من�سة 
حك�مة دبي يف معر�س الإمارات لل�ظائف اأخ�سائيني لتقييم الكفاءات وذلك 
بهدف اتاحة الفر�سة للمقبل على العمل من التعرف على اإمكاناته ومهاراته 
يف  �سخ�ساً   20 ي�ستقبل نح�  الكفاءات  لتقييم  كبرياً  الدائرة مركزاً  تقيم  اإذ 
اإىل مركز الإر�ساد املهني التي ي�جه  نف�س ال�قت لعمل تقييم لهم بالإ�سافة 
الطلبة اإىل الخت�سا�سات التي يتطلبها �س�ق العمل يف امل�ستقبل. بدورها اأكدت 
دبي  �سعي  الذكية  دب��ي  ع��ام  مدير  ب�سر  بن  بطي  بنت  عائ�سة  الدكت�رة  �سعادة 
يف  احلياة  جم��الت  كافة  يف  املتط�رة  التكن�ل�جيا  لت�ظيف  احلثيث  الذكية 
اأ�سعد واأذكى مدينة على م�ست�ى العامل  الإمارة �سمن م�سريتها للتح�ل اإىل 
ويف هذا الإطار حققت تقدماً كبرياً �سمل خمتلف القطاعات يف املدينة ول �سك 
اأن الت�ظيف الذكي من خال من�سة “وظائف دبي” ه� جزء مهم من عملية 
التح�ل الرقمي للحك�مة ل�ستقطاب الكفاءات واإدارة امل�ارد الب�سرية يف دبي 
ومتكني ال�سكان من م�ستقبل مهني اأف�سل. واأ�سافت �سعادتها “ ت�اكب من�سة 
حياة املدينة الذكية املتكاملة التي تطمح دبي  واأ�سل�ب  دبي” اأدوات  “وظائف 
الذكية اإىل تط�يرها من كافة اجل�انب بالتعاون مع �سركائها ال�سرتاتيجيني 
حياتهم..  وت�سهيل  النا�س  �سعادة  لتعزيز  واخلا�س  احلك�مي  القطاعني  من 
الب�سرية  امل���ارد  دائ��رة  مع  بال�سراكة  الذكية  دبي  ط�رتها  التي  املن�سة  وتاأتي 
حلك�مة دبي �سمن هذه الأدوات الأ�سا�سية لت�فري اآلية ذكية ومركزية للتعامل 
ال�ساعية  مع منظ�مة الت�ظيف يف املدينة مب�ساركة كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات 
اإىل جذب الكفاءات وامل�اهب يف �ستى املجالت وقد حققت املن�سة منذ اإطاقها 
قبل عامني جناحاً لفتاً ونتائج ملم��سة مبجال الت�ظيف الذكي على م�ست�ى 
املت�فرة  ال�ظيفية  ال�س�اغر  من  العديد  دبي  وظائف  من�سة  وتتيح  الإم���ارة. 
لدى دوائر حك�مة دبي كما تتيح للباحثني عن عمل الطاع على ال�ظائف 
املعرو�سة والتقدم لل�ظيفة التي تنا�سب م�ؤهاتهم وخرباتهم وتق�م اجلهات 
اأيام  خ��ال  املر�سحني  ومقابلة  وتدقيقها  اأوراق��ه��م  على  ب��الط��اع  احلك�مية 
احلك�مي  ال�سريك   - دب��ي  حلك�مة  الب�سرية  امل����ارد  دائ���رة  وت��ق��دم  امل��ع��ر���س. 

ال�سرتاتيجي ملعر�س الإمارات لل�ظائف - 

حمد ال�سيباين: الإمارات من�ذج فريد يف حت�يل الت�سامح اإىل نهج وممار�سة ي�مية

خريية الفجرية ت�زع 61.500 وجبة طعام يف عام الت�سامح

بلدية ال�سارقة ترفع جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الطق�ش

فاطمة   / امل�����دع������  ف����ق����د 
الفلبني     ، ل�مانا  لندينج 
اجلن�سية - ج�از �سفره رقم 
)5454679( من يجده 
عليه الت�سال بتليف�ن رقم  

0554790430

فقدان ج�از �سفر
فقد املدع� / رايف اهلل خان 
باك�ستان     ، وزي����ر  ب���اد����س���اه 
اجلن�سية - ج�از �سفره رقم 
)4145451( من يجده 
عليه الت�سال بتليف�ن رقم  

0504136833

فقدان ج�از �سفر
ف��ق��د امل��دع��� / ن����ر �سمري 
باك�ستان     ، ���س��م��ري  رو���س��ن 
اجلن�سية - ج�از �سفره رقم 
)5223383( من يجده 
عليه الت�سال بتليف�ن رقم  

0547894525

فقدان ج�از �سفر
كانديدا   / امل����دع�����  ف���ق���د 
الفلبني     ، ف��ي��ل��ي��ب  ب���ريي���ز 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EC7632143( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0509726932

فقدان ج�از �سفر
ف��ق��د امل����دع�����/ ف��اط��م��ة علي 
، ج���زر  ع����ب����داهلل احل�����م�����ادي 
�سفره  ج���از  اجلن�سية  القمر 
يرجى   -  )204872( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
او اقرب  القمر   ب�سفارة جزر 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
ف��ق��د امل���دع����/ م���رمي حممد 
، جزر  ح�����س��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
�سفره  ج���از  اجلن�سية  القمر 
يرجى   -  )202938( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
او اقرب  القمر   ب�سفارة جزر 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر



االثنني    18   مارس    2019  م   -   العـدد  12582  
Monday   18   March   2019  -  Issue No   12582 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي -وام:

عقد جمل�س علماء الإمارات ور�سة عمل بعن�ان 
النا�س”  حياة  اإن��ق��اذ  يف  والبح�ث  العل�م  “دور 
يف  للبنني  القيم”  “ابن  م��در���س��ة  ا�ست�سافتها 
راأ�س اخليمة �سمن مبادرة “يف مدر�ستي عامل” 
الهادفة اإىل تهيئة بيئة علمية حمفزة للطاب 
والعل�م  بالعلماء  عاقتهم  وت�ثيق  والطالبات 
التخ�س�سات  ف��ه��م  ع��ل��ى  مل�ساعدتهم  امل��ت��ق��دم��ة 
وحتفيز  احلي�ية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العلمية 

طاقاتهم واإمكاناتهم للم�ستقبل.
اإىل  عامل”  م��در���س��ت��ي  “يف  م����ب����ادرة  وت�����س��ع��ى 
بيئة  وت���ف��ري  واملبتكرين  امل�ه�بني  ا�ستك�ساف 
لإط�����اق طاقاتهم  امل���دار����س  ل��ط��اب  حم��ف��زة 
الإبداعية يف جمالت العل�م املتقدمة التي متثل 
للتحديات  ح��ل���ل  لإي��ج��اد  الرئي�سية  ال��رك��ي��زة 

امل�ستقبل  علماء  م��ن  جيل  واإع����داد  امل�ستقبلية، 
بكافة  النه��س  يف  دوراً حم�رياُ  �سي�ؤدون  الذي 
القطاعات، و�سي�سهم�ن يف اإيجاد فر�س جديدة 

تعزز تناف�سية الإمارات وريادتها.
وه��دف��ت ال���ر���س��ة ال��ت��ي اأداره�����ا ال��دك��ت���ر ب�سام 
ق�سم  ورئي�س  الرئة  اأمرا�س  ا�ست�ساري  حمب�ب 
بدبي،  ال�سحة  هيئة  يف  ال�����س��دري��ة  الأم���را����س 
وليلى اإبراهيم طالبة دكت�راه بجامعة ال�سارقة 
اإىل  ب��دب��ي،  ال�سحة  بهيئة  م�س�ؤولة  وممر�سة 
تعزيز وعي الطاب باأهمية العل�م والبح�ث يف 
حت�سني �سحة الإن�سان، وحتفيزهم على الإبداع 

يف املجالت العلمية.
حب  زرع  ���س��رورة  حمب�ب  ب�سام  الدكت�ر  واأك���د 
ال��ع��ل��م يف ن��ف������س ال���ط���اب وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ع��اق��ة ب��ني الأ���س��ي��اء م��ن خال 
للبحث  �سيدفعهم  ال����ذي  “ملاذا”،  ب���  ال�����س���ؤال 

عليه،  لاإجابة  والخ��ت��ب��ارات  التجارب  واإج���راء 
ما يتيح الفر�سة خللق فكرة بحث علمي ميكن 
يفيد  متكامل  علمي  م�����س��روع  اإىل  ت��ت��ح���ل  اأن 

الإن�سانية.
للطاب  العلمي  بامل�ست�ى  اإعجابه  عن  واأع��رب 
املعل�مات  حيث  من  العمل،  ور�سة  يف  امل�ساركني 
املعقدة  العلمية  امل�سطلحات  ومعرفة  الدقيقة 
ب�سن�ات،  ال���درا����س���ي���ة  ���س��ف���ف��ه��م  ت�����س��ب��ق  ال���ت���ي 

و�سغفهم بالعل�م والفيزياء والريا�سيات.
ور�سة  اأن  اإىل  ابراهيم  ليلى  اأ�سارت  من جهتها، 
العمل ت�سكل مفتاحاً لكت�ساف امل�اهب العلمية 
والعلماء من بني الطاب الذين ميثل�ن علماء 
اأهمية  م���ؤك��دة  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  امل�ستقبل 
عقد ور�س عمل قائمة على الختبارات العملية 
لتعريف الطاب على الأجهزة الطبية احلديثة 
مبا يعزز �سغفهم باملجال الطبي وي�سجعهم على 

الدخ�ل فيه م�ستقبا.
من�ذجاً  اعتمدت  ال��ت��ي  العمل  ور���س��ة  وت��ن��اول��ت 
ال���ط���اب وامل��ت��ح��دث��ني، م��س�ع  ب���ني  ت��ف��اع��ل��ي��اً 
اإيجاد  و�سبل  الطعام  م��ن  احل�سا�سية  اأم��را���س 
ع��ل��ى الأف����ك����ار اخلاقة  ح���ل����ل ل��ه��ا اع���ت���م���اداً 
6 فرق بداأت  اإىل  للطاب الذين مت تق�سيمهم 
عملها بطرح الفكرة ثم قابلية تطبيقها واإيجاد 
امل�سادر املنا�سبة لها واإجراء التجارب املخربية، 
واعتماد التقنية املبتكرة وال�سروع يف تط�يرها.

دقيقة  علمية ومعرفة  الطاب مهارات  واأظهر 
الطبية  وامل��ع��ل���م��ات  العلمي  البحث  باأ�ساليب 
اأفكاراً  ق��دم���ا  حيث  احل�سا�سية،  م��ر���س  ح���ل 
مت��اث��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف عاج 
اأو  اجليني”  “التعديل  يف  واملتمثلة  احل�سا�سية 
“الهند�سة ال�راثية”، واإمكانية التعديل اجليني 
الذي  الإن�سان  ينا�سب طبيعة  ب�سكل  للمك�سرات 

يعاين من احل�سا�سية.
كما ت�سمنت احلل�ل الطبية ابتكار اأدوية مناعية 
ط�يلة املدى ميكن ملن يتناولها اأن يعالج اخللل 
والأطعمة  املك�سرات  م��ع  يتعامل  ال��ذي  املناعي 

كم�اد م�سرة للج�سم.
وا�ستعر�ست ور�سة العمل حكاية ق�سرية لطالب 
يعاين احل�سا�سية من املك�سرات، التي ت�ؤثر على 
�سحته ب�سكل خطري حيث ا�ستعانت ور�سة العمل 
لت�سميم   »Kahoot« كاه�ت  الفيدي�  بلعبة 
اأ�سئلة واختيارات لاإجابة عليها من قبل الفرق 
الطابية ال�ستة، التي اأبدعت يف اختيار احلل�ل 

لهذه احلالة.
ريان  ال�ر�سة  يف  امل�ساركان  العل�م  معلما  واأك��د 
الطاب  ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة  ي������س��ف  وروان  ري��ن��ي 
وتزويدهم  احلديثة،  الطبي  البحث  باأ�ساليب 
الطريق  على  ت�سعهم  التي  وامل��ه��ارات  باملعارف 

ال�سحيح ل�ستك�ساف عامل البحث العلمي.
العلمية  وعرب الطاب عن حبهم للتخ�س�سات 
وا�ستمتاعهم  والأب����ح����اث  ال���ت���ج���ارب  واإج�������راء 
ور�سة  خ��ال  والتناف�سية  التفاعلية  ب��الأج���اء 
بالنف�س  ال��ث��ق��ة  م��ن  امل��زي��د  م��ا منحهم  ال��ع��م��ل 
وحفزهم على الت�جه اإىل القراءة والطاع يف 
جمال الطب م�ستقبًا، م�سريين اإىل اأن ال�ر�سة 
ل  كان�ا  التي  الأم���ر  من  الكثري  على  عرفتهم 

يعرف�نها عن عامل الطب ب�سكل ب�سيط و�سهل.
يذكر اأن جمل�س علماء الإمارات اأطلق بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم، مبادرة “يف مدر�ستي 
عامل” التي تت�سمن عقد لقاءات بني الطاب 
لت�سجيع  الدولة،  والعلماء يف عدد من مدار�س 
والطالبات  الطاب  لدى  العلمية  الهتمامات 
كالعل�م  امل���ج���الت احل��ي���ي��ة  م���ن  يف جم��م���ع��ة 

والفيزياء والهند�سة والريا�سيات.

•• مك�صيكو �صيتي -وام:

بحث معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س 
اإبرارد  مار�سيل�  وم��ع��ايل  وال�����س��ام  للت�سامح  العاملي 
وزير خارجية املك�سيك �سبل تعزيز التعاون مع القطاع 
احلي�ية  القطاعات  باعتباره من  املك�سيكي  احلك�مي 
�سمن اأجندة املجل�س العاملي للت�سامح وال�سام . جاء 
ال��ذي جمع اجلانبان يف مكتب  ذل��ك خ��ال الجتماع 
وزير اخلارجية املك�سيكي مب�ساركة �سعادة اأحمد حامت 
املنهايل �سفري الدولة لدى ال�ليات املتحدة املك�سيكية. 
اأحمد بن حممد اجلروان املراحل  وا�ستعر�س معايل 
اإعطاء  م��ع  واأه���داف���ه وم��ب��ادئ��ه  املجل�س  بها  م��ّر  ال��ت��ي 
ملحة عن العنا�سر الأ�سا�سية لاإطار ال�سرتاتيجي .. 

م�سريا اإىل اأن املجل�س وّقع العديد من التفاقيات مع 
الأمم املتحدة ودول اأخرى يف العامل، مبديا ا�ستعداده 
للتعاون مع الهيئات واحلك�ميات والأ�سخا�س املهتمني 
باجله�د التي ُتبذل لتعزيز الت�سامح وال�سام .. مثنيا 
على التجربة املك�سيكية لإدارة ملفات ال�سام مما اأدى 
اأكد معايل  . من جانبه  التنمية  اإىل ال�ستقرار وبناء 
هي  وال�����س��ام  الت�سامح  م��ب��ادئ  اأن  اإب�����رارد  مار�سيل� 
ومن  و�سعبها،  املك�سيك  حك�مة  عند  را�سخة  مفاهيم 
�سمن اأ�س�س �سيا�ستها اخلارجية، وتعهد بدعم اأعمال 
واأجمع  وال�سام.  للت�سامح  العاملي  املجل�س  وم�ساريع 
الت�ا�سل  وا���س��ت��م��رار  ت�ثيق  ���س��رورة  على  ال��ط��رف��ان 
وو�سع اأجندة ثنائية لتنفيذ م�ساريع الت�سامح وال�سام 

على اأر�س ال�اقع من خال التعاون املتبادل.

•• ال�صارقة-وام:

لاإعام  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  اأك��د 
والنه��س  احلك�مي  الت�����س��ال  قطاع  تط�ير  على  ال�سارقة  اإم���ارة  حر�س 
بخربات العاملني به حملياً ودولياً .. م�سرياً اإىل جه�د الإمارة يف ا�ستقطاب 
واملعارف وتط�ير  اخل��رباء  وتبادل  الدوليني لالتقاء  واملمار�سني  اخل��رباء 
اأ�ساليب وتقنيات الت�سال احلديثة والقادرة على تلبية متطلبات التنمية يف 

ظل متغريات الع�سر املت�سارعة.
جاء ذلك خال زيارته ام�س مركز اإك�سب� ال�سارقة لل�ق�ف على ال�ستعدادات 
لات�سال  ال���دويل  املنتدى  م��ن  الثامنة  للن�سخة  النهائية  والتح�سريات 

“تغيري  �سعار  حت��ت  املقبل  الأرب��ع��اء  ي���م  فعالياته  تنطلق  ال��ذي  احلك�مي 
�سل�ك.. تط�ير اإن�سان«.

واطلع رئي�س جمل�س ال�سارقة لاإعام على كافة ال�ستعدادات والتح�سريات 
الدوليني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  ي�ست�سيف  ال��ذي  املنتدى  بانطاق  املتعلقة 
اجلارية  الأع���م���ال  خمتلف  وت��ف��ق��د  احل��ك���م��ي  الت�����س��ال  يف  واملتخ�س�سني 
والتجهيزات الل�ج�ستية اإىل جانب القاعات املخ�س�سة ل�ست�سافة اجلل�سات 
احل�ارية والتفاعلية وال�ر�س التدريبية التي مت جتهيزها باأحدث ال��سائل 

والأنظمة الب�سرية وال�س�تية.
اللجان  بروؤ�ساء  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  التقى  ج�لته  وخ��ال 
و  جه�دهم  على  لهم  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  معربا   .. للمنتدى  التنظيمية 

م�سيدا بالتنظيم الذي تت�له الفرق الفنية .
و اأكد اأن املنتدى الدويل لات�سال احلك�مي ي�سكل عامة مميزة يف �سل�سلة 
الفعاليات الدولية التي ت�ست�سيفها اإمارة ال�سارقة ويعرّب ب�س�رة حقيقة عن 
جاهزية الإمارة وقدرتها على تنظيم وا�ست�سافة كربى املنتديات وامل�ؤمترات 
العاملية. وقال ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي لقد اختار املنتدى لهذا العام 
�سل�ك.. تط�ير اإن�سان” �سعاراً يعرب عن روؤيته املح�رية التي انطلق  “تغيري 
من اأجلها قبل ثمانية اأع�ام ويك�سف واحدة من الت�جهات التي تق�دها اإمارة 
القا�سمي  ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد  ال�سم�  ال�سارقة بروؤى �ساحب 
ع�س� املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة الذي ي�سع الإن�سان على راأ�س اأول�يات 

برامج التط�ير ك�نه اللبنة الأ�سا�سية للنه�سة والتح�ل احل�ساري.

واأ�ساف نتمنى اأن يك�ن املنتدى هذا العام من�سة للبدء بالتغيري والتح�يل 
واملتخ�س�سني  اخل��رباء  من  لا�ستفادة  وفر�سة  الإيجابية  املمار�سات  اإىل 
لإطاق حمات ومبادرات تبداأ من الإن�سان وتنتهي به ليظل �سريكاً فاعًا 
احلك�مي  لات�سال  ال��دويل  املنتدى  وجن��ح  امل�ستدامة.  التنمية  م�سرية  يف 
الذي ينظمه املركز الدويل لات�سال احلك�مي منذ انطاقه يف عام 2012 
العربي  والعامل  الإم���ارات  دول��ة  يف  احلك�مي  بالت�سال  الهتمام  تعزيز  يف 
ا�ست�سافة  خال  من  واجلماهري  احلك�مات  بني  الت�ا�سل  قن�ات  وتط�ير 
املجال  ه��ذا  يف  جتاربهم  يعر�س�ن  ال��ذي��ن  واملتحدثني  اخل���رباء  م��ن  نخبة 
ويقدم�ن روؤاهم ح�ل كيفية الرتقاء بالت�سال احلك�مي وزيادة كفاءته يف 

م�اجهة التحديات التي ي�اجهها العامل باحلا�سر وامل�ستقبل.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يطلع على ا�ستعدادات املنتدى الدويل لات�سال احلك�مي

جمل�ش علماء الإمارات يعزز وعي الطاب باأهمية العل�م يف اإنقاذ حياة النا�ش

•• الفجرية -وام:

ان��ط��ل��ق��ت ام�����س يف ال��ف��ج��رية - حت��ت رع��اي��ة ���س��م��� ال�سيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ال�سيخ  وبح�س�ر  الإم����ارات  م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سرقي رئي�س الإحت��اد الإم��ارات��ي لبناء  عبداهلل بن حمد 
الأج�سام والق�ة البدنية - خام�س فعاليات معر�س بالعل�م 
نفكر وذلك يف جممع زايد الريا�سي التابع للهيئة العامة 
للريا�سة مب�ساركة 150 مت�سابقا ومت�سابقة من خمتلف 
م�ؤ�س�سة  املعر�س  تنظم  الإم����ارة.  يف  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س 
و�سهدت  والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الإم���ارات 
البتكارات  على  لاطاع  كبريا  ح�س�را  املعر�س  فعاليات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل���ط���اب الإم�������ارة ال���ت���ي ت��ن��اول��ت جم����ال الأم����ن 
بدون  وط��ائ��رة  ل��ل��زلزل  ال�سامة  �سرير  مثل  وال�سامة 
البتكارات يف جمال  اإىل  بالإ�سافة  طيار لإطفاء احلرائق 
برز  التي  الذكية  الأنظمة  يف  والبتكارات  والطاقة  البيئة 
فيها م�ساريع تهدف لت�سهيل وتط�ير العملية التعليمية يف 
املدار�س وت�ساهم يف حتقيق روؤية الدولة وت�جهها لتحفيز 
التكن�ل�جيا يف  الإلكرتوين وت�سخري  التعلم  ال�سباب نح� 
العلمية  ال�سباب  م�ساريع  املعر�س  وي�سم  التعليم.  جم��ال 
11 من  من طاب املدار�س واجلامعات والتي تتناف�س يف 
القطاعات العلمية وهي اأنظمة امل�ا�سات و�سامة الطرق 
والعل�م  والطبية  ال�سحية  والأن��ظ��م��ة  ال�سامة  واأنظمة 
التطبيقية والكيمياء التطبيقية والأنظمة الذكية والذكاء 

ال�سطناعي والروب�تات والأنظمة ال�سناعية وامليكانيكية 
والبتكارات يف الطاقة والبيئة والأمن الغذائي وا�ستدامة 

املياه والأنظمة لفائدة اأ�سحاب الهمم.
ويتم حتكيم امل�ساريع من قبل جلنة مك�نة من 81 حمكما 
م��ن الأك��ادمي��ي��ني واخل���رباء ال��ب��ارزي��ن يف جم���الت العل�م 

والتكن�ل�جيا.
اأن�سطة  ال��ف��ج��رية  يف  نفكر”  “بالعل�م  م��ع��ر���س  و���س��ه��د 
لاأمرا�س  الإم����ارات  جمعية  قدمتها  مبتكرة  وفعاليات 
اجلينية والتي ركزت على دور اجلينات واأثرها على حياتنا 
الي�مية وعاقتها بالتميز الأكادميي وت�عية ال�سباب ح�ل 
اإىل جل�سات ح�ارية  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذا  ال���راث��ي��ة  الأم��را���س 
وور�س قدمتها جمعية الإمارات للملكية الفكرية متح�رت 
امللكية  املبتكر عن حق�ق  ال�سباب  ح�ل تعزيز ال�عي لدى 

الفكرية يف دولة الإمارات.
كما �سهد املعر�س اأن�سطة علمية خمتلفة يف جمال البتكار 
التي  الأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  ال��ط��ريان  �سناعة  قطاع  يف 
قدمها م�سرف اأب�ظبي الإ�سامي لتثقيف وتعليم ال�سباب 
التحديات  التعامل مع  الأم���ال وكيفية  اإدارة  اإمكانية  عن 
اإل��ك��رتون��ي��ة م���اك��ب��ة للتط�ر  امل��ال��ي��ة يف احل��ي��اة ب��ط��ري��ق��ة 
التكن�ل�جي والتي اجتذبت مئات من ال�سباب الزائرين يف 
املعر�س. ووجهت �سعادة ميثاء احلب�سي الرئي�س التنفيذي 
العامة  الهيئة  يف  للم�س�ؤولني  ال�سكر  الإم����ارات  مل�ؤ�س�سة 
احلافل  ال�ستقبال  على  الريا�سي  زايد  وجممع  للريا�سة 
كما اأثنت على جه�د ال�سباب امل�ساركني يف املعر�س. وقالت “ 

نحن فخ�رون بالنجاحات التي يحققها ال�سباب من خال 
معر�س بالعل�م نفكر ون�سعى اإىل ا�ستمرار �سقل م�اهبهم 
العلمية واإتاحة املزيد من الفر�س له�ؤلء من اأجل م�ا�سلة 
ابتكارتهم ومن ثم ربطهم بامل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة 

لحت�سان اأفكارهم وتطبيقها على نطاق اأو�سع«.
جمالت  على  الإق��ب��ال  على  ال�سباب  ت�سجيع  اإن  واأ���س��اف��ت 
العل�م والتكن�ل�جيا يتما�سى متاما مع الأجندة ال�طنية 
ال�سباب  ي�ؤهل  ما  وه�  لابتكار  ال�طنية  وال�سرتاتيجية 
يف  فعال  ب�سكل  وي�سركهم  امل�ستقبل  كقادة  املن�س�د  لدورهم 

م�سرية التنمية.
لتك�ن  الفجرية  يف  نفكر  بالعل�م  معر�س  فعاليات  وتاأتي 
اخلام�سة هذا العام بعدما اختتم املعر�س فعالياته بنجاح 
وراأ����س اخليمة يف حني  وال�سارقة  واأب�ظبي  دب��ي  اإم���ارة  يف 
لإماراتي  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ت�ست�سيف 

عجمان واأم القي�ين وذلك ي�م 21 مار�س 2019.
ويجدر بالذكر اأن معر�س بالعل�م نفكر يعقد بالتعاون مع 
عدد كبري من ال�سركاء منهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني وهم 
اإىل �سريك  اأدن�ك بالإ�سافة  اأوك�سيدنتال للبرتول، ت�تال 
الطاقة م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة الن�وية اأما قائمة �سركاء 
احلدث فتمتد لت�سمل م�سرف اأب�ظبي الإ�سامي وبي بي 
اآل  را�سد  بن  حمدان  وم�ؤ�س�سة  املحدودة  للطاقة  ودولفني 
ووكالة  بيب�سيك�  و�سركة  املتميز  التعليمي  ل���اأداء  مكت�م 
الإمارات للف�ساء و�سركة هاني�يل بالإ�سافة اإىل ال�سريك 

الرقمي ات�سالت.

وميثل املعر�س من�سة لربط ال�سباب مع اخلرباء من خال 
عقد ور�س عمل حتفيزية تركز على املجالت الرئي�سية يف 
لختيار  ال�سباب  اإر���س��اد  يف  �سي�سهم  مما  والبتكار  التعليم 
م��ه��ن��ه��م امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة.. ك��م��ا ي�����س��ارك يف امل��ع��ر���س 50 من 
املهنية  امل�س�رة  تقدم  التي  واملعاهد  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات 

لل�سباب عرب اأن�سطة علمية تفاعلية.
اأكر من  بالعل�م نفكر منذ تد�سينه  برنامج  وا�ستفاد من 
�ساب و�سابة لكت�ساف م�اهبهم العلمية و�سقلها  األف   70
وتعزيز جه�دهم يف تط�ير ابتكارات علمية تعالج حتديات 

املجتمع الأكر اإحلاحا.
و�سيتم الإعان عن الفائزين يف حفل خا�س وي�سهد حفل 
فئة  كل  الأول من  للمركز  الإع���ان عن جائزة  العام  ه��ذا 
اإمارة وكذلك جائزة للمركز الأول  من فئات املدار�س بكل 
الإع���ان عن  �سيتم  كما  فئات اجلامعات  م��ن  فئة  ك��ل  م��ن 
ت�س�يت  ح�سب   2019 نفكر  بالعل�م  بجائزة  الفائزين 
اجل��م��ه���ر ل��ل��م��ع��ر���س يف ك���ل اإم������ارة ذل���ك ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اإمارة  كل  يف  عر�س  لأف�سل   2019 نفكر  بالعل�م  جائزة 
كيدز  نا�س�نال جي�غرافيك  �ستقدم  العام  هذا  ولأول مرة 
اأب�ظبي �سريك م�ؤ�س�سة الإمارات الإعامي جائزة خا�سة 
وهي جائزة تقدم للعرو�س املميزة يف فئة الأنظمة الذكية 
والذكاء ال�سطناعي وهي رحلة اإىل وكالة نا�سا بال�ليات 
العام  تقدمي جائزة هذا  �سيتم  واأخ��ريا  الأمريكية  املتحدة 
للمدار�س واجلامعات الأكر م�ساركة مب�ساريع طابها يف 

املعر�س.

•• العني-وام:

نالت دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة “جائزة 
التميز” التابعة لدار زايد للرعاية الأ�سرية عن فئة 
“الأ�سر  فئة  ع��ن  وك��ذل��ك  ترب�ية”  خدمة  “اأف�سل 

احلا�سنة«.
ت�سلمت اجلائزة فاطمة املرزوقي مديرة دار الرعاية 
مبارك  �سعادة  من  بال�سارقة  لاأطفال  الجتماعية 
�سعيد ال�سام�سي ع�س� جمل�س اإدارة دار زايد للرعاية 
نظمته  ال��ذي  احلفل  فعاليات  �سمن  وذل��ك  الأ�سرية 
امل�ؤ�س�سات  ل��ت��ك��رمي  ال��ع��ني  روت���ان���ا  ف��ن��دق  يف  ال�����دار 
اجلائزة  فئات  مبختلف  الفائزين  وجميع  الداعمة 
الرعاية  والب��ت��ك��ار يف جم��ال  الب���داع  ت�سجيع  بهدف 
ال��ب��دي��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت���ى اجل��ه��ات العاملة  الأ���س��ري��ة 

بالرعاية البديلة بالدولة.
واأع���رب���ت ف��اط��م��ة امل���رزوق���ي ع��ن ���س��ك��ره��ا ل����دار زايد 
قبل  م��ن  املبذولة  اجل��ه���د  مثمنة  الأ���س��ري��ة  للرعاية 
القائمني على اجلائزة والتي بالتاأكيد �سيك�ن لها اأثر 

كبري يف حتفيز وت�سجيع امل�ؤ�س�سات املعنية باجل�انب 
الجتماعية لارتقاء ب�اقعهم املن�ط بهم جتاه اأفراد 

املجتمع ول �سيما �سريحة الأطفال.
ب��ح�����س���ل دائ������رة اخلدمات  ���س��ع��ادت��ه��ا  وع�����ربت ع���ن 
الجتماعية على اجلائزة يف دورتها الأوىل م�ؤكدة اأن 
ذلك يرتجم م�قع ال�سارقة يف حماية ورعاة الأطفال 

منذ اأكر من ثاثة عق�د من الزمن.
و�سمن  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات  دائ������رة  اأن  ي���ذك���ر 
حق�ق  حماية  على  تعمل  لها  املمن�حة  �ساحيتها 
اإداراتها  خ���ال  م��ن  ال��ق��ان���ن  كفلها  ال��ت��ي  الأط���ف���ال 
الطفل  اإدارة حماية حق�ق  تتمثل يف  والتي  املختلفة 
الأطفال  حتت�سن  التي  الأط��ف��ال  رعاية  دار  وكذلك 
“دار  وك��ذل��ك  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  م��ن  امل��ح��روم��ني 
امل�ؤ�س�سات  اأبناء نزيات  الأمان” لرعاية الر�سع من 
العقابية والإ�ساحية يف ال�سارقة عاوة على م�سروع 
الأ����س���ر احل��ا���س��ن��ة م���ن خ���ال ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة متبعة 
من  املحرومني  الأطفال  احت�سان  يف  الأ�سر  لإ�سراك 

الرعاية الجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

العقابية  امل���ؤ���س�����س��ات  م��دي��ري��ة  ون���زي���ات  ن�����زلء  ف����از 
 ، اأب�ظبي  �سرطة  املجتمع يف  اأمن  بقطاع  والإ�ساحية 
الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  مل�سابقة  الأوىل  باجلائزة 

وعل�مه يف دورتها التا�سعة ع�سرة .
مديرية  مدير  ال�سحي  علي  احمد  رك��ن  العميد  واأك���د 
امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية بالإنابة، اهتمام �سرطة 

الفعاليات  وال��ن��زي��ات، يف  ال��ن��زلء  ب��اإ���س��راك  اأب���ظ��ب��ي 
والبداع،  املناف�سة  روح  لت�سجيع  املختلفة،  وامل�سابقات 

و�سغل اوقاتهم مبا يفيدهم حا�سراً وم�ستقبًا.
وح�سل النزلء على املركز الأول يف عدة فئات بامل�سابقة 

التي نظمت على م�ست�ى الدولة.
التعليم  النقيب حممد عبداهلل ثاين مدير فرع  و�سلم 
التقديراإىل  و����س���ه���ادات  ال��ن��ق��دي��ة  اجل����ائ���ز  وال��ث��ق��اف��ة 

الفائزين .

اجلروان يلتقي وزير اخلارجية املك�سيكي

ابتكارات علمية لل�سباب مبعر�ش »بالعل�م نفكر 2019 « يف الفجرية

»اجتماعية ال�سارقة» تف�ز ب� »جائزة 
التميز« لدار زايد للرعاية الأ�سرية

جائزة يف القراآن الكرمي لنزلء اإ�ساحية ال�ثبة

اأخبار ال�ساعة: »الإمارات للدرا�سات «  
.. دور رائد يف ا�ست�سراف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

والبح�ث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  “ اإن  ال�ساعة  “ اأخبار  ن�سرة  قالت 
ال�سرتاتيجية ا�ستطاع منذ تاأ�سي�سه يف مار�س من عام 1994 اأن ير�سخ 
با�ست�سراف  املعنية  والتفكري  البح�ث  م��راك��ز  اأه���م  م��ن  ك���اح��د  مكانته 
من  بالعديد  وال��ع��امل��ي  ال��ع��رب��ي  البحثي  املجتمع  اأث���رى  فقد  امل�ستقبل، 
الدرا�سات امل�ستقبلية املهمة التي �سلطت ال�س�ء على العديد من الق�سايا 
لدول  التعاون  جمل�س  ودول  الإم���ارات  مب�ستقبل  ترتبط  التي  احلي�ية 
“ الإمارات  عن�ان  وحت��ت  ع��ام.  ب�جه  العربية  وال���دول  العربية  اخلليج 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  رائ��د  دور   .. ال�سرتاتيجية  والبح�ث  للدرا�سات 
منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  امل�ستقبلية  بالدرا�سات  امل��رك��ز  اهتمام  اأن  اأك���دت   ..“
وال�سعي  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  التط�رات  خمتلف  م�اكبة  على  حر�سه 
دولة  القرار يف  �سانعي  امل�ستقبلية، ومبا يخدم  م�ساراتها  ا�ست�سراف  اإىل 
متطلبات  الع��ت��ب��ار  يف  ت��اأخ��ذ   ، فاعلة  ع��ام��ة  �سيا�سات  ب��ن��اء  يف  الإم�����ارات 
املجالت  يف  امل�ستقبلية  ال��دول��ة  طم�حات  وت���اك��ب  ناحية،  م��ن  املجتمع 
مركز  عن  ام�س  ال�سادرة   - الن�سرة  واأو�سحت   . ثانية  ناحية  من  كافة 
الإمارات للدرا�سات والبح�ث ال�سرتاتيجية - اأن املركز وه� ينطلق من 
مبتكرة  روؤى  بتقدمي  يهتم  الذي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  باأن  ت�ؤمن  فل�سفة 
واإ�سهامات خاقة يف جمالها، هي الأ�سا�س الذي تق�م عليه حركة التنمية 
على  املركز  يحر�س  ولهذا  املختلفة،  امل��ج��الت  يف  والتحديث  والتط�ير 
امل�ستقبلية، فالعديد من فعالياته تركز على ق�سايا  الرتقاء بالدرا�سات 
والع�سرين،  الثالث  ال�سن�ي  م���ؤمت��ره  خ�س�س  امل��رك��ز  اإن  ب��ل  امل�ستقبل، 
ومناق�سة  امل�ستقبلية،  الدرا�سات  لق�سية   ،2018 مار�س  يف  انعقد  الذي 
كبرية  ب�س�رة  ت�ؤثر  باتت  التي  والعاملية  الإقليمية  وامل�ستجدات  الع�امل 
الدرا�سات  على  ال�س�ء  ت�سليط  عن  ف�سًا  العاملي،  القت�ساد  م�سرية  يف 
فجر  وب���زوغ  اجلينية  ال��ث���رة  فيها  مب��ا  الطبية،  وال��ت��غ��ريات  امل�ستقبلية 
ت�سميم  اإع���ادة  اإىل  واحل��اج��ة  املجتمعات  و�سيخ�خة  ال�سخ�سي،  ال��ط��ب 
واأ�سارت   . احلي�ية  امل�سادات  بعد  ما  وع�سر  ال�سحية،  الرعاية  اأنظمة 
“حتديات  اأب�ظبي  ..ح����ار  والع�سرين  ال��راب��ع  ال�سن�ي  امل���ؤمت��ر  اأن  اإىل 
وفر�س التغيري يف القرن احلادي والع�سرين “ الذي �سينعقد ي�مي 26 
اأي�ساً على بع�س الق�سايا  و27 من �سهر مار�س اجلاري، ي�سلط ال�س�ء 
يف  امل���ؤمت��ر  �سيبحث  حيث  امل�ستقبل،  ع��ن  باحلديث  ترتبط  التي  املهمة 
عدد من التحديات والفر�س املت�افرة يف جمالت م�ؤثرة عاملياً واإقليمياً، 
التكن�ل�جيا  ق�سايا  مثل  امل�ستقبل،  اإىل  تاأثريها  ميتد  اأن  املت�قع  وم��ن 
يف  والتغري  والتكن�ل�جيا  واملتجددة،  الأحف�رية  الطاقة  يف  والتط�رات 
ت�ست�سرف  الداخلي، وهي ق�سايا  طبيعة احلروب، والتكن�ل�جيا والأمن 
ال�ستفادة منها  تتيحه من فر�س ميكن  وما  املجالت،  امل�ستقبل يف هذه 
للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  اأن  على  و���س��ددت  العامة.  ال�سيا�سات  دع��م  يف 
اأن يك�ن  والبح�ث ال�سرتاتيجية يحر�س يف ا�ست�سرافه للم�ستقبل على 
ت�سليط  خ��ال  من  �س�اء  الإم���ارات،  يف  والتط�ر  التنمية  مل�سرية  م�اكباً 
م�ساراتها  وت�قع  املختلفة،  املجالت  يف  الراهنة  التط�رات  على  ال�س�ء 
امل�ستقبلية، وطرح ال�سيناري�هات املتعلقة بها وفق اأ�س�س علمية ومنهجية 
�سحيحة، ومبا ي�ساعد على ت��سيح ال�س�رة اأمام �سانع القرار ال�طني، 
ع��ن��د و���س��ع اخل��ط��ط ال�سرتاتيجية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ن���ي��ع خ��ي��ارات��ه 
لدولة  امل�ستقبلية  الطم�حات  مب�اكبة  يتعلق  فيما  اأو  امل��دى،  الط�يلة 
اأن تك�ن  اإىل  “ التي ت�سعى   2021 “روؤية الإم��ارات  الإم���ارات، وخا�سة 
اأف�سل دول العامل يف العيد اخلم�سني لإن�سائها، و”مئ�ية  الإم��ارات من 
اأف�سل  ب��الإم��ارات كي تك�ن  ال��س�ل  2071” التي ت�ستهدف  الإم��ارات 
دولة  لتاأ�سي�س  املئ�ية  الذكرى  بحل�ل  تقدماً،  واأكرها  العامل،  يف  دول��ة 
الحتاد. وخل�ست “ اأخبار ال�ساعة “ يف ختام مقالها الفتتاحي اإىل اأنه اإذا 
كان اأهم ما مييز دولة الإمارات ويجعل جتربتها التنم�ية جتربة رائدة 
دائماً  تفكر  الر�سيدة  قيادتها  اأن  ه�  والعاملي  الإقليمي  امل�ست�يني  على 
رد  ولي�س  املبادرة  على  وتعتمد  الأم��ام  اإىل  با�ستمرار  وتتطلع  للم�ستقبل 
�س�اء  منهجاً،  التخطيط  وتعتمد  للم�سادفة،  �سيء  اأي  ترتك  ول  الفعل 
الأهداف  لتحقيق  اأو  ت�اجهها،  التي  امل�ستقبلية  التحديات  لت�سخي�س 
املرج�ة على امل�ست�يات كافة يف امل�ستقبل .. فاإن مركز الإمارات للدرا�سات 
ال�سرتاتيجي،  الت�جه  ه��ذا  م�اكبة  ا�ستطاع  ال�سرتاتيجية  والبح�ث 
اأول���ي��ات��ه ال��ب��ح��ث��ي��ة، وجن���ح يف  وو���س��ع ا���س��ت�����س��راف امل�ستقبل يف م��ق��دم��ة 
وا�ست�سراف  ال�سرتاتيجي  والتحليل  العلمي  البحث  مفاهيم  تر�سيخ 
العربي ب�جه عام، ولعل من يتابع  الدولة ومنطقة اخلليج  امل�ستقبل يف 
كان  التي  املختلفة،  الق�سايا  اأن  ب��س�ح  يلحظ  اأن  ميكنه  املركز  م�سرية 
تن�يع  ق�سايا:  مثل  لتاأ�سي�سه،  الأوىل  ال�سن�ات  منذ  ويناق�سها  يطرحها 
م�سادر الدخل ال�طني ا�ستعداداً ملرحلة ما بعد النفط، وتط�ير التعليم، 
والتنمية الب�سرية، هي نف�سها الق�سايا التي اأ�سبحت املنطقة والعامل كله 
والذكاء  التكن�ل�جيا  بق�سايا  املركز  اهتمام  اأن  كما  الي�م،  بها  من�سغلرَني 
الق�سايا  �ستك�ن  اأنها  من  ينطلق  الي�م  ال�سناعية  والث�رة  ال�سطناعي 

التي ت�سكل م�ستقبل املنطقة والعامل يف امل�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات

•• بوجمبورا -وام:

نك�رونزيزا  ب��ي��ري  ف��خ��ام��ة  ا�ستقبل 
رئي�س جمه�رية ب�روندي وفد هيئة 
�سعادة  برئا�سة  اخل��ريي��ة  مكت�م  اآل 
اأمناء  جمل�س  ع�س�  ال�سايغ  م��ريزا 

الهيئة.

ال�سيخ  ���س��م���  ون��ق��ل م����ريزا حت��ي��ات 
اآل م��ك��ت���م نائب  ح��م��دان ب��ن را���س��د 
حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة اآل 
مكت�م اخلريية اإىل فخامة الرئي�س 

بيري نك�رونزيزا.
ل�سم�  ���س��ك��ره  ع��ن  فخامته  واأع����رب 
اآل مكت�م  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 

مدر�سة  م�سروع  على  م�افقته  على 
اأوىل  ب��������رون�������دي  يف  م����ك����ت�����م  اآل 

م�سروعات هيئة اآل مكت�م.
م��س�ع  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ����ال  ومت 
ت�سجيل الهيئة وفتح مكتب لها حتى 
وفق  القان�ين  بال�سكل  بعملها  تق�م 

النظم املعم�ل بها يف ب�روندي.

الب�روندي  الرئي�س  فخامة  واب��دى 
ا�ستعداده لتقدمي جميع الت�سهيات 
التعليمي  بن�ساطها  للقيام  للهيئة 

واخلريي والجتماعي.
فخامة  اإن  ال�����س��اي��غ  م�����ريزا  وق�����ال 
الرئي�س الب�روندي ا�ستعر�س خال 
باده  ت�سهده  ال��ذي  التط�ر  اللقاء 

من الن�احي القت�سادية والتعليمية 
للم�ستثمرين يف عدد  اب�ابها  وتفتح 

من املجالت خا�سة الزراعية.
الهيئة  التقى وف��د  اآخ���ر  م��ن ج��ان��ب 
ال�سيدة  ن��ك���رون��زي��زا  دن��ي��زة  ���س��ع��ادة 
الأوىل يف ب�روندي م�س�ؤولة م�ؤ�س�سة 
ل��اأع��م��ال اخل��ريي��ة وتناول  اأب���ن��ت��� 

املراأة  تتعلق بدعم  اللقاء م�سروعات 
ومنها م�سروع الأ�سر املنتجة.

ماكينة   71 و�ستق�م الهيئة بت�ريد 
�سهر  قبل  ماكينة   35 منها  خياطة 
مقر  تخ�سي�س  بعد  املقبل  رم�سان 
ل��ل��م��درب��ات ال��ات��ي ي��ت���ل��ني تدريب 
حيث  امل�����س��روع  تنفيذ  ل��ب��دء  الن�ساء 

القما�س  ت���ق���دمي  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ت����ىل 
على  وت�زيعه  النتاج  و�سراء  ال��ازم 

املحتاجني.
باأجهزة  امل�����س��روع  ال��ه��ي��ئ��ة  و���س��ت��زود 

كمبي�تر وم�ستلزمات اأخرى.
الوىل  ال�����س��ي��دة  اإن  ال�����س��اي��غ  وق����ال 
ب��امل�����س��روع م���ؤك��دة دعمها له  رح��ب��ت 

وم�جهة ال�سكر والتقدير اىل هيئة 
اآل مكت�م اخلريية على جه�دها.

اآل مكت�م اخلريية  وفد هيئة  ي�سم 
حمدان حامد مدير التعليم بالهيئة 
�سالح  وم�سع�د  الن�ساري  وعبداهلل 
املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  وحممد طه 

اإ�سافة اإىل خديجة ال�سايغ.

الرئي�ش الب�روندي ي�ستقبل وفدا من هيئة اآل مكت�م اخلريية

•• دبي -وام:

انعقاد  مقر  يف  امل��ت���اج��دة  من�ستها  ع��رب  املجتمع  تنمية  وزارة  ت�����س��ارك 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة اأب���ظ��ب��ي 2019 يف م��دي��ن��ة زايد 
الريا�سية يف تعريف اجلمه�ر باخلدمات واملبادرات والتطبيقات الذكية 
املقدمة لأ�سحاب الهمم وذويهم يف الدولة . وقالت وفاء حمد بن �سليمان 
مديرة اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم ب�زارة تنمية املجتمع اإن بطاقة 
بطاقة  بيانات  لقاعدة  تبعاً  اأ�سخا�س   20406 �سملت  الهمم  اأ�سحاب 
اأ�سحاب الهمم من خمتلف الإعاقات يف الدولة ومن املقيمني وامل�اطنني 
حيث تعترب البطاقة هي امل�ستند الر�سمي وال�حيد التي ت�سمن حلاملها 
احلق�ق ال���اردة يف القان�ن الحت��ادي رقم 29 ل�سنة 2006. وت�سمن 

تبعاً  والت�سهيات  واخل�س�مات  املنافع  من  جمم�عة  حلاملها  البطاقة 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلك�مية  اجلهات  خمتلف  قبل  من  الإع��اق��ة  لن�ع 
اإىل  �سليمان  واأ�سارت وفاء حمد بن  الدولة.  اإم��ارات  واخلا�سة يف جميع 
اأن ت�فر من�سة ال�زارة يف مقر انعقاد الأوملبياد اخلا�س الألعاب العاملية 
دولة  وجمتمع  عامة  الدولة  �سي�ف  خالها  يتعرف  ثرية  فر�سة  يعد 
الإمارات خا�سة على املبادرات وامل�ساريع واخلدمات والتطبيقات الذكية 
كتطبيق  ال��دول��ة  يف  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  وتاأهيل  رعاية  تدعم  التي 
من� الذي يهدف اإىل الك�سف املبكر عن الأطفال املتاأخرين منائيا ممن 
تقل اأعمارهم عن خم�س �سن�ات وبالتايل اإحالتهم اإىل برنامج الإمارات 
للتدخل املبكر لإجراء تقييم �سامل حلالتهم وتقدمي اخلدمات التاأهيلية 

اأو الأ�سرية املنا�سبة.

•• دبي -وام:

متكنت هيئة ال�سحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي لاإح�ساء من اجناز اأكر 
الذي  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال�سحي  امل�سح  مل�سروع  امليداين  العمل  من  باملائه   75 من 
العمالية يف  التجمعات  اىل  اإ�سافة  ومقيمة  م�اطنة  اأ�سرة   2800 ي�ستهدف 

المارة.
البيانات بهيئة  البح�ث والدرا�سات وحتليل  اإدارة  وقال خالد اجلاف مدير 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دبي  امل�����س��ح  ت��ق���م خ���ال ه���ذا  الهيئة  اإن  ب��دب��ي  ال�سحة 
العمليات  خمتلف  لتط�ير  ذكية  اإح�سائية  ا�ستمارات  با�ستخدام  لاإح�ساء 
الذكي  التح�ل  ا�سرتاتيجية  مع  متما�سية  لتك�ن  والإداري��ة  والتقنية  الفنية 

حلك�مة دبي .

واأو�سح اأن امل�سح ال�سحي يت�سمن فح��سات طبية ميدانية لقيا�س �سغط الدم 
والط�ل وال�زن اإ�سافة اىل �سحب عينات الدم لقيا�س م�ست�ى ال�سكري يف الدم 
من خال طاقم متري�سي متخ�س�س وم�ؤهل من ممر�سي هيئة ال�سحة يف 

دبي.
واأكد اجلاف على اأهمية هذا امل�سروع يف التعرف على امل�ؤ�سرات التي تعك�س 
مدى ج�دة تقدمي اخلدمات ال�سحية واحلالة ال�سحية ل�سكان المارة وانت�سار 
الأمرا�س املزمنة ومدى انت�سار ال�سمنة بني الأطفال والبالغني وكبار ال�سن 
النف�سية  بالأمرا�س  ال�عي  تقي�س مدى  التي  امل�ؤ�سرات  بع�س  على  والتعرف 
وذلك  ال�سحة  على  والن��ف��اق  التطعيمات  وتغطية  احلياة  اأمن��اط  وم�ؤ�سرات 
للم�ساعدة يف اتخاذ القرارات وبناء ال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي ت�سهم ب�سكل 

مبا�سر يف حتقيق الأمن ال�سحي وتعزيز التنمية ال�ساملة باإمارة دبي.

اإجناز 75 % من العمل امليداين مل�سروع امل�سح ال�سحي بدبي» تنمية املجتمع« تطلع جمه�ر الأوملبياد اخلا�ش على مبادرات متكني اأ�سحاب الهمم

•• دبي -وام:

ال�سعفار وكيل وزارة  الفريق �سيف عبد اهلل  �سعادة  افتتح 
ال�سرطية  التطبيقات  اأف�سل  ملتقى  فعاليات  الداخلية 
الثاين ع�سر يف دبي بح�س�ر معايل الفريق �ساحي خلفان 
و�سعادة  بدبي  العام  والأم���ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل���اء 
وزارة  عام  مفت�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكت�ر  الل�اء  و 
الداخلية وم�ساعدي القائد العام ونخبة من قادة ال�سرطة 
على م�ست�ى العامل بينهم 45 متحدثاً رئي�سياً يف امللتقى 
يرافقه  ال�سعفار  ال��ف��ري��ق  ���س��ع��ادة  ود���س��ن  دول���ة.   16 م��ن 
الفريق �ساحي خلفان متيم والل�اء عبداهلل خليفه املري 
www.PoliceIndicators.« املن�سة اللكرتونية
امل����ؤ����س���رات  ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ع ك���اف���ة  com« وال���ت���ي 
العاملية  ال�سرطية  �ست�سيفها اجلهات  التي  والإح�سائيات 
ثم حتليلها واإ�سدار” تقرير التناف�سية ال�سرطية العاملي” 
بالتعاون مع مركز دبي لاإح�ساء ثم العمل على ترتيب 
التقرير مرجعا عامليا  ليك�ن  ال�سرطية  املمار�سات  اأف�سل 
يخت�س بامل�ؤ�سرات ال�سرطية العاملية ونافذة مهمة للتغلب 
على اأبرز التحديات الأمنية. واألقى العميد ال�سيخ حممد 
والريادة  للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  امل��ع��ا  اهلل  ع��ب��د 
بال�سي�ف  ورح���ب  امللتقى  اف��ت��ت��اح  كلمة  دب���ي  ���س��رط��ة  يف 
امل�ساركني من الأجهزة ال�سرطية العاملية واأع�ساء ال�ف�د 
العاملية الذين ان�سم�ا للملتقى للمرة الأوىل. واأ�ساف اأنه 
يف عام الت�سامح 2019 يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وبت�جيهات القيادة العليا يج�سد هذا ال�سعار واقعاً ملم��ساً 
على امل�ست�ى الأمني مبا ميثله ذلك من تبادل للخربات 
امللتقى  ه��ذا  اإط���ار  وذل���ك يف  للمعل�مات  ون��ق��ل  وامل��ع��ارف 
الأمنية  القيادات  فيه  تلتقي  دوري��ة  منا�سبة  اأ�سبح  الذي 
املتخ�س�سة تعر�س فيه التطبيقات ال�سرطية املتميزة التي 

ت�سهم يف زيادة املهارات و�سقل اخلربات املختلفة ملنت�سبي 
عن  ناجتة  التطبيقات  ه��ذه  كانت  اإذا  �سيما  ل  ال�سرطة 
ممار�سات اأمنية لأجهزة �سرطية هي با �سك من اأف�سل 
من  ح�سرت  وق��د  العامل  يف  الفاعلة  ال�سرطية  الأج��ه��زة 
اأق�سى ال�سرق اإىل اأق�سى الغرب ل يجمعهم �س�ى الرغبة 
يف التعلم والعمل بجد. وحتقيق هدف م�سرتك واحد وه� 
حتقيق الأمن والق�ساء على اجلرمية. واأكد اأن التحديات 
الأمنية واجلنائية امل�ستقبلية هي حتديات كبرية ومتغرية 
بحجم التغري املجتمعي يف جميع دول العامل وقد ارتبط 
والتط�ر  التقنية  بامل�ستحدثات  كبري  ب�سكل  التغري  ه��ذا 
الهائل واملت�سارع يف جميع مناحي احلياة ولذلك فقد كان 
“ الذكاء ال�سطناعي و�سرطة  العام  امللتقى لهذا  عن�ان 
اأن الأربعة الأيام املقبلة يف امللتقى  امل�ستقبل ». واأ�سار اإىل 
�ست�سهد ا�ستعرا�س عدة حماور هي: التحقيق يف اجلرائم 
و  ال�سرطي  والتاأهيل  التدريب  البتكار يف  و  اللكرتونية 
تكن�ل�جيا امل�ستقبل ودورها يف الأمن وال�سامة العامة و 
دور الذكاء ال�سطناعي يف الأدلة اجلنائية تطبيق الذكاء 
املعا عن  العميد  امل��روري. وعرب  املجال  ال�سطناعي يف 
التي  واملمار�سات  التجارب  من  بال�ستفادة  للجميع  اأمله 
�ستقدم خال امللتقى وكذلك من خال اللقاءات اجلانبية 
التي �ستك�ن على هام�س الفعاليات لتحقيق اأوجه التعاون 
يف  الإق��ام��ة  طيب  ال�سرطية  لل�ف�د  متمنياً  اجلميع  بني 
دبي ويف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وخال اجلل�سة 
الرئي�سية قدم الرحالن الب�لنديان اأدول وكري�س �سرحاً 
اله�ائية  الدراجة  با�ستخدام  العامل  رحلتهما ح�ل  ح�ل 
51 دولة  ���س��ن���ات ع����ربوا خ��ال��ه��ا   9 ا���س��ت��م��رت  وال���ت���ي 
م�ستعر�سني يف امللتقى جتاربهم مع ال�سرطة ح�ل العامل 
الرئي�سية  اجلل�سة  و�سهدت  واجهتهم.  التي  والتحديات 
دبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  عمل  ح���ل  لفيدي�  عر�س 
�س�اء  الإ���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  لتكن�ل�جيا  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

اإىل  العمليات  اإدارة  ويف  اجلنائية  اأو  امل����روري  العمل  يف 
ج��ان��ب اإل���ق���اء ال�����س���ء ع��ل��ى اأب�����رز اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف 
الهادفة  م��ن اخل��دم��ات  ال��ذك��ي وغ��ريه��ا  ال�سرطة  م��رك��ز 
يف  الأوىل  اجلل�سة  فعاليات  وناق�ست  املجتمع.  اإ�سعاد  اإىل 
“اجلرائم  ال�سحي  النقيب عبد اهلل  اأداره��ا  امللتقى والتي 
– الإلكرتونية” حيث حتدث ديفيد دينت�ن  ال�سيربانية 
من وزارة الأمن الداخلي يف ال�ليات املتحدة الأمريكية 
دائرة  الإل��ك��رتون��ي��ة يف  التحقيق يف اجل��رائ��م  اآل��ي��ات  ع��ن 
التعامل  كيفية  اإىل  متطرقاً  الأمريكية  الداخلي  الأم��ن 
مع هذا الن�ع من اجلرائم ل�سمان �سامة واأمن املجتمع. 
ح�ل  �سرحاً  كندا  م��ن  ماكدونالد  لينا  قدمت  وب��دوره��ا 
اخلا�سة  ال�س�ر  متابعة  اإىل  “ الهادف  “اركنيد  م�سروع 
واإزالة  “النرتنت”  العنكب�تية  ال�سبكات  على  بالأطفال 
ه���ذه ال�����س���ر م��ن اأج����ل ح��م��اي��ة الأط���ف���ال وال��ت��ع��ام��ل مع 
امل�سروع  اأن  اإىل  م�سرية ً  ت�ستهدفهم..  التي  التهديدات 
يركز على حماية ال�سحية عرب النرتنت من خال نهج 
جانبه  وم��ن  بالنار«.  النار  “ مكافحة  ا�سم  عليه  اأطلقت 
قدم جينغ خي ب�ن م�ساعد قائد �سرطة �سنغاف�رة �سرحاً 
يف  ال�سيربانية  اجل��رائ��م  مكافحة  يف  العمل  اآل��ي��ات  ح���ل 
على  تعمل  ال�سنغاف�رية  ال�سرطة  اأن  اإىل  م�سرياً  م�طنه 
يف  ال��ت��ط���رات  كافة  م�اكبة  خ��ال  م��ن  امل�ستقبل  ا�ستباق 
نيك�ل�س  قدم  كما  والتكن�ل�جية.  الإلكرتونية  املجالت 
اأ���س��ت���ن م���ن ال����لي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ورق����ة عمل 
وكيفية  العنكب�تية  ال�سبكة  ع��رب  الأم�����ال  ت���داول  ح���ل 
قدم  فيما  �سرعية،  وغ��ري  �سرعية  اأم����ال  ب��ني  ت�سنيفها 
اآلية  اأول خالد تهلك من �سرطة دبي �سرحاً ح�ل  املازم 
التعامل مع باغات اجلرائم ال�سيربانية يف �سرطة دبي. 
العميد  اأداره���ا  والتي  للملتقى  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 
الدكت�ر غيث غامن ال�س�يدي مدير اأكادميية �سرطة دبي 
“البتكار يف التدريب والتاأهيل ال�سرطي” حيث حتدثت 

عن  ك�نغ  ه�نغ  �سرطة  كلية  مدير  نائب  ت�سي�  مي  �ساو 
التدريب  يف  والتكن�ل�جيا  البتكار  وتبني  احت�سان  اآلية 
يف كلية ال�سرطة بهدف تخريج اأجيال قادرة على م�اكبة 
كافة التحديات امل�ستقبلية يف العمل ال�سرطي وخا�سة يف 
وقدم  للحدود.  العابرة  واجل��رائ��م  الإلكرتونية  املجالت 
كلية  يف  الب�سرية  امل����ارد  وخبري  م�ؤلف  مالكاهي  كيفني 
باب�س�ن يف ال�ليات املتحدة الأمريكية ورقة عمل بعن�ان 
الب�سرية”  امل����ارد  يف  وال��ري��ادة  الإ�سطناعي  ال��ذك��اء   “
الإ�سطناعي  الذكاء  تقنيات  ا�ستخدام  اأهمية  م�ستعر�ساً 
مبا  اأدائ���ه���ا  م�ست�ى  ورف���ع  الب�سرية  ال���ك����ادر  ت��ط���ي��ر  يف 
يحقق من الريادة يف تقدمي اخلدمات للمجتمع فيما قدم 
�سامين ب�لدن الباحث يف �سرطة اخليالة امللكية الكندية 
ورقة عمل ح�ل النظرة العامة اإىل رجل ال�سرطة و�سبل 
تعزيز ال�س�رة الإيجابية لرجل ال�سرطة من خال تعزيز 
الت�ا�سل مع املجتمع واملبادرات املجتمعية. واختتم الي�م 
الأول فعاليته بجل�سة رئي�سة حتدث خالها العميد خالد 
نا�سر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الإ�سطناعي 
عن “ الذكاء الإ�سطناعي و�سرطة امل�ستقبل” من منظ�ر 
العامة ل�سرطة دبي فيما قدم تريين�س م�ناهان  القيادة 
ن��ائ��ب ق��ائ��د ���س��رط��ة ن���ي����ي����رك ���س��رح��اً ح�����ل “ فل�سفة 
ال�سرطة املجتمعية يف �سرطة ني�ي�رك” م�ستعر�ساً عمل 
حتقيقها  اإىل  ت�سعى  التي  والأه���داف  املجتمعية  ال�سرطة 
ل�ي�س  قدم  كما  معه.  والتقارب  املجتمع  مع  الت�ا�سل  يف 
ح�ل  �سرحاً  املتحدة  ل��اأمم  ال�سرطي  امل�ست�سار  كاريله� 
يف  للتكن�ل�جيا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ���س��رط��ة  ا���س��ت��خ��دام  اآل��ي��ة 
منع ال�سراعات ون�سر ال�سام يف العامل من خال الدور 
املن�ط بها كمنظمة اأممية فيما قدم كيفني ت�ما�س رئي�س 
ح�ل  ���س��رح��اً  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ال�����س��رط��ة  ق���ادة  جمعية 
الكبرية  الذكاء الإ�سطناعي والبيانات  ا�ستخدام  خماطر 

يف العمل ال�سرطي وفر�س ال�ستفادة منها.

�سرطة اأب�ظبي تطلق جائزة »عام الت�سامح« 
•• اأبوظبي - وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي جائزة عام الت�سامح 2019 وذلك 
يف اإطار جائزة القائد العام للتميز.

واأ�ساد �سعادة الل�اء مكت�م علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأب�ظبي - خال 
الت�سامح  قيم  برت�سيخ  الر�سيدة  القيادة  باهتمام   - اجلائزة  اإط��اق  حفل 
والتعاي�س ال�سلمي يف املجتمع عرب ال�سيا�سات والت�سريعات، والنفتاح على 

الثقافات الإن�سانية املختلفة.
اأب�ظبي  �سرطة  دور  تعزيز  على  تركز  حم��اور  خم�سة  اجل��ائ��زة  وتت�سمن 
كحا�سنة للت�سامح ودور الأ�سرة املرتابطة يف بناء املجتمع الماراتي وتعزيز 
قيم  لرت�سيخ  وال��ث��ق��ايف  العلمي  املحت�ى  واإث����راء  ال�سباب  ل��دى  الت�سامح 

الت�سامح والتعاي�س، و امل�ساهمة يف اجله�د الدولية لتعزيز الت�سامح.

•• ال�صارقة -وام:
اتفاقية  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  وقعت 
اأول مدينة حرة  ال�سارقة للن�سر -  مع مدينة 
للن�سر يف العامل واأحد م�ساريع هيئة ال�سارقة 
املحلي والعربي  الن�سر  اآف��اق  للكتاب - لتعزيز 
وال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل�����ربات ل��ارت��ق��اء ب�اقع 
املعارف  م��ن  بحزمة  النا�سرين  ودع��م  الن�سر 

واخلربات الازمة.
بنت  ب��دور  ال�سيخة  التفاقية  ت�قيع  ح�سرت 
�سلطان القا�سمي نائب رئي�س الحتاد الدويل 
النا�سرين  جمعية  ورئي�س  م�ؤ�س�س  للنا�سرين 

الإماراتيني.
“ نحر�س   : القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وق��ال��ت 
ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ي��ع اجلهات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
لتحقيق  ال���دول���ة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل���ؤ���س�����س��ات 
الن�سر  مب�ستقبل  ت��رت��ب��ط  م�����س��رتك��ة  اأه�����داف 
اإىل دعم  ال���رام���ي���ة  امل��ح��ل��ي وت���دع���م اخل��ط��ط 
بقدراتهم  ل��ارت��ق��اء  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
م�سرية  العامل”..  م�ست�ى  على  التناف�سية 
اإىل اأن التفاقية ت�سهم يف حتقيق روؤيتنا بدعم 
وتفعيل دور النا�سرين الإماراتيني يف حتريك 

عجلة النم� من خال تخفيف الأعباء.
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  م��ق��ر  يف  الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 

الإم��ارات��ي��ني را���س��د ال��ك������س امل��دي��ر التنفيذي 
عمر  و���س��امل  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جلمعية 
بح�س�ر  للن�سر  ال�سارقة  مدينة  مدير  �سامل 
اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�سارقة 
جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سعايل  وع��ل��ي  للكتاب 
ع�س�  ح��امت  بن  وعلي  الإماراتيني  النا�سرين 
وحمم�د  ال�سر  واأم��ني  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

ن�ر ا�ست�ساري يف مدينة ال�سارقة للن�سر.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة اأح���م���د ب���ن ركا�س 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الثقايف  العمل  اإن  العامري 
مي�����س��ي ب���روؤي���ة ت��ك��ام��ل��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى مبداأ 
ال��ت��ع��اون ووح���دة الأه����داف وذل���ك بت�جيهات 

�سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  وروؤى �ساحب 
الأعلى  املجل�س  ع�س�  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن 

حاكم ال�سارقة.
بتحفيز  التفاقية  مب���ج��ب  اجلمعية  وت��ق���م 
اأو  �سركاتهم  تاأ�سي�س  على  اأع�سائها  وت�سجيع 
الهيئة منح  دور ن�سرهم يف املدينة كما تت�ىل 
النا�سرين خ�سما بقيمة 60 باملئة على ر�س�م 
من  �سنتني  مل��دة  املفت�حة  للمكاتب  الإي��ج��ار 
القيمة  �ستك�ن  حيث  ال�سركة  تاأ�سي�س  تاريخ 
الذي  املربع  للمرت  دره��م   400 اخل�سم  بعد 

تبلغ قيمته احلالية األف درهم.
كما �سيتم ت�فري خ�س�مات مل�ستاأجري املكاتب 

حيث  امل��ئ��ة  يف   48 اإىل  ت�سل  امل��ف��رو���س��ة  غ��ري 
�ست�سبح القيمة بعد اخل�سم 700 درهم على 
قيمة الإيجار باملرت املربع والتي تبلغ قيمتها 
اخل�س�مات  ن�سبة  ت�سل  فيما  درهما   1350
التي ت�فرها الهيئة على املكاتب املفرو�سة اإىل 
42  باملئة و�ستك�ن قيمة الر�س�م بعد اخل�سم 
املرت  اإيجار  قيمة  تبلغ  فيما   .. دره��م   900

املربع احلالية 1550 درهما.
الن�سر  دور  جميع  بتحفيز  الهيئة  ت��ق���م  كما 
املدينة باحل�س�ل على ع�س�ية  امل�سجلة لدى 
التي  ال�����س��روط  ك��اف��ة  ا�ستيفاء  بعد  اجلمعية 

تتطلبها اأنظمة وق�انني اجلمعية.

جمعية كلنا الإمارات تنظم دورة 
»متكني اأجيال امل�ستقبل«

•• اأبوظبي-وام:

اأجيال امل�ستقبل” مب�ساركة  “متكني  نظمت جمعية كلنا الم��ارات دورة 

املرحلة  و�سمن  الم��ارات��ي  الطفل  ب��ي���م  احتفال  ام��ارات��ي��ا  طفا   70
الثانية ملبادرة اأجيال اخلري.

وقالت بخيتة املن�س�ري ع�س�ة جمل�س ادارة اجلمعية اأن جه�د ورعاية 
التي تقدمها القيادة الر�سيدة لاأطفال اأ�سهمت يف تاأ�سي�س جيل اإماراتي 

واع مب�س�ؤوليته قائم ب�اجباته منتج يف حياته.
وثمنت اجلمعية جه�د �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الرئي�سة  والطف�لة  لاأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
مبادراتها  خال  من  المارات”  “اأم  الأ�سرية  التنمية  مل�ؤ�س�سة  الأعلى 
ما  والأط��ف��ال  لاأمهات  للكاملة  الرعاية  بتقدمي  وت�جيهاتها  الرائدة 

اأ�سهم يف الرتقاء نح� الأف�سل.
والتي  عاما   15 اىل   6 عمر  من  لاأطفال  امل�جهة  ال���دورة  وت�سمنت 
ا�ستمرت ثاثة اأيام �سرحا عن مفه�م الت�سامح والندماج وقب�ل الآخر 
ثم عر�س فيدي� عن الإم��ارات قدميا وذل��ك حتى يعرف ال�سغار كيف 

كانت حياة الجداد.
ومت  القائد  واختيار  عمل  وف��رق  جمم�عات  اىل  امل�ساركني  تق�سيم  ومت 
في�سبب  �سخ�س  يخطئ  ان  املمكن  م��ن  وك��ي��ف  امل�س�ؤولية  معنى  ���س��رح 
م�سكلة وي�سيء لاأ�سرة او املجتمع او الدولة.. اإ�سافة اىل تدريبات عن 
كيف اك�ن مبادرا واإيجابيا وكيف ابتعد عن الدوائر ال�سلبية ويف الي�م 
م�سرتكة  مهمة  اداء  يف  اجلميع  م�ساركة  عن  التدريبات  كانت  الخ��ري 

وحتقيق النجاح .
واختتمت الدورة بتدريب عن “وهم ال�سعب” وذلك من خال تدريب 
م��ن ذوي  اأ�سخا�س  ت��روي ق�س�س جن��اح  اأف���ام ق�سرية  وع��ر���س  عملي 

اأ�سحاب الهمم ح�ل العامل.

افتتاح ملتقى اأف�سل التطبيقات ال�سرطية يف دبي

جمعية النا�سرين الإماراتيني و»مدينة ال�سارقة« يعززان اآفاق الن�سر املحلي والعربي

•• دبي -وام: 

ي�فر مركز دبي لاأمن اللكرتوين من�سة وظائف جديدة 
لل�ظائف  الإم����ارات  معر�س  يف  م�ساركته  خ��ال  لل�سباب 
العاملي 19  التجاري  دبي  مركز  يف  يفتتح  الذي   2019
مار�س وملدة 3 اأيام. وويطرح جناح املركز كل ما ه� جديد 
والفنية  التقنية  امل��ج��الت  يف  م��ت��اح��ة  مهنية  ف��ر���س  م��ن 
والإداري������ة ل���دى امل��رك��ز ال���ذي ي��دي��ره ك���ادر م��ن الكفاءات 
امل�اطنة بالكامل بن�سبة 100 يف املئة ويقدم املركز العديد 
من الفر�س يف منا�سب مثل مهند�س ال�سبكة و�سابط دعم 
فني و�سابط ت�سغيل مراكز البيانات و�سابط اأنظمة اأمنية 
ومدقق  وباحث  الأمنية  العمليات  مركز  ت�سغيل  و�سابط 
لاأمن  دب���ي  م��رك��ز  وي�ستعر�س  امل��ع��ل���م��ات.  اأم���ن  اأن��ظ��م��ة 

اجلديدة  الأق�سام  العام  هذا  م�ساركته  خال  اللكرتوين 
التي مت ا�ستحداثها م�ؤخرا يف املركز بالإ�سافة اإىل اأحدث 
القطاعات  خلدمة  بتط�يرها  املركز  ق��ام  التي  اخل��دم��ات 
املختلفة يف جمال الأمن اللكرتوين كما �سيتم طرح اآخر 
بالتعاون من  املركز  فيها  ي�سارك  التي  واملبادرات  امل�ساريع 
ويعتمد اجلناح  الأخ��رى.  واخلا�سة  القطاعات احلك�مية 
لت�سجيل  جديدة  تفاعلية  الكرتونية  اآلية  على  العام  هذا 
املتقدمني لل�ظائف، تق�م على اختبار حتليل لل�سخ�سية 
مي��ك��ن م��ن خ��ال��ه حت��دي��د ال��ف��ر���س ال���ظ��ي��ف��ي��ة املنا�سبة 
املدير  ال�سيباين  حمد  ي��سف  �سعادة  واأو���س��ح  للمتقدم. 
العام ملركز دبي لاأمن الإلكرتوين ان امل�ساركة يف املعر�س 
تعترب فر�سة ل�ستقطاب الكفاءات امل�اطنة واطاعها على 

الفر�س املهنية لدى املركز.

مركز دبي لاأمن اللكرتوين ي�فر من�سة وظائف جديدة لل�سباب
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من املقّرر اأن تن�سحب الفيليّبني ر�سمّياً من املحكمة اجلنائية الدولية 
�سّد  ال�ّسر�سة  القمع  حملة  اإط���ار  يف  املرتكب  العنف  يف  حُت��ّق��ق  التي 
تهريب املخّدرات التي اأطلقها الرئي�س الفيليّبيني رودريغ� دوتريتي. 
اإع���ان مانيا  و�سينح�سب الأرخ��ب��ي��ل الآ���س��ي���ي، بعد ع��ام واح��د م��ن 
اأن تك�ن ع�س�اً يف هذه املحكمة التي حتكم يف  اأّنها مل تعد راغبة يف 
جرائم احلرب. ولن تك�ن الفيليّبني الدولة الأوىل التي تن�سحب من 
ت�سرين  يف  ب���رون��دي  �سبقتها  اإذ   ،2002 ع��ام  تاأ�ّس�ست  التي  املحكمة 
با�سم  املتحّدثة  وقالت  املن�سحبني.  اأول  لتك�ن   2017 اأكت�بر  الأول 
الأمم املّتحدة اإري كانيك� ل�كالة فران�س بر�س اإّن “الأمني العام )...( 
اأبلغ كّل الدول املعنّية باأّن الن�سحاب �سُي�سبح �ساري املفع�ل بالن�سبة 
اآذار مار�س«. وكانت املحكمة اجلنائية الدولية   17 اإىل الفيليّبني يف 
ومقّرها لهاي اأعلنت يف م�ستهّل �سباط فرباير 2018 فتح “بحث 
اأّويل”، وهي مرحلة ت�سبق فتح حتقيق، يف احلملة على املخّدرات التي 
يق�دها الرئي�س الفيليبيني والتي مّت مب�جبها اإعدام اآلف الأ�سخا�س 
حماكمات.  دون  م��ن  املفرت�سني  امل��خ��ّدرات  ومتعاطي  امل��ه��ّرب��ني  م��ن 
ويق�ل خرباء اإّن الن�سحاب ل مينع التحقيق يف ال�فّيات التي اأثارت 
قلقاً لدى الأ�سرة الدولّية. ودوتريتي الذي يتمّتع ب�سعبّية عالية يف 
املخّدرات وو�سفها مبعركة  ب�سرا�سة عن حربه على  دافع  الفيليبني، 

حتقيق الأمان لل�سّكان البالغ عددهم 100 ملي�ن ن�سمة.
 

ال��سطى  وال�سه�ل  نربا�سكا  ولي��ة  من  وا�سعة  مناطق  املياه  غمرت 
يف ال�ليات املتحدة بعد عا�سفة عاتية ت�سببت يف في�سانات تاريخية 
على ط�ل نهري ميزوري وبات، ت�سببت يف وفاة �سخ�سني وتدمري 
ا���س��ت��م��رار الفي�سانات  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ط��ق�����س  م���ن���ازل. وت���ق��ع��ت ه��ي��ئ��ة 
اخلطرية حتى الغد يف نربا�سكا ويف جن�ب وو�سط غرب اأي�ا، ل �سيما 

على ط�ل نهر ميزوري.
وقال مايك وايت املتحدث با�سم وكالة اإدارة الط�ارئ يف نربا�سكا يف 
مقابلة عرب الهاتف اإن الفي�سانات منت�سرة على نطاق وا�سع يف الثلث 

ال�سرقي من ال�لية.
ب�سبب  الأ�سب�ع  هذا  ال�لية  يف  حتفهما  لقيا  �سخ�سني  اأن  واأ�ساف 
الفي�سانات. وقالت حمطة )كيه.اإم.تي.يف( التلفزي�نية اإن من�س�ب 

مياه نهر ميزوري كان ل يزال يف ارتفاع بحل�ل م�ساء ال�سبت.
وقال وايت “نت�قع ارتفاع من�س�ب املياه اأربع اأو خم�س اأو �ست اأو �سبع 

اأقدام ف�ق اأعلى من�س�ب بلغته على الإطاق«.
جاءت الفي�سانات عقب اإع�سار �ست�ي عنيف �سرب ال�سه�ل ال��سطى 

الأ�سب�ع املا�سي قادما من جبال روكي يف الغرب.
بقطاع كبري من ج�سر  واأطاحت  وبي�تا  الفي�سانات متاجر  ودمرت 
حاكم  ريكيت�س  بيت  ن�سرها  �س�ر  اأظ��ه��رت��ه  م��ا  وف��ق  �سريع،  طريق 

نربا�سكا على ت�يرت.
 

اأغلقت  ال�سلطات  اأن  الأرج��ن��ت��ني  يف  الر�سمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت 
م�ؤقتاً جمالها اجل�ي اأمام رحات الطائرات من طراز ب�ينغ 737 
اإثر  املنطقة،  اأخ��رى يف  دول  اتخذتها  اإج���راءات م�سابهة  بعد  ماك�س 

حتطم طائرتني من ذات الطراز.
وي��اأت��ي ال��ق��رار ب��ع��د حت��ط��م ط��ائ��رة م��ن ط���راز ب���ي��ن��غ 737 ماك�س 
على  كان�ا  �سخ�ساً   157 ومقتل  اأ�سب�ع  قبل  الإثي�بية  للخط�ط 

متنها. 
تابعة  الطراز  اأ�سهر تقريباً حتطمت طائرة من نف�س  وقبل خم�سة 
ل�سركة لي�ن اإير بعد دقائق اأي�ساً من اإقاعها، ما اأ�سفر عن مقتل 

189 �سخ�ساً.
وقالت وكالة تيام الأرجنتينية الر�سمية اإن قرار احلك�مة �سين�سر 

الي�م الثنني. 
ومل ترد الإدارة ال�طنية للطريان املدين بعد على طلب بالتعليق.

ونقلت وكالة الأنباء عن القرار احلك�مي اأن الإدارة “اقرتحت اإيقافاً 
م�ؤقتاً ومنع الرحات يف الأرجنتني لكل اأن�اع الطائرة ب�ينغ 737 
التحقيقات يف  الف�ر، حتى نهاية  9، على  8، و737 ماك�س  ماك�س 

احلادث الأخري، مبا يربر رفع هذا الإيقاف«.

عوا�صم

مانيال

وا�شنطن

بوين�س اآير�س

فل�سطيني ي�سعل النار بنف�سه يف غزة
•• غزة-وكاالت:

جتمع مئات من �سكان قطاع غزة الفل�سطيني للي�م الثالث، لاحتجاج �سد 
�س�ء الإدارة والف�ساد وزيادة ال�سرائب من قبل �سلطات حركة حما�س، بينما 

اأ�سرم اأحد املتظاهرين النار يف نف�سه.
ووقعت الحتجاجات �سد حما�س يف مدينتي خان ي�ن�س ودير البلح، وفق 

ما ذكر م�قع “جريوزاليم ب��ست” الإ�سرائيلي.
وبح�سب “جريوزاليم ب��ست”، فقد اأ�سعل اأحد �سكان غزة )32 عاًما( النار 

يف نف�سه، بعد طرده من منزله لعجزه عن دفع الإيجار.
اإن  الأم��ريك��ي��ة  “اأ�س��سيتدبر�س”  ووك��ال��ة  ب��ست”  “جريوزاليم  وت��ق���ل 
اأم�ال  حت���ي��ل  ب�سبب  وحما�س  غ��زة  ق��ط��اع  �سكان  ب��ني  اندلعت  ا�ستباكات 
احلركة  اأقرتها  التي  ال�سريبية  وال��زي��ادات  حلما�س،  خم�س�سة  قطرية 

م�ؤخرا، الأمر الذي يفاقم من �سع�بة الأو�ساع املعي�سية يف القطاع.
يف  منخرط  عبا�س  حمم�د  الرئي�س  اأن  فل�سطينية  اإع��ام  و�سائل  وذك��رت 
ح�ار مع ق�ى اإقليمية لل�سغط على حما�س ملنع ن�س�ب حرب اأهلية يف قطاع 

غزة و�سمان �سامة املحتجني.
وقالت منظمات حق�قية فل�سطينية اإن حما�س اعتقلت اأربعة باحثني خال 

تفريقها الحتجاجات يف غزة.
واحتجزت حما�س باحثني يف مركز امليزان حلق�ق الإن�سان، وباحثا من املركز 
الفل�سطيني حلق�ق الإن�سان، واآخر من منظمة ال�سمري لب�سع �ساعات قبل 
حما�س  ق���ات  الإن��رتن��ت  على  امل�س�رة  املقاطع  وتظهر  �سراحهم.  اإط���اق 

تداهم املنازل، وتهاجم املحتجني بالهراوات، وتطلق النار يف اله�اء.
عن  الك�سف  ع��دم  �سريطة  لأ�س��سيتدبر�س  حت��دث���ا  ع��ي��ان،  �سه�د  وق���ال 
اإن ق�����ات ح��م��ا���س ���س��رب��ت واأوق���ف���ت ع�سرات  ه���ي��ات��ه��م خم��اف��ة ال��ب��ط�����س، 

الأ�سخا�س، وبينهم �سحفي�ن ون�سطاء حملي�ن.

هل اأوقاف القد�س60 يوما لإغالق باب الرحمة الحتالل يمُ

»رحلة جحيم ل تنتهي«.. حكايات اعتقال الأطفال الفل�سطينيني

كابول غري �سعيدة مبوقف طالبان

هل بات ال�سام يف اأفغان�ستان قريبًا؟

الأطفال  اع��ت��ق��ال  عملية  ب��ي��اد���س��ة  امل��ح��ام��ي  وت�����س��ف 
الفل�سطينيني باأنها “رحلة ل نهاية لها اإىل اجلحيم”، 
ذهن  يف  عالقة  تظل  العتقال  “حادثة  اأن  م��سحة 
وي�سل  الطفل حتى بعد �سن�ات من اإطاق �سراحه”، 
الأمر اأحيانا اإىل “زرع �سع�ر دائما بانعدام الأمن لدى 

الطفل قد يبقى معه طيلة حياته«.
اإىل ذلك، اأمهلت حمكمة الحتال وزارة الوقاف يف 

القد�س 60 ي�ما حتى تغلق م�سلى باب الرحمة.
وذكرت القناة 13 العربية ان القرار �سيك�ن وا�سحا 
باب  بخ�س��س  الرئي�سية  املحكمة  جل�سة  نهاية  م��ع 

الرحمة اجلارية الن.
هذا واعتقلت ق�ات الحتال، فجر اأم�س الحد، 10 
�سادي  القد�س  اقليم  �سر  ام��ني  بينهم  من  م�اطنني 

مط�ر بعد اقتحام منزله.
فتح  حركة  �سر  اأم��ني  الحتال  خمابرات  واختطفت 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�سلط تقرير ل�سحيفة “هاآرت�س” الإ�سرائيلية، ال�س�ء 
الأطفال  اعتقال  يف  املمنهجة  اأب��ي��ب  ت��ل  �سيا�سة  على 
يف  ال�����س��ج���ن،  غ��ي��اه��ب  يف  ب��ه��م  وال����زج  الفل�سطينيني 

م�سعى لرتك جروح يف ه�ؤلء ل تندمل مع الزمن.
وتق�ل ال�سحيفة اإن ق�ات الحتال تعتقل ما معدله 
1000 طفل فل�سطيني كل عام، بع�سهم مل يتجاوز 
�سن 15 عاما، ويك�ن ال�سبب عادة وراء العتقال ه� 

ر�سق احلجارة.
وتتيح الق�انني يف اإ�سرائيل للجي�س والأجهزة الأمنية 
اعتقال الأطفال الفل�سطينيني وتقدميهم للمحاكمة. 
وتك�سف خريطة العتقال عن ا�سرتاتيجية اإ�سرائيلية، 
يزداد  امل�ست�طنات،  م��ن  قريبة  ال��ق��ري��ة  ك��ان��ت  فكلما 
وفق  والأذى،  العتقال  اإىل  الأطفال  تعر�س  احتمال 

“هاآرت�س«.
وت�سرب ال�سحيفة مثا بقرية عزون �سمايل ال�سفة 
اإذ  الغربية، القريبة من م�ست�طني “كرين �سمرون”، 
تكاد كل الأ�سر يف هذه القرية تقريبا قد ذاقت مرارة 

اعتقال ابنهم ال�سغري.
ويق�ل ال�سكان اإنه يف ال�سن�ات اخلم�س املا�سية تعر�س 
اأكر من 150 تلميذا لاعتقال يف املدر�سة ال�حيدة 

امل�ج�دة يف القرية.
اإىل  خل�س  بريطانيني  لقان�نيني  تقريرا  اأن  يذكر 
ال��ت��ي يتعر�س لها الأط��ف��ال يف  اأن ظ���روف الع��ت��ق��ال 
الذي  التعذيب،  حد  اإىل  وت�سل  ج��دا  �سيئة  اإ�سرائيل 

يرتك اآثارا نف�سية ل متحى.

منهج اإ�سرائيلي
اإ�سرائيل  اع��ت��ق��ال  ���س��ب��ب  ع���ن  ح��ق���ق��ي���ن  وي��ت�����س��اءل 
الفل�سطينيني يف ج� من الرتهيب، ع��سا  لاأطفال 
عن ا�ستدعائهم، فيما تق�ل بيانات بح�سب “هاآرت�س” 
اإن 12 من الأطفال يتلق�ن ا�ستدعاًء للح�س�ر ملركزا 

اجلي�س الإ�سرائيلي.

الفل�سطينيني،  الأطفال  عن  املدافعة  املحامي  وتق�ل 
اقتحام  ي��ربر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  اإن  بياد�سة،  ف��رح 
الليل لأ�سباب  م��ن��ازل الأط��ف��ال يف وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن 
اأم��ن��ي��ة، ل��ك��ن امل��ح��ام��ي��ة ت���رى الأم�����ر م��ت��ع��م��دا وذلك 

لإحداث �سدمة تبقى مع الطفل طيلة حياته.
40 طفا  اإىل حالت  وت�سري ال�سحيفة الإ�سرائيلية 
ر�سق  عمليات  منها  بالقرب  وقعت  اأماكن،  يف  اعتقل�ا 

حجارة، على جن�د اإ�سرائيليني.
بعد العتقال

ويف امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ا ب��ع��د الع��ت��ق��ال، ي��ج��ري نقل 
يف  لل�سرطة  م��رك��ز  اأو  للجي�س  ق��اع��دة  اإىل  الأط��ف��ال 

م�ست�طنة قريبة، وعي�نهم مع�س�بة.
و�سع  يتم  ال�سرطة،  اأو مركز  القاعدة  دخ�ل  وجمرد 
ال��ي��دي��ن ومع�س�ب  ي����زال م��ك��ب��ل  ال����ذي ل  ال��ق��ا���س��ر، 
�ساعات،  لب�سع  الأر���س  على  اأو  كر�سي  على  العينني، 
ي��ت��اأمل م��ن ج����لت ال�����س��رب ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا اأثناء 

اعتقاله.
اإذ  التحقيق،  كاب��س  الأط��ف��ال،  رع��ب  يثري  ما  واأك��ر 
ينهال �سباط املخابرات بالتهديدات والأ�سئلة عليهم 

بعد اإزالة الغطاء عن اأعينهم.
الفتى على  اأو  الطفل  اإىل حمل  الأ�س�ب  ويهدف هذا 
ت�قيع اعرتاف، ويف بع�س احلالت، يعد املحقق الطفل 
اإذا اعرتف باأنه �سيقدم له وجبة طعام، م�ستغا ج�عه 

واأمله.
اأم  اع��رتف  ���س���اء  الطفل  اإن  بياد�سة  املحامي  وت��ق���ل 
ال�سجن، لتبداأ  التالية، وهي  ل، فاإن �سيدخل املحطة 

مرحلة جديدة من املعاناة.
اخلا�سة  امل��ح��اك��م��ات  م��ن  العظمى  الغالبية  وتنتهي 
الأطفال  يعرفها  كلمة  وه���ي  بال�سفقة،  ب��الأط��ف��ال 
دليل  ه��ن��اك  يكن  مل  ل���  حتى  ج��ي��دا،   الفل�سطيني�ن 
ق�ي يدين الطفل، فاإن العرتاف ه� اخليار املف�سل 
ال��ذي ه� فيه.  العذاب  له ول��ذوي حتى يتخل�س من 
ويف حال رف�س الطفل العرتاف، قد ت�ستمر املحاكمة 

لفرتة ط�يلة.

اخرتاقات اأمكن حتقيقها.
  

موقف املتفرج
ول��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة، ي���رى ال��ك��ات��ب ب��داي��ة وج�ب 
ان��خ��راط ط��ال��ب��ان واحل��ك���م��ة الأف��غ��ان��ي��ة يف حمادثات 
يرف�س�ن  احل��رك��ة  م�����س���ؤويل  اأن  يبدو  ولكن  مبا�سرة. 
من  وم���ل��ت  �سنعت  اأن��ه��ا  يعتقدون  اإدارة  م��ع  ال��ت��ح��اور 
ق��ب��ل ق����ى اأج��ن��ب��ي��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��ب��دو ك��اب���ل غري 
الرئي�س  ا�ستياء  ع��ن  ف�سًا  ط��ال��ب��ان،  مب���ق��ف  �سعيدة 
ت��ق��ف م���ق��ف املتفرج  اأن ح��ك���م��ت��ه  اأ����س���رف غ���اين م���ن 
اإىل  التحدث  طالبان  رف�ست  اإذا  برمتها،  العملية  من 
الرئي�س  اإق��ن��اع  املتحدة عن  ال���لي��ات  اأو عجزت  غ��اين، 
من  امل��راف��ق  ال���ف��د  وت��سيع  م�قفه،  بتليني  الأف��غ��اين 
اأجل تلبية بع�س مطالب املتمردين، فقد تنهار العملية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

م�سي  وبعد   ،1972 الأول(  ت�سرين  اأكت�بر)   19 يف 
اأعلن  �ساقة،  �سن�ات على مفاو�سات ديبل�ما�سية  ثاث 
حينه،  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  كي�سنجر،  ه��ري 
ع��ن ق���رب ال��ت������س��ل اإىل ات��ف��اق ب��ني ال����لي���ات املتحدة 
من  ح�سد  اأم����ام  ي���م��ه��ا  وق���ال  ف��ي��ت��ن��ام.  يف  والفيتك�نغ 
حرب  ت�سل  “عندما  الأب��ي�����س:  البيت  يف  ال�سحفيني 
اأن ن�اجه  البديهي  التعقيد، من  الدرجة من  اإىل هذه 
�سع�بات يف الت��سل اإىل حل نهائي. ولكننا نعتقد اأننا 
اتفاق،  اإىل  ال��س�ل  طريق  على  ط�يًا  �س�طاً  قطعنا 
اأقل اأهمية ن�سبياً من تلك  وما يعرت�سنا حالياً ق�سايا 

التي �سّ�يت«.
ال��ي���م، ي��ق���ل دان��ي��ي��ل دي ب��ي��رتي�����س، ك��ات��ب م�ساهم يف 
“اأننا  ي��ب��دو  اإكزامير”،  “وا�سنطن  م���ق��ع  حت��ري��ر 
جه�د  ب��ذل  فبعد  اأفغان�ستان.  يف  مماثلة  بلحظة  من��ر 
مع  متعاقبة،  ي���م��اً   16 ط����ال  �سمجة،  ديبل�ما�سية 
طالبان، اأعلن زملاي خالد زاد، ال�سفري الأمريكي الأ�سبق 
واملمثل الأمريكي اخلا�س لدى اأفغان�ستان، عن الت��سل 
اأه��م ق�سيتني يف حمادثات  اتفاق مبدئي ح�ل  مل�سروع 
من  وت��اأك��ي��دات  ال��ب��اد،  من  اأمريكي  ان�سحاب  ال�سام: 
هجمات  �سن  من  يتمكن�ا  لن  الإرهابيني  ب��اأن  طالبان 
�سد اأمريكيني، انطاقاً من الأرا�سي الأفغانية. وكتب 
لل�سام.  املاءمة  الظروف  “حت�سنت  “ت�يرت”:  على 
احلرب.  اإنهاء  يف  يرغب�ن  الأط���راف  جميع  اأن  وات�سح 
ورغم التقلبات، بقينا على الطريق ال�سحيح، وخط�نا 

خط�ات حقيقية«. 

اأنه  املقال  كاتب  يق�ل  املنال؟  قريب  ال�سام  ب��ات  فهل 
بالن�سبة  ولكن  لاأمريكيني،  بالن�سبة  كذلك  يبدو  قد 
النظر عن ماهية  تت�ا�سل احلرب بغ�س  لاأفغان، قد 
ال�سفقة التي �ست�قع، اأو طبيعة ترتيبات متهيدية ذات 

�سلة.

ريبة
املفاو�سات  نتائج  حيال  ريبته  �سبب  الكاتب  يرجع  ول 
اأن  وي���رى  ك��م��ف��او���س.  زاد  ق����درات خليل  اإىل  اجل��اري��ة 
منه  اأف�سل  ليجد  يكن  مل  ترامب  الأمريكي  الرئي�س 
لهذه املهمة ال�سعبة. فبالإ�سافة لك�نه اأفغاين الأ�سل، 
ريغان.  عهد  منذ  الق�سايا  تلك  ح���ل  زاد  خليل  عمل 
�ستاء  يف  ال�سلطة  ع��ن  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  خلعت  وع��ن��دم��ا 
2001، كان حا�سراً لإدارة بيئة ما بعد النزاع. وعمل 
 ،2005  -2003 م��ن  ك��اب���ل  يف  رفيع  كديبل�ما�سي 
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات ك��ال��رئ��ي�����س الأفغاين 
اأمراء  مع  التعامل  عن  ف�سًا  قر�ساي،  حميد  ال�سابق 

احلرب يف ذلك البلد. 
الكاتب، قد ل تثمر م�ساركة مفاو�سني  ولكن، وح�سب 
لتنفيذ  متحاربني  اأط���راف  اإج��ب��ار  عن  امل�ست�ى  رفيعي 

وع�د تقدم�ا بها. 
فا�سلة،  اح���ت���الت  م��ك��ان  ب��اأن��ه��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  وت�ستهر 
اإنه  م����وؤودة.  واتفاقات  خ��ري،  على  تنتهي  ل  وفت�حات 
�سذاجة  اإىل  ب�سرعة هائلة  ن�ايا طيبة  بلد تتح�ل فيه 
الأخرية  الأن��ب��اء  تلقي  للبع�س  يطيب  وفيما  مريبة. 
ب��د م��ن التحلي  ك��ب��رية، ل  امل��ف��او���س��ات بحما�سة  ب�����س��اأن 
ب���ال���ه���دوء ع��ن��دم��ا ت��ر���س��ح ت���ق���اري���ر يف ال�����س��ح��ف ح�ل 

اإقليم القد�س �سادي املط�ر من مدينة القد�س، عقب 
دهم منزله وح�لته اىل اأحد املراكز للتحقيق معه.

كما اعتقلت 3 �سّبان من خميم باطة خال مرورهم 
على حاجز ح�ارة جن�ب نابل�س، م�سددة من اإجراءاتها 
الع�سكرية على حاجز ح�ارة، واعاقت دخ�ل املركبات 

اإىل املدينة منذ �ساعات م�ساء ام�س.
كما اعتقلت الفتى حممد علي غنيم )17 عاما( بعد 
دهم منزل والده وتفتي�سه يف بلدة اخل�سر جن�ب بيت 

حلم.
وداه���م ج��ن���د الح��ت��ال م��ن��زل الأ���س��ري امل��ح��رر اأ�سيد 
�سرق  ع���زون  ب��ل��دة  اقتحام  ج��رى  كما  اخل����يل،  �سليم 

قلقيلية.
بلدتي  الح���ت���ال  ق�����ات  اق��ت��ح��م��ت  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
ع��م���ري��ة وال��ل��ن ال�����س��رق��ي��ة ج��ن���ب ن��اب��ل�����س و�سادرت 

ت�سجيات املراقبة من عدة حمال فيها.

الديبل�ما�سية برمتها.  ويف تلك احلالة، يعتقد الكاتب 
اأن احلرب تقف باملر�ساد لاأفغان، وخا�سة لأن القتال 
���س��ق���ط م��ئ��ات م���ن املدنيني  ي��ت���ق��ف. وي��ت���ا���س��ل  مل 
واجلن�د واملتطرفني الأفغان ب�س�رة ي�مية. ويف بداية 
تابعة  �سركة  ط��ال��ب��ان  مقاتل�  دم��ر  اجل����اري،  الأ���س��ب���ع 
 20 قتل  حيث  بادجي�س،  اإقليم  يف  الأف��غ��اين  للجي�س 

جندياً، واأ�سر 20 اآخرين. 
اإن اجل��م��ي��ع يف  ال��ق���ل  اأن���ه فيما ي�سح  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
ال�سعب  القتال)وبالتحديد  م��ن  متعب�ن  اأفغان�ستان 
تفاو�سي  م�قف  يف  طالبان  حركة  لي�ست  الأف��غ��اين(، 
اتخاذ  �ساعة  حانت  واإذا  ال��راه��ن��ة.  اللحظة  يف  �سعيف 
يق�ل  وكما  النتظار.  احلركة  زعماء  ي�ستطع  ال��ق��رار، 
يتحكم  ال�ساعات،  الأمريكيني  لدى  فيما  قدمي”  مثل 

قادة طالبان بال�قت«.

داع�ش يتبنى قطع راأ�ش ت�ن�سي 
•• تون�س-وكاالت:

اأعلن عرب تطبيق تلغرام  اأن تنظيم داع�س  الأمريكي ملراقبة امل�اقع الإرهابية  “�سايت”  اأفاد مركز 
املركز  واأو���س��ح  جثته.  على  �سهر  قبل  ع��رت  ق��د  ب��اده  �سلطات  كانت  ت�ن�سي  قتل  ع��ن  م�س�ؤوليته 
الأمريكي، اأن التنظيم ن�سر ت�سجيل فيدي� التقط يف جبل مغيلة لقطع راأ�س رجل قال التنظيم، اإنه 
حممد الخ�سر خمل�يف. وبح�سب “�سايت” فاإن تنظيم داع�س اتهم الرجل باأنه “جا�س��س” لأجهزة 
ال�ستخبارات الت�ن�سية. وجتري ق�ات الأمن الت�ن�سية غالباً عمليات مت�سيط يف منطقة جبل مغيلة 
لتعقب الإرهابيني املتح�سنني فيها. واأعلنت وزارة الدفاع الت�ن�سية، اأن ق�ات الأمن عرت يف املنطقة 
يف 21 فرباير )�سباط( على جثة رجل يحمل ال�سم نف�سه املبني يف الفيدي�. وقال املتحدث با�سم 
وهذه  بالتحقيق.  اجلهاز  تكليف  مت  اإن��ه  ال�سليطي،  �سفيان  الإرهاب”  ملكافحة  الق�سائي  “القطب 
لي�ست اأول عملية قطع راأ�س يف املنطقة، ففي 2015 قطعت جمم�عة متطرفة راأ�س الفتى مربوك 

ال�سلطاين )17 عاماً( يف عملية قتل هزت الراأي العام.

ال�كالة  واأك��دت  للتحقيق.  اإىل  ونقل�هم  وفتيًة  �سباناً  واعتقل�ا 
اأن تعدت على حرمة “بي�ت اهلل التي ح�لت بع�سها اإىل مراكز 
نعي�س  ب��دن��ا  ال�سعبي  احل����راك  امل�����س��ارك��ني يف  وت��ع��ذي��ب  ل�����س��رب 
املت�ا�سل يف غزة للي�م الرابع على الت�ايل«. ونقلت ال�كالة اأن 
يف  فتح  حركة  من  القيادات  ع�سرات  منازل  ا�ستهدفت  حما�س، 

القطاع، واعتقلت من وجدتهم يف بي�تهم.
عام  مدير  حما�س،  حلركة  التابعة  الأمنية  الأج��ه��زة  واعتقلت 
ت��ل��ف��زي���ن فل�سطني يف ق��ط��اع غ���زة، راأف����ت ال���ق���درة، وع����دداً من 
ال�سحافيني والن�سطاء، على خلفية تغطية املظاهرات امل�ستمرة 
يف عدد من �س�ارع غزة، �سد ال�سرائب والغاء وتده�ر الأو�ساع 
املعي�سية يف غزة.  وقالت هيئة الإذاعة والتلفزي�ن الفل�سطينية، 

•• غزة-وكاالت:

فجر  من  الأوىل  ال�ساعات  يف  حما�س،  حركة  من  عنا�سر  �سنت 
يف  امل�����س��ارك��ني  ال�سبان  لع�سرات  اع��ت��ق��الت  حملة  الأح����د،  ام�����س 
الت�ايل  على  الرابع  للي�م  املت�ا�سل  ال�سعبي  ال�سبابي  احل��راك 
يف خمتلف مدن وخميمات قطاع غزة، وداهمت منازل وحطمت 
الأنباء  وكالة  عيان  �سه�د  واأف��اد  �ساكنيها.  وروع��ت  حمت�ياتها 
الفل�سطينية وفا، باأن “عنا�سر م�سلحة من “ميلي�سيا” حما�س، 
وفق ال�كالة ملثمني اقتحم�ا ع�سرات املنازل يف عدد من اأحياء 
البلح  القطاع يف مدينة دير  مدينة غزة، وخميم جباليا �سمال 
القطاع”  ي�ن�س، ورفح جن�ب  القطاع، ويف مدينتي خان  و�سط 

“اأمن حما�س اعتقل مدير عام الهيئة العامة يف املحافظات  اإن 
اجلن�بية راأفت القدرة، من منزله يف غزة«. واأ�سافت الهيئة، اأن 
“هذه اجلرمية باأنها عمل من اأعمال الع�سابات املنظمة، وجتاوز 
لكل اخلط�ط احلمر”، على حد و�سفها. وتابعت، اأنها “تطالب 
املعتقلني، وحتديداً  ال��ق��درة، وع��ن كافة  ع��ن  ال��ف���ري  ب��الإف��راج 
امل�ست�يات  كافة  على  امل��س�ع  ه��ذا  �ستتابع  واأنها  ال�سحافيني، 
تعتقل  حما�س،  اأم��ن  اأج��ه��زة  ت��زال  ول  واخل��ارج��ي��ة«.  الداخلية 
عدداً من ال�سحافيني، اأحدهم يعمل ل�سالح تلفزي�ن فل�سطني، 
حملية  اإع��ام  ل��سائل  يعمل�ن  الذين  ال�سحافيني  من  وع��دداً 
املظاهرات  ال�سحافيني من تغطية  وعربية ودولية، فيما متنع 

يف مناطق قطاع غزة.

حما�ش تعتقل �سباب احلراك يف غزة وتداهم منازلهم 

ال�سرطة تخرج متظاهرين اقتحم�ا مبنى التلفزي�ن يف �سربيا
•• بلغراد-وكاالت:

ال�سغب  مكافحة  �سرطة  اأخ��رج��ت 
ال�سربية جمم�عة من املتظاهرين 
الذين اقتحم�ا مقر هيئة الإذاعة 
وطالب�ا  ب���ل���غ���راد،  يف  احل��ك���م��ي��ة 
باحل�س�ل على بث مبا�سر. واأظهر 
وبث   )1 )اإن  ل��ق��ن��اة  م��ب��ا���س��ر  ب���ث 
اأن  ب���ك  في�س  م�قع  على  مبا�سر 
بالداخل مل يقاوم�ا.  املتظاهرين 
ال�سرطة  عنا�سر  من  ع��دد  وحمل 
ب��ع�����س امل���ت���ظ���اه���ري���ن ف��ي��م��ا خرج 
اآخ����رون ���س��ريا ع��ل��ى الأق�����دام. ومل 
ي��ك��ن م��ن ال���ا���س��ح م��ا اإذا ك���ان قد 
مت اإلقاء القب�س عليهم، لكن وزير 
�ستيفان�فيت�س  نيب�ي�سا  الداخلية 

قال يف وقت �سابق، اإنه �سيتم ت�جيه 
تهم جنائية جلميع املقتحمني.

خ���ال  ح���������ادث  اأي  ت���ظ���ه���ر  ومل 
عمليه  قبل  املبا�سر  البث  لقطات 
قال  �ستيفان�فيت�س  لكن  الخ��اء، 

اإن اأجزاء من املبنى قد تدمرت.
ال���ت���ي دخلت  امل��ج��م���ع��ة  وت�����س��ك��ل 
اأ�سب�عي  احتجاج  من  ج��زءاً  املبنى 
األك�ساندر ف�ت�سيت�س  �سد الرئي�س 
يقام كل ي�م �سبت منذ 8 دي�سمرب 
ب�سكل  ي���ج���ذب  وال�������ذي  امل���ا����س���ي، 
 10000 ت��ب��ل��غ  روت��ي��ن��ي ح�����س���داً 
اآلف  وك������ان  اأك�������ر.  اأو  ���س��خ�����س 
م���ق���ر هيئة  خ������ارج  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
ال�سرطة  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا  الإذاع�������ة 
تتدخل لإخراج املحتجني. وطالب 

ال�سبت  م��ظ��اه��رات  يف  امل�����س��ارك���ن 
على  ع�سر  اخل��ام�����س  ال�سبت  وه��� 
الت�ايل الذي تنظم فيه املظاهرات 
اإعام  و���س��ائ��ل  بت�فري  للمطالبة 
لنتخابات  ع��ادل��ة  و����س���روط  ح���رة 
نزيهة. واأظهرت مقاطع فيدي� مت 
ن�سرها على م�قع )في�س ب�ك( اأن 
ب��سك� اأوبرادوفيت�س رئي�س احلزب 
اليميني الراديكايل )دفريي( كان 
م��ع جم��م���ع��ة امل��ت��ظ��اه��ري��ن الذي 
اقتحم�ا مبنى قناة تلفزي�ن )اآر.
تي.اإ�س( احلك�مي. ويرى منتقدو 
القناة احلك�مية  اأن هذه  الرئي�س 
ف�ت�سيت�س  للرئي�س  دع��اي��ة  ت���روج 
املعار�سة  تكاد  ل  بينما  وحك�مته، 

تظهر يف الإعام.

عربي ودويل
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العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة حممد م�ستاق 

لعمال الملني�م والزجاج
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1106162 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد حمد �سعيد �ساحي الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طالب علي �سامل حممد العي�سائي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
عبدالفيا�س  ال�س�����ادة/حمات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لله�اتف املتحركة ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1135154 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة داد خان عبدالفيا�س %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علي ي��سف ال مندو�س البل��سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف داد خان عبدالفيا�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالرحمن نا�سر احلاف الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  الربكة  ال�س�����ادة/ن�ر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ال�سيارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1112651 

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة غالب �سلطان �سيف الكعبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد فهيم عبداملالك %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سامل خالد �سامل الكعبي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 

اإعــــــــــالن
امل�ساريع   لدارة  ون  �سيف  ال�س�����ادة/جمم�عة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2026192 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل احمد �سيف عبدالرحمن النا�سري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �سيف عبدالرحمن النا�سري
تعديل ل�حة العان/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ جمم�عة �سيف ون لدارة امل�ساريع
SAFEONE GROUP PROJECT OF MANAGEMENT

اىل/�سيف فك�س لل�سيانة العامة
SAFE FIX GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين  )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات ادارة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات ادارة امل�ساريع )8211015(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 
�سركة  وت�سفية  حل  عن  املنتدب  الق�سائي  امل�سفي  يعلن 
م�ساريع العني الدولية ذ.م.م مبدينة العني وعلى كل من 
له حق او ذمة مالية لدى ال�سركة املذك�رة مراجعة امل�سفي 
الق�سائي خال مدة 45 ي�م من تاريخ الن�سر مع تقدمي 
امل�ستندات الثب�تية للمطالبة وال �سقط حقه يف املطالبة 
العن�ان:العني  وللمراجعة  املذك�رة  املهلة  انق�ساء  بعد 
 1 رقم  ميزان  املهريي  جمم�عة  بناية   - العام  ال�سارع   -
ولا�ستف�سار م�بيل:0506232486 - هاتف:037660533 - 

s_younis50@hotmail.com:فاك�س:037660522 - المييل
امل�سفي الق�سائي �سابر عبداللطيف يون�س
لدى مكتب العني لتدقيق احل�سابات. 

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 
مبدينة  ذ.م.م  والعقارات  املن�ساآت  لدارة  العز  دار  �سركة  تعلن 
- مغربي  باملدع� )ه�سام حلل�  العاقة  العني وماكها عن قطع 
كان  والذي   QS9086894:رقم �سفر  ج�از  ويحمل  اجلن�سية( 

ب�ظيفة/كاتب  لدينا  يعمل 
قطع  نعلن  وبهذا  ملفات 
عاقتنا باملذك�ر اعاه اعتبارا 
وعليه  تاريخ:2019/2/1  من 
غري  ماكها  او  ال�سركة  فان 
م�س�ؤولني عن اي ت�سرف ي�سدر 
ولي�س  الغري  املذك�ر اجتاه  من 
له احلق بالتحدث با�سم و�سفة 
ونحذر  ماكها  او  ال�سركة 
من  كل  ونحمل  بذلك  اجلميع 

يتعامل معه امل�س�ؤولية القان�نية عن ذلك ، وعليه مراجعتنا خال 
30 ي�م من تاريخ هذا العان وذلك لاجراءات القان�نية

�سركة دار العز لإدارة املن�ساآت والعقارات ذ.م.م

اإع��������ان ق�ط�ع ع��اق��ة  ع�م�ل

منوذج اعالن الن�سر عن التعديل )�سكل العالمه(
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك �سركة التجهيزات املعدنية

طلب لتعديل بيانات العامة التجارية:مفك ومفتاح وم��س�عني داخل دائرة ب�سكل متقاطع املفك وخلفه 
املفتاح ومل�نني بالل�ن ال�س�د

بتاريخ:2013/10/30           وامل�سجلة بتاريخ:2014/10/16 امل�دعة بالرقم:200207 
با�سم:�سركة التجهيزات املعدنية ذ.م.م

وعن�انه:اب�ظبي - �سارع النجدة )بني يا�س( - اب�ظبي �سارع النجدة - �س.ب:548 - هاتف:026344764 - 
pr@megroup.ae:فاك�س:026326732 - المارات - كندا - م�سرتكة - جتاري - المييل

�سورة العالمة

وذلك لتمميز ال�سلع او اخلدمات ال�اقعة بالفئة:35
خدمات جتميع ت�سكيلة من امل�سن�عات املعدنية لاأبنية ولن�افذ الب�اب ل�سالح الغري وذلك لتمكني الزبائن 

من معاينتها و�سرائها عن احلاجة ول ينط�ي على خدمة النقل
بيانات التعديل:

تعديل �سكل العامة كما ه� م��سح اعاه
تاريخ التاأ�سري:2018/11/7. تاريخ التعديل:2018/9/25 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306711            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
املتحدة  ال�ليات   ،94025 كاليف�رنيا  ب��ارك،  مينل�  رود،  هيل  �ساند   2494  ،7 بلدينج   ،100 �س�يت  وعن�انه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واأقفال  الأب���اب  وم�قفات  الأب���اب  واأذرع  ومقاب�س  اي��ادي  بها  واملعنى  املعدنية  الأب���اب  واإك�س�س�ارات  قطع 
الأب�اب والرباغي القفال امليتة وكل ما �سبق م�سن�ع من املعدن؛ �سجبات ومقاب�س اخلزائن من املعدن

بالفئة: 6
و�سف العامة: عبارة عن كلمة KOVA مكت�بة ب�سكل خا�س باحرف لتينية بالل�ن ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306712            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
وعن�انه: �س�يت 100، بلدينج 7، 2494 �ساند هيل رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

غ�سالت �سح�ن؛ غ�سالت ماب�س و جمففات املاب�س
بالفئة: 7

بالل�ن  لتينية  ب��اح��رف  خ��ا���س  ب�سكل  مكت�بة   KOVA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306714            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
وعن�انه: �س�يت 100، بلدينج 7، 2494 �ساند هيل رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مفاتيح ال�ساءة؛ ثريم��ستات )منظمات احلرارة(
بالفئة: 9

بالل�ن  لتينية  ب��اح��رف  خ��ا���س  ب�سكل  مكت�بة   KOVA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306715            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
وعن�انه: �س�يت 100، بلدينج 7، 2494 �ساند هيل رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�ا�سري  تركيبات  اأو  جتهيزات  دي(؛  اي  )ال  لل�س�ء  الباعثة  الثنائيات  م�سابيح  ب�سات  الإ�ساءة؛  تركيبات  اأو  جتهيزات 
من  تتاألف  د���س  حلمل  جمم�عات  وال�سمامات،  الإم���داد  خط�ط  والتجهيزات،  والأنابيب  احلنفيات  ال�سمكرة،  اأعمال  او 
روؤو�س د�س، �سنب�ر احل��س؛ مقاب�س الد�س ومقاب�س حلمالت الد�س؛ م�سارف واأح�ا�س الغ�سيل، مقعد احلمام، اأك�ساك 
ال�ستحمام واأح�ا�س احلمامات املبلطة م�سبقا؛ حمامات جممعة وم�سبقة ال�سنع تباع ك�حدة؛ مطابخ جممعة وم�سبقة 
ال�سنع تباع ك�حدة؛ ثاجات؛ اأفران؛ قمم الطباخات؛ اأفران ميكروويف؛ �سفاطات الروائح للميكروويف؛ مراوح ال�سقف؛ 
التدفئة  اأنظمة  يف  لا�ستخدام  اله�اء  ع��دادت  اله�اء؛  وتكييف  والته�ية  التدفئة  اأنظمة  يف  ل�ستخدامها  اله�اء  �سبكات 
والته�ية وتكييف اله�اء؛ اأرقام وحروف املنازل من املعدن؛ �سناديق الربيد املعدنية؛ اك�س�س�ارات للمدفاأة واملعنى بها �سا�سات 

النار تتك�ن يف املقام الأول من اإطار معدين مع �سبكة معدنية؛ م�ساند معدين لجل احلطب واملعنى بها امل�ساند
بالفئة: 11

و�سف العامة: عبارة عن كلمة KOVA مكت�بة ب�سكل خا�س باحرف لتينية بالل�ن ال�س�د 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306716            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
املتحدة  ال�ليات   ،94025 كاليف�رنيا  ب��ارك،  مينل�  رود،  هيل  �ساند   2494  ،7 بلدينج   ،100 �س�يت  وعن�انه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخل�سب؛  وحمالت  ق�الب  اخللفية؛  واجل��دران  للجدران  باط  لاأر�سيات؛  والباط  واحلجارة  اخل�سب 
اعمال احل�اف با�ستثناء ما ه� للخزائن واخلزانات

بالفئة: 19
و�سف العامة: عبارة عن كلمة KOVA مكت�بة ب�سكل خا�س باحرف لتينية بالل�ن ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306717            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
املتحدة  ال�ليات   ،94025 كاليف�رنيا  ب��ارك،  مينل�  رود،  هيل  �ساند   2494  ،7 بلدينج   ،100 �س�يت  وعن�انه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الك�نرتات؛  لأ�سطح  الطبيعي  واحلجر  الك�ارتز  بها  واملعني  الأث��اث  قطع  واخل��زان��ات؛  اخلزائن  �سناديق 
ك�ميدنا اأو طاولة للحمام؛ ال�ستائر الدوارة وال�ستائر الأفقية

بالفئة: 20
و�سف العامة: عبارة عن كلمة KOVA مكت�بة ب�سكل خا�س باحرف لتينية بالل�ن ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306718            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
املتحدة  ال�ليات   ،94025 كاليف�رنيا  ب��ارك،  مينل�  رود،  هيل  �ساند   2494  ،7 بلدينج   ،100 �س�يت  وعن�انه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�اليت  ورق  وح��م��الت  الد�س  �ستائر  وق�سبان  املنا�سف  ق�سبان  بها  واملعنى  وملحقاتها  احلمام  معدات 
الأ�سنان  فرا�سي  كاأ�س  وحمالت  ال�ساب�ن  واأطباق  الأدوي��ة  خزائن  املنا�سف  وحلقات  احلمام  رداء  وحمالت 
�سال  معدنية؛  غري  املنزيل  لا�ستخدام  �سال  ال�ستحمام؛  د���س  و�سال  املهمات  و�سلة  احلمام  ورف���ف 
الغ�سيل لا�ستخدام املنزيل اأو البيتي؛ �سناديق تخزين لاأغرا�س العامة لا�ستخدام املنزيل؛ �ساحب درج 

من الزجاج اأو اخلزف اأو الفخار
بالفئة: 21

و�سف العامة: عبارة عن كلمة KOVA مكت�بة ب�سكل خا�س باحرف لتينية بالل�ن ال�س�د 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 306719            بتاريخ : 23 / 02/ 2019
رقم الول�ية: 88095755 

تاريخ الول�ية: 2018/08/28 
بلد الول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: كاتريا انك.
وعن�انه: �س�يت 100، بلدينج 7، 2494 �ساند هيل رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سجاد برودل�م
بالفئة: 27

بالل�ن  لتينية  ب��اح��رف  خ��ا���س  ب�سكل  مكت�بة   KOVA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 305737            بتاريخ : 04 / 02/ 2019
با�س��م: ب�ندي�سريي ديزاينز ليمتد

وعن�انه: ثريد فل�ر، 1-5 كلريكين�يل رود، اي �سي 1 ام 5 بي ايه لندن، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ قفازات؛ قفازات من ال�س�ف؛ اأحزمة )ماب�س(؛ اأو�سحة 
اأو لفاحات؛ ج�ارب حمب�كة داخلية؛ ربطات العنق؛ احلمالت اأو �سيالت املاب�س

بالفئة: 25
و�سف العامة: عبارة عن كلمة  SALONI بالاتينية بالل�ن ال�س�د 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 305890            بتاريخ : 06 / 02/ 2019
با�س��م: بروما�سيدور اي بي ه�لدينح ليمتد

وعن�انه: اإبينى جنك�سني، رو دي ل دميكراتي، اإبينى، م�ري�سي��س
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكح�لية، م�سروبات 
امل�سروبات؛  لعمل  اأخ���رى  وم�ستح�سرات  ���س��راب  ال��ف���اك��ه،  وع�سائر  ال��ف���اك��ه  م��ن  م�ستخل�سة 
وامل�سروبات  الطاقة  م�سروبات  م�سح�ق؛  من  وامل�سن�عة  ال�سائلة  املنكهة  الف�اكه  م�سروبات 

مت�ساوي الت�تر
بالفئة: 32

و�سف العامة: عبارة عن كلمة  XPLOZA  بالاتينية بالل�ن ال�س�د  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�سارك�ه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

امل�دعة بالرقم 307609:بتاريخ: 2019/03/11
 ، ني� برنزويك   ، ب��ازا  اأن��د ج�ن�س�ن  اأن��د ج�ن�س��ن وعن�انه:  وان ج�ن�س�ن  باإ�سم : ج�ن�س��ن 

ني�جري�سي ،  08933 ،  ال�ليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:3
منتجات للعناية وتنظيف الب�سرة وال�سعر.

و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات اختياري اللطافة باللغة العربية.
ال�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 ي�ما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

EAT 132938

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�سارك�ه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

امل�دعة بالرقم 307537:بتاريخ: 2019/03/10
باإ�سم : : ي�نيليفر بي ال �سي وعن�انه:  ب�رت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:3
معاجني اأ�سنان ، غ�س�لت غري طبية للفم ، منظفات اأ�سنان.

 SENSITIVE MINERAL ACTIVE و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات
باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 ي�ما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  18  مار�ص 2019 العدد 12582 

EAT 132939

اإع�ان فقدان �سهادة اأ�س��هم
يعلن ال�سيد/زنيد كني�س زنيد القبي�سي عن فقدان �سهادات 

الأ�سهم بالأرقام التالية:
10195304
10195303
10195305
10195302
10195300
10195306
10195307

اأو  �سرطة  مركز  لأق���رب  ت�سليمها  عليها  يعر  مم��ن  يرجى 
م�سرف اأب�ظبي ال�سامي م�سك�را.

ن�سر الإعالن على م�سوؤولية املعلن

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18 
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عربي ودويل

واإظهار  اح��رتام��ه��م  ع��ن  للّتعبري 
الزه�ر  باقات  ورافقت  ت�سامنهم 
دمة  ر�سائل مكت�بة ُتعرّب عن ال�سّ
وال���ت���ع���اط���ف، ك��ت��ب ع��ل��ى اإح���داه���ا 
“اآ�سف اأّنكم مل تك�ن�ا اآمنني هنا. 

قل�بنا حزينة خل�سارتكم«.
زد”  “�ستاف.ك�.اإن  م���ق��ع  ون�سر 
العزيز  ع��ب��د  ����س���ه���ادة  الإخ�����ب�����اري 
الأفغاين الأ�سل الذي و�سفه باأنه 
بحياته  ج�����ازف  ب��ع��دم��ا  “بطل” 
لطرد القاتل. وروى امل�سلم البالغ 
من العمر 48 عاما اأنه عند �سماع 
اإطاق نار، هرع اإىل خارج م�سجد 
البالغني  ابنيه  فيه  ت��ارك��ا  لين�ود 

من العمر 5 و11 عاما.
الذي  النار  وق��ام مب��ط��اردة مطلق 
���س��ي��ارت��ه جللب  اإىل  ي��ت���ج��ه  ك����ان 
وعندما  ج����دي����دة،  ����س���اح  ق��ط��ع��ة 
عاود املهاجم اإطاق النار، اقرتب 
�سيارات  خلف  مت�سلا  منه  عزيز 
مرك�نة، فراأى �ساحا تركه امل�سلح 

لنفاد ذخريته.

•• كراي�صت ت�صري�س-اأ.ف.ب:

ني�زيلندا  وزراء  رئ��ي�����س��ة  ك�سفت 
ج��ا���س��ي��ن��دا اأردي�������رن، ���س��ب��اح ام�س 
اجلمعة  تلّقى  مكتبها  اأن  الأح���د، 
“بياًنا” من امل�سّلح الذي قتل 50 
مدينة  يف  م�سجدين  يف  ا  �سخ�سً
من  دقائق  قبل  ت�سري�س  كراي�ست 

ح�س�ل العتداء.
ل�سحافيني:  اأردي�����رن  واأو���س��ح��ت 
“كنُت واح����دًة م��ن اأك���ر م��ن 30 
قبل  ���ل  اأُر����سِ ال���ذي  للبيان  متلّقًيا 
ت�سع دقائق من ح�س�ل العتداء«.

“مل  ال���ب���ي���ان:  اأّن  اإىل  واأ������س�����ارت 
تفا�سيل  اأو  م���ق��ع  اأّي  ي��ت�����س��ّم��ن 
اإر�ساله  مّت  اأّن��ه  م�سيفًة  حمّددة”، 
دقيقتني  الأم��ن خال  اأجهزة  اإىل 

من ا�ستامه.
�سابق  وق���ت  اأردي������رن يف  وو���س��ف��ت 
الهج�م بالإرهابي وه� اأ�س�اأ حادث 

قتل جماعي يف ني�زيلندا.
ني�زيلندا  يف  ال�سلطات  ووج��ه��ت 
الأ������س�����رتايل  اإىل  ال���ق���ت���ل  ت���ه���م���ة 
 28( ت��اران��ت  هاري�س�ن  برينت�ن 
عاما( الذي ي�ستبه بك�نه متع�سبا 

يعتقد بتميز العرق الأبي�س.
املحكمة  اأم���������ام  ت�����اران�����ت  وم����ث����ل 
ت�سري�س  ك��راي�����س��ت  يف  اجل���زئ���ي���ة 
ماب�س  وم��رت��دي��ا  ال��ي��دي��ن  مكبل 
مت  حيث  اأم�����س  البي�ساء،  ال�سجن 
وواجه  الق�سية،  ذم��ة  على  حب�سه 

تهمة القتل.
اأمام  اأن مي��ث��ل ث��ان��ي��ة  امل��ق��رر  وم���ن 
اأبريل،  م��ن  اخل��ام�����س  يف  املحكمة 

اأن  املرجح  اإن من  ال�سرطة  وقالت 
ي�اجه اتهامات اأخرى.

�ساوث  دندين يف  تارانت يف  ويقيم 
اآياند يف ني�زيلندا، وه� ع�س� يف 
نادي برو�س للرماية وفقا لتقارير 
اإعامية نقلت عن اأع�ساء بالنادي 
ك��ان يتدرب  ك��ث��ريا م��ا  اإن���ه  ق�لهم 
بندقية  م���ن  ال���ن���ار  اإط������اق  ع��ل��ى 
اآلية خفيفة من طراز )اإيه  ن�سف 

اآر-15(.
ن�سخة  اآر-15(  )اإي������ه  وب���ن���دق���ة 
ن���������س����ف اآل������ي������ة م������ن ال���ب���ن���دق���ي���ة 
 .16 اإم  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ال�ساح  حل��ي��ازة  القان�ين  وال�سن 
يف ني�زياندا ه� 16 عاما اأو 18 

بالن�سبة لاأ�سلحة ن�سف الآلية.
احتاد  رئي�س  كاهيل  كري�س  وق��ال 
ال�سرطة اإن الأ�سلحة ن�سف الآلية 
الهج�م  يف  ا�ستخدامها  مت  ال��ت��ي 
يف  حظرها  ج��رى  امل�سجدين  على 
اآرثر  ب���رت  مذبحة  بعد  اأ�سرتاليا 
�سحيتها  راح  ال��ت��ي   1996 ع���ام 

35 �سخ�سا.
ه�����ذا وحت���ي���ي ن���ي����زي���ل���ن���دا ذك����رى 
���س��ح��اي��ا امل���ج���زرة ال���ت���ي وق���ع���ت يف 
كراي�ست  ب����ل����دة  يف  م�������س���ج���دي���ن 
وقائع  ت��ت�����س��ح  ف��ي��م��ا  ت�������س���ري����س، 
الع�����ت�����داء م��ل��ق��ي��ة ال�������س����ء على 

واأث�����ارت امل��اأ���س��اة ���س��دم��ة ك���ربى يف 
ني�زيلندا، البلد البالغ عدد �سكانه 
امل�سلم�ن  وي�سكل  مايني  خم�سة 
بهناء  وامل�����ع�����روف  م���ن���ه���م،   1%
ال��ع��ي�����س ف��ي��ه ومب�����س��ت���ى الإج����رام 
امل���ت���دين وب��ت��ق��ال��ي��د احل���ف���اوة بني 

�سكانه.
وه�  ال�سحايا  اأح���د  اب���ن  وط��ال��ب 
اأفغاين يدعى داود نبي عمره 71 
العدالة معلنا قرب  باإحقاق  عاما، 
املحكمة “هذا اأمر فظيع ل ميكن 

ت�س�ره«.
وزارت رئي�سة ال�زراء الني�زيلندية 
غطاء  مرتديًة  اأردي���رن  جا�سيندا 
حيث  املدينة  الل�ن،  اأ�س�د  للراأ�س 
يف  ال�سحايا  وذوي  ناجني  التقت 

جامعة اأقيم فيها مركز ا�ستعام.
اإمام  احلليم  عبد  اب��راه��ي��م  وق���ال 
امل�سجدين  اأح���د  ل��ي��ن���ود،  م�سجد 
امل�ستهدفني خال �ساة اجلمعة، 
“ما زلنا نحب هذا البلد”، م�ؤكدا 
اأبدا  يق��س�ا  “لن  املتطرفني  اأن 

ثقتنا«.
ت�افد اأ�سخا�س من كّل القطاعات 
اأم����ام  اإىل  ال�����ّس��ب��ت  ن��ي���زي��ل��ن��دا  يف 
ال�سرطة  اأقامتها  ال��ت��ي  احل���اج��ز 
ال����ن�����ر حيث  م�����س��ج��د  يف حم���ي���ط 
ال�سحايا،  م��ن  ع���دد  اأك����رب  ���س��ق��ط 

واأع���ل���ن م��ف������س ال�����س��رط��ة مايك 
ب��س اأن رجا اآخر اأوقف اجلمعة 
الثنني  ال��ق�����س��اء  اأم������ام  ���س��ي��م��ث��ل 
ارتباط”  “على  ات����ه����ام����ات  يف 
اأن������ه مل يكن  ول������  ب���ال���ه���ج����م���ني، 
�سالعا ب�سكل مبا�سر على ما يبدو 

يف املجزرة.

تفا�سيل األيمة وعمل بط�يل رافق 
عملية اإطاق النار.

بال�سحايا  ق����ائ����م����ة  وك���������س����ف����ت 
اخلم�سني ن�سرت اأم�س اأن اأعمارهم 
ت����رتاوح ب��ني ث���اث ���س��ن���ات و77 

�سنة.
اأ�سرتايل  متطرف  املجزرة  ومنفذ 

بيده  �سكل  تارنت،  برينت�ن  ا�سمه 
ل����دى مث�له  ال��ع��ن�����س��ري��ني  ����س���ارة 
اإليه  وجهت  حمكمة  اأم���ام  ال�سبت 

تهمة القتل.
البدنّية  اللياقة  م���دّرب  يبد  ومل 
ال�سابق البالغ من العمر 28 عاما 
وال����ذي ج��اه��ر ب��ك���ن��ه ف��ا���س��ي��ا، اأي 

اإليه،  التهمة  ت�جيه  عند  فعل  رّد 
لكنه جمع اإبهامه و�سبابته يف رمز 
تف�ق  ن��ظ��ري��ة  اأن�����س��ار  ي�ستخدمه 

العرق الأبي�س عرب العامل.
و�سيبقى قيد العتقال حتى جل�سة 
اخلام�س  يف  م�عدها  ح��دد  مقبلة 

من ني�سان/اأبريل.

الرادي�  ه��ذا  ب��اأن  الكاتب  ويعلق 
الإعامية  امل��ن��اب��ر  اأه���م  م��ن  يعد 
اأوروب�����ا، وه���� م��ع��ادل فرن�سي  يف 
للرادي� ال�طني العام يف اأمريكا، 
اأن كام� ناق�س كتابه  اإىل  م�سرياً 
مع  العظيم”  “ال�ستبدال 
امل���ذي���ع وال���ك���ات���ب امل����ع����روف األ���ن 
الفرتة  و����س���ه���دت  ف��ي��ن��ك��ل��ك��روت. 
الهجمات  م��ن  �سل�سلة  امل��ا���س��ي��ة 
���س��د امل���دن���ي���ني امل�����س��ل��م��ني. ففي 
ي�ني� )حزيران( 2018 اأوقفت 

كانت  خلية  الفرن�سية  ال�سلطات 
الهجمات،  من  ل�سل�سلة  تخطط 
ووجهت اتهامات اإىل عدد منهم. 

اخلوف
اأن  “يبدو  م�����اك������يل:  وي����ق�����ل 
اخل����ف م��ن اأف��ك��ار ك��ام��� و�سلت 
التي  ت�����س��ريت�����س،  ك��راي�����س��ت  اإىل 
البلد  األ����ف م��ي��ل ع��ن   12 ت��ب��ع��د 
الأفكار،  ه��ذه  فيه  ظ��ه��رت  ال���ذي 
املانيف�ست�:  يف  امل���ت���ه���م  وك���ت���ب 

ج��ل�����س��ت يف م����ق���ف ����س���ي���ارات، يف 
تياراً  وراق��ب��ت  م�ستاأجرة  ���س��ي��ارة 
من الغزاة مي�س�ن اإىل باب مركز 
يف  م�سهدا  ي�سف  وك��ان  الت�س�ق. 
بلدة �سغرية يف فرن�سا«. واأ�ساف 
اأو  ف��رن�����س��ي  رج����ل  ك���ل  “مقابل 
امراأة فرن�سية هناك �سعفان من 
الغزاة، و�ساهدت ما يكفي، وقررت 
غا�سباً،  ال���ب���ل���دة  م����ن  اخل�������روج 
ملع�ن،  مكان  يف  البقاء  ورف�ست 

وقررت امل�سي لبلدة اأخرى«. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ماك�يل،  جيم�س  الكاتب  حت��دث 
�سحيفة  يف  ن�������س���ر  م�����ق�����ال  يف 
املثقف  ع��ن  ب��ست”  “وا�سطن 
كام�،  رون����  امل��ت��ط��رف  الفرن�سي 
املهاجرين غري  ال��ذي خ��اف م��ن 
تارانت،  برنت  ب��ه  وت��اأث��ر  البي�س 
منفذ الهج�م على امل�سجدين يف 

ني�زيلندا.
ال���ه���ج����م، و�سع  ت��ن��ف��ي��ذه  وق���ب���ل 
املنفذ على “ت�يرت” مانيفي�ست� 
نف�سه  وو���س��ف  �سفحة،   74 م��ن 
ع�����ادي من  اأب��ي�����س  “رجل  ب���اأن���ه 

عائلة عادية«. 
امل��سع  الن�س  اإن  ماك�يل  ويق�ل 
ي��ق��دم ����س����رة ع���ن الأف���ك���ار التي 
الذي  ب��ال��ه��ج���م،  للقيام  األهمته 
اأثناء  يف  �سخ�ساً   51 ف��ي��ه  ق��ت��ل 
الع�سرات،  وجرح  اجلمعة،  �ساة 
الأ�سياء  ب��ني  م��ن  اأن  اإىل  م�سرياً 
ال�سرطة  اأك��دت��ه��ا  التي  الأخ����رى، 
البالغ  املتهم  اأن  الني�زيلندية، 

العظيم”،  “ال�ستبدال  يف  وردت 
اأجاب بالنفي، واأمل بنم� “الث�رة 
اأوروبا  “ا�ستعمار  �سد  امل�سادة” 
زي��ادة عدد  اإىل  اإ�سارة  يف  الي�م”، 
بغري  ي�سفهم  كما  اأو  املهاجرين، 
البي�س، ويق�ل: “اآمل اأن ت�سبح 
امل�جة  ه���ذه  اأن  وي����رى  ق�ية”، 
ب�20  اأكر  “مهمة  اجلديدة هي 
مرة من ا�ستعمار اأوروبا لأفريقيا 

مثًا«.

منرب
امل�سلمني  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري 
باحلزن  ي�������س���ع���رون  ف���رن�������س���ا  يف 
للت�سامح حيال هذه الأفكار داخل 
لفتا  الراقي،  الفرن�سي  املجتمع 
الجتماعي  ال��ن��ا���س��ط  ق����ل  اإىل 
“يتم  ال��ل���ات��ي:  يا�سر  باري�س  يف 
ت�����س���ي��ر رون������د ك���ام���� ع��ل��ى اأنه 
متطرف اأيدي�ل�جي من اليمني 
املتطرف، لكنه يدعا للحديث يف 
رادي� )فرن�س ك�لت�ر( من ناحية 

اأخرى.. مينح منرباً«. 

من العمر 28 عاماً قال اإن رحلة 
اأقنعته   2017 ع��ام  فرن�سا  اإىل 
باأن البلد ي�اجه “غزواً من غري 

البي�س«. 

غزو فرن�سا
وق����راأت  “�سمعت  امل��ت��ه��م:  وق����ال 
ل�����س��ن���ات ع��ن غ���زو ل��ف��رن�����س��ا من 
اأنه  اعتقدت  ال��ذي  البي�س،  غري 
اإىل  و�سلت  عندما  فيه...  مبالغ 
فرن�سا وجدت اأن الق�س�س لي�ست 
�سحيحة فقط، لكن يتم التقليل 

منها بقدر كبري«.
ويفيد التقرير اأن املتطرف �سمى 
يف  ب�”ال�ستبدال العظيم”،  ن�سه 
ك��ت��اب ن�سره  اإىل  اإ���س��ارة وا���س��ح��ة 
ال��ف��رن�����س��ي رون�����د كام�،  امل��ث��ق��ف 
الذي قدم يف ذلك الكتاب نظرية 
يتم فيه  و���س��ع  ع��ن  حت��دث فيها 
بغري  البي�ساء  الغالبية  ا�ستبدال 
�سمال  م���ن  ال���ق���ادم���ني  ال��ب��ي�����س 
الأفريقية،  وال�سحراء  اأفريقيا 

وعدد كبري منهم من امل�سلمني.

خطاب كامو
كتاب  اأن  اإىل  م���اك����يل  وي��ل��ف��ت 
ط�يلة  ل�������س���ن����ات  ظ����ل  رون���������د 
ي��ت��ج��م��ع ح�لها  ال��ت��ي  ال�����س��رخ��ة 
اليمني املتطرف يف فرن�سا، وحتى 
اإىل  املهاجرين  ن�سبة  تراجع  بعد 
م�سرياً   ،2015 ع�����ام  اأوروب���������ا 
ب��ع��ب��ارات م��اري��ان ل�بن،  اأن���ه  اإىل 
لله�ل�ك��ست  امل���ن���ك���ر  ح���ف���ي���دة 
اأفكار  ل����ب���ن، ف����اإن  ج����ان- م����اري 
رون�د تت�افق مع ال�اقع، وقالت: 
احلقيقة  يف  هناك  اأ�سبح  “الي�م 
املناطق  م����ن  اأج���������زاء  يف  ب���دي���ل 
الفرن�سي�ن  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ي�����س  ال��ت��ي 
ال�سكان  الأُ�سلي�ن، وحل حملهم 
ماك�يل  واأو�����س����ح  امل���ه���اج���رون«. 
اجلماعية”،  “الهجرة  فكرة  اأن 
اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  ����س���ت����ؤدي يف  ال���ت���ي 
اليمني  انتقلت من  �سدام ثقايف، 
واأ�سبحت يف  الهام�سي،  املتطرف 
مركز اخلطاب ال�سيا�سي، م�سرياً 
املحافظ  احل��زب  زعيم  ق���ل  اإىل 
“اجلمه�ري�ن” ل�رين وكيز، اإن 

“واقعاً” يف  اأ�سبحت  كام�  اأفكار 
اأن خطاب  اإىل  ولفتت    .2017
الفرن�سية،  احل��دود  جت��اوز  كام� 
واأ����س���ب���ح ال�����س��رخ��ة ال��ت��ي جتمع 
الهجمات  وراء  وت��ق��ف  ال��ي��م��ني، 
بي�س  متطرف�ن  بها  يق�م  التي 
العامل.  م��ن  خمتلفة  اأن���ح���اء  يف 
ففي ت�سارل�ت�سفيل يف فريجينيا 
2017 هتف  )اآب(  اأغ�سط�س  يف 
يحل  “لن  قائلني:  امل��ت��ظ��اه��رون 
 2018 ويف  حملنا”،  ال��ي��ه���د 
بعن�ان  اأ�سدر كام� كتابا جديداً 

“لن حتل�ا حملنا«.

�سجب العنف
واأكد الكاتب اأن كام�، البالغ من 
العمر 72 عاماً، حتدث يف مكاملة 
�ساجباً  منزله  م��ن  معه  هاتفية 
ت�سريت�س،  ك��راي�����س��ت  يف  ال��ع��ن��ف 
وق�����ال اإن�����ه ���س��ج��ب اأع����م����ال عنف 
����س���ئ���ل عما  مم����اث����ل����ة، وع����ن����دم����ا 
التي  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  واف�����ق  اإذا 
اأف����ك����اره التي  ا���س��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا 

•• عوا�صم-وكاالت:

»يف كل مرة حتدثت فيها اأذهلتني 
اأفكارها، ودفعتني اإىل الأمام اأكر 
با�ستخدام  الع��ت��ق��اد  ن��ح���  ف��اأك��ر 
هكذا  اخلن�ع”،  ب������دل  ال���ع���ن���ف 
ني�زيلندا  م��ذب��ح��ة  م��ن��ّف��ذ  و���س��ف 
الأو������س�����رتايل ب��ري��ن��ت���ن ت���اران���ت، 
ال�سابة  اأوي��ن��ز  كاندي�س  �سخ�سّية 
بارتكاب  األهمته  التي  الأمريكية 

املذبحة.
ب��رز ا���س��م اأوي��ن��ز اأك���ر م��ن م��رة يف 
تعترب  القاتل. فهي  واإف���ادات  ردود 
ال�سخ�س الذي اأثر ب�سكل كبري فيه، 
يق�ل،  كما  ت��ط��رف��اً،  اأك���ر  وجعله 
للم�سلمني  العداء  يت�ساركان  فهما 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وي���ع���ت���ربان 
دونالد ترامب قدوة لهما. ولطاملا 
النا�سطة  ه���ذه  �سخ�سية  اأث������ارت 
لرتامب،  ال���داع���م���ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
املرة  ه��ذه  ارتباطها  لكن  اجل���دل، 
مبجزرة مدينة كراي�ست ت�سريت�س 
�سمعة  عليها  اأ�سفى  الني�زيلندية 
اأثار كثرياً من  �سيئة. ولكن الأمر 

كال�سرا�سري من اأرا�سينا«.

اأوينز ترد
ا�سمها  رب����ط  ع��ل��ى  اأوي���ن���ز  وردت   
ني�زيلندا، معتربة  مبنفذ جمزرة 
اإنها  وق��ال��ت  م�����س��ح��ك،  الأم����ر  اأن 
الإ�سام  ب�ساأن  �سيء  اأي  تكتب  مل 
الثاين  ال���د����س���ت����ري  وال���ت���ع���دي���ل 
ال�ساح  ب��احل��ق يف ح��م��ل  اخل��ا���س 
اأن  واعتربت  املتحدة.  ال�ليات  يف 
الي�سار يحاول اأن يظهرها كملهمة 
ملنفذ جمزرة يف م�سجد بني�زيلندا، 
وترباأت من الأمر، اإل اأن تغريدات 
فقد  ذل����ك،  ع��ك�����س  تك�سف  ���س��اب��ق��ة 
حت��دث��ت اأوي��ن��ز ع��ن الإ���س��ام وعن 

احلق يف حمل ال�ساح.
املا�سي:  ي���ل��ي���)مت���ز(  وق��ال��ت يف 
)اأول  خ��ان  �سادق  تذكري  “يرجى 
ع��م��دة م�����س��ل��م ل��ل��ن��دن(، اأن����ه وفقاً 
مل��ع��دل امل����ال���ي���د، ���س��ت��ن��ه��ار اأوروب�����ا 
م�سلمة  اأغلبية  ذات  ق��ارة  وت�سبح 
بحل�ل عام 2050. مل تكن هناك 
دولة )اأوروبية( ذات غالبية م�سلمة 

يتم فيها تطبيق ال�سريعة«.

�س�داء  ال��ت�����س��اوؤلت، فكيف لم���راأة 
من اأ�س�ل اأفريقية اأن تلهم رجًا 
ي��داف��ع ع��ن ت��ف���ق ال��ع��رق الأبي�س 
البي�س”،  “الرجال  وط���ن  وع���ن 

فمن هذه املراأة؟

من هي؟
 اأوينز يف التت�سعة والع�سرين، وهي 
تدعم  حمافظة  �سيا�سية  نا�سطة 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
للحزب  ب��ان��ت��ق��اده��ا  ع���رف���ت  وق����د 
“باك  وحل���رك���ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
عن  بالدفاع  املعنية  ماتر”  ليفز 
حياة ال�س�د، على رغم اأنها �س�داء.

ت����ع����د ه�������ذه ال���������س����اب����ة م�����ن اأب�������رز 
تدعم  التي  ال�س�داء  ال�سخ�سيات 
ع��ل��ن��اً ت��رام��ب ال���ذي ُو���س��ف مرات 
باأنه “الرئي�س الأكر عن�سرية يف 
مبا  احلديث”،  الأمريكي  التاريخ 

يف ذلك من قبل اأع�ساء حزبه.
وعرب حركة “بليك�ست” )اخت�سار 
لكلمتي »Black« و«Exit« التي 
اأوينز  تدع�  ال�س�د(،  خ��روج  تعني 
النف�سال  اإىل  ال�س�د  الأمريكيني 

عن احلزب الدميقراطي والتخلي 
عن دعمهم التاريخي له.

هتلر والقذايف 
بال�ست�سهاد  اأوي����ن����ز  ت�����رتدد  ومل 
اأدول��ف هتلر. ويف  النازي  بالزعيم 
ال�سهر  الق�مية  عن  ت�سريحاتها 
نق�ل  “عندما  ق����ال����ت:  امل���ا����س���ي 
الق�مية اأول من يفكر فيه النا�س 
اأمريكا- ه� هتلر.  -على الأقل يف 
اأراد  اإذ  ق�مياً،  ا�سرتاكياً  كان  لقد 
واأن  عظيمة  اأملانيا  يجعل  اأن  هتلر 

ت�سري الأم�ر ب�سكل جيد«.
كما اأنها نقلت على ح�سابها مب�قع 
للعقيد  �سابقة  ت�سريحات  ت�يرت 
القذايف،  م��ع��م��ر  ال���راح���ل  ال��ل��ي��ب��ي 
�ستتح�ل  اأوروب������ا  اإن  ف��ي��ه��ا  ي��ق���ل 
اإ���س��ام��ي��ة خ��ال عق�د،  ق���ارة  اإىل 
يعي�س�ن  ال���ذي���ن  امل�����س��ل��م��ني  ع���رب 
 :1975 �سنة  بق�له  وذل��ك  فيها، 
يف  م�سلم  ملي�ن  خم�س�ن  “لدينا 
اأوروب����ا. ه��ن��اك دلئ���ل على اأن اهلل 
اأوروبا  يف  الن�سر  الإ�سام  �سيمنح 
دون  ����س���اح،  دون  ���س��ي���ف،  -دون 
غزو- �سيح�لها اإىل قارة اإ�سامية 

خال عق�د«.
وكان عدد امل�سلمني الذين يعي�س�ن 
اأ�سا�سية يف البيان  يف اأوروب��ا نقطة 
ال�������ذي ن�������س���ره ت������اران������ت، ق����ائ����ًا: 
اأن تعي�س�ا  “باإمكانكم )امل�سلم�ن( 
ب�سام يف اأرا�سيكم وقد ل يلحقكم 
اأي �سرر على اجلانب ال�سرقي من 

م�سيق الب��سف�ر. 
يف  ت��ع��ي�����س���ا  اأن  ح��اول��ت��م  اإذا  ل��ك��ن 
اأرا���ٍس اأوروب��ي��ة، يف اأي مكان غرب 
ونطردكم  ف�سنقتلكم  الب��سف�ر، 

 170 بعد  على  ال�اقعة  كاراب�ب�،  ولي��ة  عا�سمة  فالن�سيا 
اأن�ساره،  من  الآلف  جتمع  حيث  كراكا�س،  غ��رب  كيل�مرت 
ح�سب ما ذكرت وكالة “فران�س بر�س«. وقال اأمام ح�سد من 
خط�ة”،  خط�ة  فنزويا  لن�ستعيد  ال�قت  “حان  م�ؤيديه: 
لكنهم  واإخافتنا،  اإ�سكاتنا  باإمكانهم  اأن  “يعتقدون  م�سيفا: 
ال�����راء«.  اإىل  ل��ل��ع���دة  جم��ال  ول  تق�سيمنا  ي�ستطيع�ا  ل��ن 
املعار�سة الذين ميلك�ن الأغلبية  وطلب غ�ايدو من ن�اب 

يف الربملان، تنظيم جتمعات يف مناطقهم.

•• كراكا�س-وكاالت:

اأعلن  ال��ذي  خ���ان غ�ايدو،  الفنزويلية  املعار�سة  زعيم  ب��داأ 
بداأها  الباد  يف  ج�لة  ال�سبت،  للباد،  م�ؤقتا  رئي�سا  نف�سه 
من فالن�سيا و�سط الباد، وواعدا باأن ينهيها مبريافل�ي�س، 
يف اإ�سارة اإىل الق�سر الرئا�سي يف كراكا�س. ول تزال فنزويا 
تعي�س حتت �سدمة انقطاع التيار الكهربائي، الذي اأدى اإىل 
�سل احلركة يف الباد ملدة اأ�سب�ع. وظهر غ�ايدو، يف مدينة 

املتطرف تاأثر بكتاب الفرن�سي رونود كامو

من ه� ملهم �سفاح مذبحة م�سجدي ني�زيلندا؟

من هي كاندي�ش اأوينز التي اأذهلت اأفكارها �سفاح ني�زيلندا؟

غ�ايدو يبداأ ج�لة بفنزويا.. نهايتها يف الق�سر الرئا�سي

الي�نانية،  العا�سمة  ب��سط  اأوم�نيا  �ساحة  ويف 
كتب  التظاهرة لفتة �سخمة  رفعت يف مقدمة 

عليها “ل لكراهية الإ�سام«.
اأخرى رفعها املتظاهرون  كما كتب على لفتات 
 ،700 نح�  عددهم  اإن  ال�سرطة،  قالت  الذين 
على  ت�����س��ام��ح  و”ل  النازية”  ع��ل��ى  “اق�س�ا 

الإطاق مع الكراهية«.
بح�سب  �سخ�س،   300 �سم  ث��ان  جتمع  ون��ظ��م 
ال�سرطة، يف حي اي��س بانتيلم�نا�س الذي يقيم 

فيه الكثري من املهاجرين.
مكاتب  اإىل  التظاهرتان  تتجه  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

•• اأثينا-وكاالت:

بعد  ال�سرطة  ح�سب  �سخ�س  األ��ف  نح�  تظاهر 
ظهر اأم�س الأول يف اأثينا، تعبرياً عن ا�ستنكارهم 
ل��ت��ن��ام��ي امل�����س��اع��ر امل��ع��ادي��ة ل��ل��م�����س��ل��م��ني، وذلك 
تلبية لدع�ة من منظمات غري حك�مية تكافح 

الفا�سية والعن�سرية.
وال��ت��ظ��اه��رة امل���ق���ررة م��ن��ذ ع���دة اأ���س��اب��ي��ع نظمت 
م�سجدين  يف  م�سلني  ا�ستهدفت  جم��زرة  غ��داة 
ب��ن��ي���زي��ل��ن��دا اجل��م��ع��ة، ن��ف��ذه��ا م��ت��ط��رف مييني 

اأ�سرتايل واأوقعت 49 قتيًا.

ممثلية الحتاد الأوروبي يف الي�نان قرب �ساحة 
�سينتاغما حيث ي�جد الربملان.

ويعي�س يف الي�نان نح� 70 األف مهاجر وذلك 
اأكر  بينه���������م   ،2015 يف  الهجرة  اأزم���ة  منذ 
ج�����زر  خميم��������ات  يف  عالق������ني  اآلف   10 م��ن 
بحر اإيج����������ه يف ظروف �س�������يئة نددت بها مراراً 
ال��دول��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات حق�قية  ال��ع��ف���  م��ن��ظ��م��ة 

اأخرى.
اأو مهاجر الي�نان  48 الف لجىء  ودخل نح� 
األفاً عرب جزر بحر   32 2018 بينهم نح�  يف 

اإيجه القريبة من ال�س�احل الرتكية.

مظاهرات يف اأثينا �سد امل�ساعر املعادية للم�سلمني

تكرمي �سحايا العتداء الإرهابي.. ومثول متهم جديد اأمام الق�ساء 

ني�زيلندا كانت على بعد 9 دقائق من اإحباط مذبحة امل�سلني
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اإمارة - دائرة حماكم دبي  
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم
اإماراتية   ، ب�����س��ري  ال�����س��ي��دة/ م��ه��دي��ه ح�����س��ني ج��م��ع��ه  ت��ق��دم��ت 
ا�سمها من  ال�سرعية بطلب تغيري  اجلن�سية اىل حمكمة دبي 
ب�سري   جمعه  ح�سني  م��دي��ه  اىل  ب�سري  جمعه  ح�سني  مهديه 
املذك�رة  املحكمة  ايل  به  يتقدم  ان  اعرتا�س  لديه  من  وعلى 

خال �سهر من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ص ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
الدعوى رقم 2743 ل�شنة 2018

لدى حمكمة عجمان الحتادية الإبتدائية - الدائرة املدنية الكلية 
املرف�عة من : بنك الفجرية ال�طني 

�سد : 1- باك فري�س التجارية - �س ذ م م  2- �سعيد الظفر نادى ظفر علي اخرت 
3- حميد الظفر �ساد ظفر علي اخرت

املدعي عليهم اأعاه مدع�ون للح�س�ر على �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة امل�سرفية املقرر عقده ال�ساعة 11 �سباحا ي�م الثنني امل�افق 2019/3/25 وذلك 
مبقر البنك املدعي يف �سارع خالد بن ال�ليد ، بناية بنك الفجرية ال�طني ، بردبي ، 

اإمارة دبي م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغب�ن يف تقدميها للخبري.
للت�ا�سل : رقم الهاتف املتحرك : 056-4450496 

jehad4justice@yahoo.com : بريد الكرتوين
اخلبري امل�شريف 
جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567  

اإعــــــالن بالن�شــــر 
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان  : ال�سيد/ ليل 
الت�سديق على حمرر يت�سمن  : بنغادي�س وطلب  ، اجلن�سية  �سراج علي  حاجي حممد 
)تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري ام�اج اخل�ر ملقاولت ال�سباغ ، ن�ساط 
 ، اخلفيفة  والق�اطع  املعلقة  الأ�سقف  تركيب   ، اأ�سباغ   ، �ساد�سة  فئة  مقاولت  الرخ�سة 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف خ�رفكان رخ�سة جتارية رقم 240532 ال�سادر 
ا�سام  ال�سيد/دين  اىل  بخ�رفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   1985/8/22 بتاريخ 
�س�نا مياه ج� مادير ، اجلن�سية : بنغادي�س - ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذك�ر  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�سديق  �سيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/2008(

املنذر : �سركة �سرايا للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : اأدفان�س كرييتف لتعهدات جتهيز املن�ساأت العامة )�س ذ م م( )جمه�ل حمل الإقامة(

وذلك  دره��م   30.000 وق��دره��ا  ذمتكم  يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  ب�سداد  ينذركم  املنذر  ف��ان 
الفرتة من  امل�ستحقة عن عقد اليجار عن  القيمة اليجارية  الثالثة والأخ��رية عن  الدفعة  عن 
�سي�سطر  وال  تاريخه  من  ي�ما   30 اق�ساه  م�عد  يف  وذل��ك   2018/12/14 وحتى   2017/12/15
املنذر ا�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية للمطالبة باملرت�سد يف ذمتكم من قيمة ايجارية 
ذمتكم  يف  باملرت�سد  للمطالبة  اليجارية  القيمة  وحتملكم  اليجار  حمل  لل�حدة  اخاءكم  مع 
من قيمة ايجارية مع اخاءكم لل�حدة حمل اليجار وحتملكم القيمة اليجارية الخرى التي 
�سترت�سد يف ذمتكم حتى تاريخ الت�سليم الفعلي ملحل اليجار مع حتملكم كافة الر�س�م وامل�ساريف 

الخرى املرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2129 جتاري جزئي                                                
���س ذ م  ال��ع��ام��ة -  ���س 2-ت����رويل للتجارة  ت���رويل تريدينغ - م د م  امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  ع���اد جمه�ل حمل  م  ميثلها مديرها / عمر ح�سن حممد 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/12 يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�سالح/ �سركة 
اأول : بقب�ل ادخ��ال �سركة ترويل للتجارة العامة �س ذ م م  م�سايف )�س ذ م م( - فرع دبي 
ميثلها مديرها اعمر ح�سن حممد ع�اد �سكا. ثانيا : بالزام املدعي عليها واخل�سم املدخل 
بالت�سامن فيما بينهما بان ت�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره 60.728.94 �ست�ن الف و�سبعمائة 
من  �سن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  فل�سا  وت�سع�ن  واربعة  درهما  وع�سرون  وثمانية 
2019/6/9 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2273 جتاري كلي                                                
ب�سفته  �سيتي  اناند  �سيتى  2-�ساغار  م  م  ذ  ح��رة  منطقة  انرتاكتيف  كليك   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ال�سخ�سية ، وب�سفته كفيل مت�سامن ومدير �سركة كليك انرتاكتيف منطقة حرة - ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي / ام اند كي اي جي �س م ح وميثله / �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي 
اعاه  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف   2019/1/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ ام اند كي اي جي �س م ح   بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية 
مبلغ خم�سمائة وثمانية وت�سع�ن الف وخم�سمائة درهم وثمانية وخم�س�ن فل�سا والف�ائد ب�اقع 
التام والزمت املدعي عليهما امل�ساريف  ال�سداد  ال�سيك وحتى  ا�ستحقاق كل  9% �سن�يا من تاريخ 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�س�ري 
با�سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2229 جتاري جزئي 
 - دبي  املاحية  واخلدمات  لل�سيانة  البحرية  اخلليج  �سركة  عليه/1-  املحك�م  اىل 
بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  القامة  دب��ي( جمه�ل حمل  م )جيم��س  م  ذ 
�ستيل  ئي  ايه جي  ل�سالح/  اعاه  املذك�رة  الدع�ى  2019/1/23 يف  بتاريخ  املنعقدة 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 332.710.35 درهم )ثاثمائة واثنني 
القان�نية  والفائدة  فل�س(  درهم وخم�سة وثاثني  و�سبعمائة وع�سرة  الف  وثاثني 
9% �سن�يا على مبلغ كل �سيك من تاريخ ا�ستحقاقه على النح� املبني بالأ�سباب حتى 
اتعاب  ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  متام 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/105  تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ ���س��ده/1- �سيد ف��رح��ان ع��زي��ز ر���س���ى جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ايروم ر�سا زيدى قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه 
والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 1392/2017 و 1689/2017 اح�ال 
نف�س م�سلمني واملعدل بالإ�ستئناف رقم 315/2018 و 324/2018 ا�ستئناف اح�ال 
�سخ�سية وم�اريث واملميز بالطعن رقم 296/2018 طعن اأح�ال �سخ�سية ، ب�سداد 
تاريخ  وامل�ساريف من  للر�س�م  �ساما  درهم(  به وقدره )119483.29  املنفذ  املبلغ 
ال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/635 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- عبداهلل �سامل علي خلفان بن حرب ال�سام�سي 2-افيني� خلدمات التم�ين بامل�اد الغذائية - �س ذ م م  
جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فريد حممد طاهر وميثله / زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13898( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
ثانيا : حل وت�سفية ال�سركة اخل�سم املدخل �سركة افيني� خلدمات التم�ين بامل�اد الغذائية �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 
م��س�ع التداعي وتعيني اخلبري املخت�س �ساحب الدور يف اجلدول لت�سفية ال�سركة املذك�رة ح�سب ال�س�ل ووفقا لحكام 
القان�ن على ان يق�م بجرد ما لل�سركة من اأم�ال وما عليها من التزامات ويحررقائمة مف�سلة باأم�ال ال�سركة والتزاماتها 
واأن  دي���ن  ال�سركة من  اداء ما على  بعد  وذل��ك  ال�سركاء  الت�سفية بني  الناجتة عن  ال�سركة  اأم���ال  يق�سم  وان  وميزانيتها 
يعطي كل �سريك عند الق�سمة مبلغا يعادل قيمة احل�سة التي قدمها يف را�س املال وان يق�سم الباقي من اأم�ال ال�سركة بني 
ال�سركاء بن�سبة ن�سيب كل منهم يف الريح واخل�سارة وذلك مقابل خم�سة الف الف درهم كدفعة اوىل ي�ست�فيها امل�سفي 
من طريف التداعي منا�سفة مبجرد مبا�سرته مهام ماأم�ريته بالإ�سافة ملبلغ خم�سة ع�سر الف درهم ي�ست�فيها من ام�ال 
ال�سركة ب�اقع خم�سة الف درهم �سهريا والزمت املدعي عليه بالر�س�م وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
يف الدعوى رقم  2018/2209 جتاري كلي ال�شارقة 

املدعي : بنك الإحتاد ال�طني 
املدعي عليهم : �سن تك )�س م ح ( ذ م م  + راج� ك�تي ت�نديل + 
داي�سي راج�  يرجى العلم بان بنك الإحتاد ال�طني قد رفع �سدكم 
ارج�  وعليه  ال�سارقة  كلي  جت��اري   )2018  -  2209( رقم  الدع�ى 
ح�س�ركم اجتماع خربة ي�م الثاثاء 2019/3/26 ال�ساعة ال�احدة 
دفاعكم  ت�ؤيد  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ظهرا   والن�سف 
امل�ستندات  وفق  التقرير  تقدمي  �سيتم  ويف حالة عدم ح�س�ركم   ،

املقدمة من البنك املدعي. 
   اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

اجتماع خربة
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

حمكمة دبي االإبتدائية 
الدعوى رقم )2018/4596( جتاري جزئي( 

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية

املدعية / دان�ب مل�اد البناء - �س م ح 
املدعي عليها / تكن� فاب �ستيل ماتي� فاكت�سرجن - �س م م بدبي.  

بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلربة احل�سابية بالدع�ى اعاه ، املقامة من : 
دان�ب مل�اد البناء �س م ح  - ندع�كم لجتماع خربة وذلك يف متام ال�ساعة )10( 
�سباحا ي�م اخلمي�س 2019/3/28 وذلك مبقر مكتبنا بدبي )باهل ، لد وال�سايغ 
 ، الثاين  ال��دور   ، لا�ستثمار  �سلطان  بناية   ، املطار  �سارع  قان�ني�ن(  حما�سب�ن 
مكتب )206( هاتف : 04/2942611 ، 06/5736924 ، 0504820532 ، وذلك لتقدمي 

دفاعكم وم�ستنداتكم يف الدع�ى.
اخلبري احل�سابي املنتدب/وليد اإبراهيم ال�سايغ  

اإعالن املدعي عليها
 الجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/6384( مدين كلي ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليها ب�شيغة اليمني احلا�شمة 
اىل املدعى عليه عليها الأوىل / فاطمة ح�سن �سامل - اإماراتية اجلن�سية 

حيث ان املدعيتني : بلقي�س �سامل ح�سن ال�س�حمي - عائ�سة �سامل ح�سن �سامل - قد اقامت عليك واآخرين الدع�ى رقم اأعاه.   
وبجل�سة 2019/2/14 م �سدر حكم بت�جيه اليمني احلا�سمة لك بال�سيغة الآتية :  )حكمت املحكمة ح�س�ريا قبل املدعي عليها 
الثالثة ومبثابة احل�س�ري قبل باقي املدعي عليهم وقبل الف�سل يف امل��س�ع بت�جيه اليمني احلا�سمة للمدعي عليهما الوىل 
)فاطمة ح�سن �سامل( والثالثة )فاطمة �سامل ح�سن( لت�ؤدي كل منهما اليمني بال�سيغة الآتية:  اق�سم باهلل العظيم ان العقار 
الوىل  عليهما  )املدعي  الثنتني  نحن  با�سمنا  وامل�سجل   )640( رقم  بالقطعة   )586( رقم  بال�سارقة  ال�سهباء  مبنطقة  الكائن 
والثالثة( منا�سفة ه� يف ملكيتها ولي�س يف ملكية م�رث املدعيتني واملدعي عليه الثاين واأننا نحن الثتني من اإ�سرتى هذا العقار 
و�سددنا ثمنه من اأم�النا اخلا�سة ومل يتفق م�رث املدعيتني واملدعي عليه الثاين على ان يتم تنازل املدع� )عبداهلل ي��سف ي�ن�س 
احلمادي( عن العقار املذك�ر وت�سجيله با�سم )فاطمة �سامل ح�سن( ثم بعد ذلك ت�سجيل ن�سف العقار با�سم )فاطمة ح�سن  �سامل( 
وانه ل حق للمرح�م )�سامل ح�سن �سامل ال�س�حمي( يف العقار املذك�ر ول ل�رثته من بعده ، واهلل على ما اأق�ل �سهيد.  لذلك 
يقت�سي ح�س�رك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح ي�م 2019/3/26م   وذلك لاجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ولاإطاع على �سيغة اليمني متهيدا حلفلها ، ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر او عدم 

ار�سال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 االإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى 

اىل املدعى عليهما/ 1- اخلط�ط المامية خلدمات حق�ل النفط الربية والبحرية 
2- غام عبا�س علي ا�سغر ،  نعلمكم بان املدعي/ هنكل العاملية ل�سناعة الزي�ت - ذ م م 

يف الدع�ى رقم 2019/733 الكلية الأوىل  قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاه يطالب فيها :  
درهم   1.083.307 وقدره   مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  الت�سامن  �سبيل  على  عليهما  املدعي  الزام 
قيمة ال�سيكات �سند الدع�ى مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% �سن�يا من تاريخ رفع الدع�ى 

مع الزامهما بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�سارقة  مبحكمة  الوىل  الكلية  الدائرة   6 الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�س�رك  يقت�سي  لذا 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ،  وذلك لاإجابة على الدع�ى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، وذلك امل�افق 2019/3/25 م وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر امل�سار اليها 
اأعاه - ب��سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�س�رك �سيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بحقك 

غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم )2017/6179( اجلزئية الثانية - ال�شارقة  

 اإعالن املدعي عليها بتعجيل الدعوى من الوقف    
اىل املدعى عليه / حافظ حممد حافظ عطيه 

حيث ان املدعي / الرواد للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية - 
قد اقام عليك الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه لدى هذه املحكمة. 

وحيث مت تعجيل الدع�ى من ال�قف 
الثانية( قاعة رقم 151 يف  )الدائرة اجلزئية  املحكمة  امام هذه  لذلك يقت�سي ح�س�رك 
الدع�ى  الثامنة والن�سف من �سباح ي�م 2019/4/1 م وذلك لاجابة على  ال�ساعة  متام 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر او عدم ار�سال وكيل عنك يف 

ال�قت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/715 مدين )جزئي(  

اىل املحك�م عليه : من�س�ر عبداهلل ماجد اأحمد املهريي )اإماراتي اجلن�سية( / عجمان 
امل�يهات - فيا املهريي - فيا رق��م 25 - �س ب : 45666 عجمان - هاتف  - منطقة 
منزل رقم 067460035 - هاتف متحرك رقم 0502530088  نحيطكم علما باأنه بتاريخ  

2017/11/28 م - قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم اعاه 
ل�سالح : بنك اأم القي�ين ال�طني ) �س م ع(  

بالتايل : حكمت املحكمة :-  بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ 41224.19 
درهم والزمته الر�س�م وامل�ساريف وخم�سمائة  درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما قابا لا�ستئناف خال 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 

لعانك بهذا التبليغ - حرر بتاريخ 2019/2/28 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2018/116 مدين )كلي( 
بوا�شطة الن�شر  "اعالن بورود التقرير واالإحالة للدائرة اجلزئية" 

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
نالكات  الدين  �سرف   -3 م   م  ذ   - وال��سائد  للمخدات  م�ا�سم  م�سنع   -1  / عليهم  املدعي  اىل 

تريوتيكاتيل قا�سم  4- �ساجي احمد 
اقام املدعي /  البنك الفجرية ال�طني "فرع دبي" �س م ع 

الدع�ى برقم / 2018/116 )مدين )كلي(( - عجمان 
وم��س�عها : املطالبة مببلغ 820019 درهم والفائدة التفاقية 11% �سن�يا و 12% فائدة قان�نية 

والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
فانت مكلف باحل�س�ر امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد 

يف ال�ساعة 8.30 من ي�م 24 �سهر 3 ل�سنة 2019 م. 
وذلك يف النظر يف الدع�ى ب��سفك مدعي عليه. 

حمرر الإعان : فاروق جمعه
 مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان  : ال�سيد/ �سنديه 
)تنازل(  يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلب  الإم���ارات   : اجلن�سية   ، الظنني  �سامل  را�سد 
 ، ، ن�ساط الرخ�سة خمبز تن�ر  الل�ؤل�ؤية  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري خمبز 
واملرخ�س من من دائرة التنمية القت�سادية يف  خ�رفكان مهنية رقم 724318 ال�سادر بتاريخ 
2014/4/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخ�رفكان.  اىل ال�سيد/ حممد يا�سني ب�تيافيتيل 
عبدالكرمي ب�تيافيتيل - اجلن�سية : الهند. والذي يرغب بتغيري ال�سم التجاري للرخ�سة 
�س�بر ماركت عني  ، اىل  تن�ر  الرخ�سة خمبز  ن�ساط   ، الل�ؤل�ؤية  اع��اه من خمبز  املذك�رة 
بان  ا�ستهاكي )�س�بر ماركت(.  ليكن معل�ما للجميع  الرخ�سة : جممع  ن�ساط   ، املدينة 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�سديق  �سيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذك�ر بعد انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/2019(

املنذر : ال�سرييف جمال الدين - من�ساوي اجلن�سية 
املنذر اليه : حمدي عمر عبده عثمان - م�سري اجلن�سية 

بالتزاماته  ال�فاء  على   وحثه  الخطار  هذا  مب�جب  اليه  املخطر  على  املخطر  ينبه 
امل�سح�بني على   000145 ، ال�سيكني رقمي 000144  ب�سداد مبلغ 260.000 درهم قيمة 
بنك م�سرف الإمارات ال�سامي م�سافا اليه الفائدة القان�نية من تاريخ ال�ستحقاق 
يف 2014/11/19 حتت طائلة اتخاذ كافة الج��راءات القان�نية والزامه باملبلغ املذك�ر 
يف  ال�ستمرار  ح��ال  القان�نية  وال��ف���ائ��د  الق�سائية  وامل�سروفات  للر�س�م  بالإ�سافة 
ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اق�ساها  م��دة  خ��ال  جميعه  وذل��ك  ال�سداد  عن  الإمتناع 

املخطر اليهما لهذا الإخطار قان�نا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2017/15 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: طارق خالد زكريا  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مبنى 
برج لج�ناتاور - �سقة الطابق 27 �سقة 2725 - ابراج بحريات اجلمريا بج�ار فندق م�فنبيك 

املنفذ �سده : �سركة ابيار للتط�ير العقاري )م�ساهمة مقفلة( فرع دبي - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي 
- �سارع داون تاون - جاردينز - مبنى مبنى التاجر ريزيدن�س - �سقة الطابق الر�سي - e313 - بالقرب من برج خليفة 
ودبي م�ل  - انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2019/3/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى م�قعها  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
%20 من الثمن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال 
الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار : �سقة �سكنية  - املنطقة : ال�سف�ح الوىل - امل�ساحة 
: 93.37 مرت مربع - رقم املبنى : OLGANA -  ا�سم املبنى : OLGANA - رقم ال�حدة : 2003 - القيمة 

الكلية : 1.206.030.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون   
 طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري  عن�انه : اإمارة دبي - �سارع املطار هاتف رقم 6024100 - 04 فاك�س رقم : 6109790 - 04 
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - عن�انه :  اإمارة دبي - ديرة- منطقة ه�ر العنز �سرق - �سارع ال�سيخ بن خليفة ال مكت�م - 

مبنى ال�سيخ را�سد ال مكت�م - الطابق الأول مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة هاتف : 042666906 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/27 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س وما 
5258.31 مرت مربع - ب :  امل�ساحة :   -  34 الثانية - رقم الر���س :  1 - املنطقة : الق�سي�س ال�سناعية  عليها من بناء - 
مرت   2367.63  : امل�ساحة   -  1049  : الر���س  رقم   - �سرق  العنز  ه�ر   : املنطقة   -  2   ، دره��م   175.000.000.00

مربع - ب : 55.000.000.00 درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2017/15 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: طارق خالد زكريا  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مبنى 

برج لج�ناتاور - �سقة الطابق 27 �سقة 2725 - ابراج بحريات اجلمريا بج�ار فندق م�فنبيك 
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتط�ير العقاري )م�ساهمة مقفلة( فرع دبي - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي 
- �سارع داون تاون - جاردينز - مبنى مبنى التاجر ريزيدن�س - �سقة الطابق الر�سي - e313 - بالقرب من برج خليفة 
ودبي م�ل  - انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2019/3/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى م�قعها  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  العقار امل��سحة او�سافه  �سيجرى بيع 
الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال 
الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار : �سقة �سكنية  - املنطقة : ال�سف�ح الوىل - امل�ساحة 
: 93.37 مرت مربع - رقم املبنى : OLGANA -  ا�سم املبنى : OLGANA - رقم ال�حدة : 2003 - القيمة 

الكلية : 1.206.030.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون   
 طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري  عن�انه : اإمارة دبي - �سارع املطار هاتف رقم 6024100 - 04 فاك�س رقم : 6109790 - 04 
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - عن�انه :  اإمارة دبي - ديرة- منطقة ه�ر العنز �سرق - �سارع ال�سيخ بن خليفة ال مكت�م - 

مبنى ال�سيخ را�سد ال مكت�م - الطابق الأول مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة هاتف : 042666906 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/27 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س وما 
5258.31 مرت مربع - ب :  امل�ساحة :   -  34 الثانية - رقم الر���س :  1 - املنطقة : الق�سي�س ال�سناعية  عليها من بناء - 
مرت   2367.63  : امل�ساحة   -  1049  : الر���س  رقم   - �سرق  العنز  ه�ر   : املنطقة   -  2   ، دره��م   175.000.000.00

مربع - ب : 55.000.000.00 درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 يف الدعوى 2018/2129 جتاري كلي 

املدعي / بنك الفجرية ال�طني - فرع دبي 
ال�سيكات ل�سالح بنك الفجرية  التجارية املحدودة ب�سفتها �سركة مظهرة �سركة مظهرة  املدعي عيهم / 1- �سركة بك�اندا�س 
ال�طني )فرع دبي(  2- مانيجاندان دهانابال دهانابال ب�سفته امل�قع على ال�سيكات املظهره ل�سالح البنك بنك الفجرية ال�طني 
)فرع دبي(   3- �س�جناين راجان بك�اندا�س ب�سفته امل�قع على ال�سيكات املظهره ل�سالح البنك املدعي   4- مار�س لتجارة املاب�س 
اجلاهزة ذ م م - ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك  5- كامرا روهيت اناند ك�مار ب�سفته حمرر ال�سيك ال�سادر من مار�س لتجارة 
املاب�س اجلاهزة - ذ م م  "يعلن اخلبري الدكت�ر/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف 
الدع�ى رقم 2018/2129 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك الفجرية ال�طني )فرع دبي( ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي 
عليهم ال�سادة/ �سركة بك�اندا�س التجارية املحدودة ب�سفتها �سركة مظهرة �سركة مظهرة ال�سيكات ل�سالح بنك الفجرية ال�طني 
)فرع دبي وال�سيد/ مانيجاندان دهانابال دهانابال ب�سفته امل�قع على ال�سيكات املظهره ل�سالح البنك بنك الفجرية ال�طني 
)فرع دبي( وال�سيد/ �س�جناين راجان بك�اندا�س ب�سفته امل�قع على ال�سيكات املظهره ل�سالح البنك املدعي  وال�سادة / مار�س 
لتجارة املاب�س اجلاهزة ذ م م - ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك  وال�سيد/ كامرا روهيت اناند ك�مار ب�سفته حمرر ال�سيك 
ال�سادر من مار�س لتجارة املاب�س اجلاهزة - ذ م م   مدع�ون حل�س�ر اجتماع اخلربة امل�سرفية او ب�ا�سطة وكيل معتمد واملقرر 
عقده ي�م  اخلمي�س امل�افق 2019/3/21  يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية ع�سر �سباحا يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دي - ديرة 
- ب��سعيد - بناية ال��سل بزن�س �سنرت - بج�ار فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27  - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 
902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرج� منكم التكرم باحل�س�ر يف امل�عد املحدد اعاه " واح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات 

التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�شريف/ د.عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
يف الدعوى رقم 2018/2531 جتاري كلي

املدعي : م�سرف الإمارات ال�سامي  م�ساهمة عامة 
املدعي عيهم : 1- ام ايه بي انرتنا�سي�نال للتجارة العامة - �س ذ م م 

العامة )�س  ايه بي انرتنا�سي�نال للتجارة  ام  3- بيج�ى ماثاى فيليب��س ماثي� - ب�سفته �سامن �سخ�سي 
ذ م م(   "يعلن اخلبري الدكت�ر/ عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
يف الدع�ى رقم 2018/2531 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/م�سرف الإمارات ال�سامي  م�ساهمة عامة 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها ال�سادة / ام ايه بي انرتنا�سي�نال للتجارة العامة - �س ذ م م  وال�سيد/ مان�ج 
بالمب�ر ايداتيل ج�فيندان ناير )ب�سفته �سامن �سخ�سي ام ايه بي انرتنا�سي�نال للتجارة العامة - �س ذ م 
م وال�سيد/ بيج�ى ماثاى فيليب��س ماثي� - ب�سفته �سامن �سخ�سي ام ايه بي انرتنا�سي�نال للتجارة العامة 
)�س ذ م م( مدع�ون حل�س�ر اجتماع اخلربة امل�سرفية او ب�ا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده ي�م  اخلمي�س 
امل�افق 2019/3/21  يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية ع�سر �سباحا يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دي - ديرة 
- ب��سعيد - بناية ال��سل بزن�س �سنرت - بج�ار فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27  - الطابق 
التا�سع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرج� منكم التكرم باحل�س�ر يف امل�عد املحدد 

اعاه " واح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�شريف
 د.عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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عربي ودويل

•• لندن-وكاالت:

حذرت رئي�سة ال�زراء الربيطانية ترييزا ماي اأع�ساء 
الربملان من اأنهم اإذا مل ي�افق�ا على اتفاقها للخروج 
ل��ه م��رت��ني، فاإن  م��ن الحت���اد الأوروب����ي بعد رف�سهم 
ت�سمل  تاأجيا ط�يا وقد  ت�اجه  اخل��روج قد  عملية 

امل�������س���ارك���ة يف ان���ت���خ���اب���ات ال���ربمل���ان 
الأوروبي.

املفاو�سات  من  ون�سف  عامني  وبعد 
امل�سنية مع الحتاد ب�ساأن النف�سال، 
ت������زال ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة غري  ل 
اخليارات  ت��ت�����س��م��ن  ح��ي��ث  وا���س��ح��ة 
بالتفاق  اخل��روج  اأو  ط�يا  تاأجيا 
اأو اخلروج  م��اي  اإليه  ت��سلت  ال��ذي 
ا�ستفتاء  اإج���راء  حتى  اأو  ات��ف��اق  دون 

جديد.
وح����ددت م���اي لأن�����س��ار اخل����روج من 
الحتاد مهلة وا�سحة، اإما الت�سديق 
اإليه  ع��ل��ى الت���ف���اق ال����ذي ت������س��ل��ت 

اأو  م��ار���س  م��ن   21 الأوروب����ي يف  املجل�س  بحل�ل قمة 
م�اجهة تاأجيل لعملية اخلروج ملا بعد 30 ي�ني� وه� 
اأم��ام احتمال ف�سل عملية النف�سال  الباب  �سيفتح  ما 

برمتها.

بريطانيا  اأن  م��ن  ���س��راح��ة  ال������زراء  رئي�سة  وح����ذرت 
ان��ت��خ��اب��ات الربملان  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ���س��ت��ك���ن م�����س��ط��رة 
اإذا ج���رى متديد  الأوروب�����ي امل��ت���ق��ع��ة يف ن��ه��اي��ة م��اي��� 

حمادثات اخلروج لفرتة اأط�ل.
“اإذا  تليغراف  �سنداي  ب�سحية  ن�سر  مقال  يف  وقالت 
والتفاو�س  الأول  املربع  اإىل  الع�دة  ه�  الق��رتاح  كان 
ات����ف����اق ج����دي����د، ف���ه���ذا يعني  ع���ل���ى 
مت��دي��دا ل��ف��رتة اأط�����ل ب��ك��ث��ري- من 
املتحدة  اململكة  يلزم  اأن  امل�ؤكد  �سبه 
الربملان  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 

الأوروبي يف ماي�«.
ال�سعب  ذه���اب  ف��ك��رة  “اإن  واأ���س��اف��ت 
م���راك���ز الق����رتاع  اإىل  ال��ربي��ط��اين 
الأوروبي  للربملان  اأع�ساء  لنتخاب 
الت�س�يت  م��ن  ���س��ن���ات  ث���اث  ب��ع��د 
ل�����س��ال��ح اخل�����روج م���ن الحت�����اد هي 
ف��ك��رة غ��ري م��رغ���ب��ة. ���س��ي��ك���ن هذا 
ال�سيا�سي  ال��ف�����س��ل  اإىل  رم����ز  اأك����رب 

اجلماعي للربملان«.
بريطانيا  على  ال�سغط  الحت��اد  زعماء  يبحث  و�س�ف 
لتاأجيل النف�سال عاما واحدا على الأقل لإيجاد �سبيل 
والتململ  ال�سدمة  برغم  الداخلي،  الغ�سب  لتجاوز 

اإزاء الف��سي ال�سيا�سية يف لندن.

لن ُيحكم بالإعدام.. العق�بة املت�قعة ل�سفاح ني�زيلندا
•• لندن-وكاالت:

مُثل �سفاح ني�زيلندا، لأول مرة اأمام املحكمة، ي�م ال�سبت، و�سط ت�ساوؤلت ح�ل العق�بة املحتملة بحق املجرم املتطرف 
الذي قتل 50 �سخ�سا بدم بارد يف م�سجدين، اجلمعة. وبح�سب �سحيفة “�سن” الربيطانية، فاإن املجرم برينت�ن 
تارنت، 28 عاما، الذي وجهت اإليه تهمة القتل، لن ي�اجه الإعدام، لأن هذه العق�بة ملغاة من القان�ن اجلنائي يف 
ويف �سنة 1961، مت اإلغاء الإعدام يف ني�زيلندا عقب ا�ستفتاء �سعبي ح�ل تعديل القان�ن  ني�زيلندا منذ 1961. 
وقامت  كامل.  ب�سكل  الإلغاء  1989، مت  عام  ويف  الدولة فقط،  احلكم يف حالة خيانة  على  الإبقاء  اجلنائي، ومت 
ال�سلطات الني�زيلندية بتطبيق اآخر عق�بة اإعدام يف الباد �سنة 1957، وقالت رئي�سة ال�زراء، جا�سيندا اأرديرن، اإن 
ق�انني ال�ساح �ست�سهد تغيريا عقب هج�م كراي�ست ت�سري�س املروع. ومن املقرر اأن ميثل ال�سفاح ثانية اأمام املحكمة 
يف اخلام�س من اأبريل، وقالت ال�سرطة اإن من املرجح اأن ي�اجه اتهامات اأخرى. ويرى خرباء اأن اأق�سى عق�بة قد 
يتعر�س لها “�سفاح ني�زيلندا” هي ال�سجن امل�ؤبد دون اإمكانية الإفراج عنه حتت اأي ظروف. ويقيم تارانت يف دندين 
يف �ساوث اآياند يف ني�زيلندا، وه� ع�س� يف نادي برو�س للرماية وفقا لتقارير اإعامية نقلت عن اأع�ساء بالنادي 

ق�لهم اإنه كثريا ما كان يتدرب على اإطاق النار من بندقية ن�سف اآلية خفيفة من طراز )اإيه اآر-15(.

بح�زته  جت��د  م��ن  ك��ل  الني�زيلندية  ال�سرطة 
ت�سل  �سجن  بعق�بة  للمجزرة،  فيدي�  مقاطع 

اإىل 10 �سن�ات.
ج�ال،  هاتف  عرب  التقط  فيدي�  مقطع  وك��ان 
“�سفاح  اأظهر حلظة تدخل ال�سرطة وم�اجهة 
ني�زيلندا” قبل اعتقاله. يف غ�س�ن ذلك، مُثل 
العتداء  منّفذ  عاماً(   28( تارنت  الأ���س��رتايل 
وّجهت  حمكمة  اأم���ام  ال�سبت  امل�سجدين،  على 

اإليه تهمة القتل.
ومل يتقّدم بطلب لاإفراج عنه بكفالة و�سيظّل 
املحكمة  اأم���ام  جم���دداً  مث�له  حتى  ال�سجن  يف 

ق��ال��ت ال�سرطة  اأخ����رى،  اأب��ري��ل م��ن جهة   5 يف 
الني�زيلندّية اإّن اثنني من الذين اعُتقل�ا على 

خلفّية العتداء ل عاقة لهما باملجزرة.
الق�ى  اأّن  ال�����س��رط��ة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��ّدث  واأو����س���ح 
الأم����ن����ّي����ة اع���ت���ق���ل���ت ه���ذي���ن ال�����س��خ�����س��ني ويف 
ح�زتهما اأ�سلحة، ولكن ل عاقة مبا�سرة لهما 

بالعتداء.
الّتهام  ُوّج��ه  املرحلة،  “يف هذه  املتحّدث  وتابع 

اإىل �سخ�س واحد على عاقة” بالعتداء..
ال�سبت  الني�زيلندّية  ال����زراء  رئي�سة  وتعّهدت 

ت�سديد ق�انني حمل الأ�سلحة عقب العتداء.

•• كراي�صت ت�صري�س-وكاالت:

اأظهرت �س�رة جرى ن�سرها يف ال�ساعات الأخرية، 
حلظة اعتقال ال�سرطة الني�زيلندية لل�سخ�س 
الذي اأطلق النار على امل�سلني داخل م�سجدين، 
وجرى  �سخ�سا.  خم�سني  واأردى  اجلمعة،  ي���م 
ت�قيف ال�سفاح الأ�سرتايل، برنت�ن تارنت، وه� 
مييني متطرف، خارج م�سجد الن�ر، يف منطقة 
ال�س�رة،  يف  وظ���ه���ر  ت�سري�س”،  “كراي�ست 
امل�ستلقي  املجرم  ي�سحبان  �سرطة وهما  عن�سرا 
ال�س�رة فيما هددت  ت��داول  الأر����س. ومت  على 

لقطة جديدة للحظة القب�ش على �سفاح ني�زيلندا

بناء  عملية  ب��داأت  اأنها  الإي��ران��ي��ة 
م����ن مدينة  ح���دي���د مي���ت���د  خ����ط 
�سالمات�سي اإىل الب�سرة يف جن�ب 
ال��ع��راق، ك��ج��زء م��ن اخل��ط الذي 
ومّ�لت  ال��اذق��ي��ة.  اإىل  �سيمتد 
اإي�����ران امل�����س��روع يف ال���ق��ت الذي 
فيه يف  العراق ح�سته  �سيدفع يف 

وقت لحق. 

احلزام والطريق
وي����ق�����ل ح����ام����د ر�����س����ا ع����زي����زي، 
جامعة  يف  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري 
اإن  ب����ط����ه����ران،  ب��ه�����س��ت��ي  ���س��ه��ي��د 
اإيران  “بخطة  مرتبط  امل�����س��روع 
لكي ت�سبح املركز الرئي�سي ملبادرة 
والطريق  احل���زام  ب�����س��اأن  ال�سني 
بالغرب”.  ال�����س��رق  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
اإيران  ا�ستطاعت  “اإذا  واأ���س��اف: 
اك��ت�����س��اف ه����ذا ال�����دور امل���ح����ري، 
ال�ليات  على  �سعباً  ي��ك���ن  فلن 
اقت�سادياً،  اإي����ران  ع���زل  امل��ت��ح��دة 
تداعيات  ���س��ي��رتك  ذل����ك  ول���ك���ن 
اإيران  اأم��ن  �سي�سبح  حيث  اأمنية، 
و�سيظهر  ورو���س��ي��ا  لل�سني  مهماً 
نتيجة  جديد  جي��سيا�سي  حم�ر 

لذلك«. 
يف  ال��زم��ي��ل  ب���ات���ر  دي��ف��ي��د  اأن  اإل 
ت�����س��ات��ام ه��او���س- ل��ن��دن، ي���رى اأن 
الأمريكية  ال���ع���ق����ب���ات  م��ن��ظ���ر 
ح�سلت  ل���  امليناء  على  اجل��دي��دة 
اإي��ران على عقد اإدارت��ه، قد مينع 
دم�سق من ت�قيع العقد. “فامليناء 
ه� ر�سيد مهم لل�س�ريني، ويجب 
ع��ل��ى الإي���ران���ي���ني ت��ق��دمي عر�س 
م��ف��ي��د ل��دم�����س��ق وط��ري��ق��ة جيدة 

لإدارته جتارياً«.

•• لندن-وكاالت:

اإىل  تنظر  “طهران  عن�ان  حتت 
كب�ابة  ال�س�ري  الاذقية  ميناء 
الأو�سط”،  ال�سرق  ملنطقة  دخ�ل 
ل������س��ي��ن��دا �سميث يف  ه��ان��ا  ك��ت��ب��ت 
“تاميز”  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ت���ق���ري���ر 
ت�ستعد  “اإيران  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ع��ل��ى ميناء  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
تاأمني  ب��غ��ي��ة  ال��رئ��ي�����س��ي  ����س����ري���ا 
ط��ري��ق جت����اري م���ن ط���ه���ران اإىل 
امل��ت������س��ط وو���س��ع قدمها  ال��ب��ح��ر 

على اأب�اب اإ�سرائيل«.
ال�سهر  بداأت  املحادثات  اإن  وقالت 
احلاويات  م��ي��ن��اء  ل��ن��ق��ل  امل��ا���س��ي 
بعد  ت��ب��ع��د  ال���ت���ي  ال����اذق����ي����ة  يف 
دم�سق  غ��رب  �سمال  م��ي��ًا   150
اعتباراً  الإي���ران���ي���ة،  الإدارة  اإىل 
)ت�سرين  اأك��ت���ب��ر  م��ن  الأول  م��ن 
عقد  ينتهي  ع��ن��دم��ا  اأي  الأول(، 
�س�ريا”  ل�”تقرير  وفقا  الإيجار، 
التجاري  ال���ن���ف����ذ  ي��ت��ت��ب��ع  ال�����ذي 
الإي������راين وال��رو���س��ي امل��ت��زاي��د يف 
ال���دول���ة ال���ت���ي م��زق��ت��ه��ا احل����رب. 
ولفتت اإىل اأن “هذا من �ساأنه اأن 
دون  من  ال��س�ل  لطهران  يتيح 
ع�ائق اإىل املن�ساأة التي ت�سم 23 
م�����س��ت���دع��اً، وك��ان��ت حت��ت���ي على 
ثاثة مايني طن من ال�سحنات 
ق���ب���ل ع������ام م����ن ب������دء احل�������رب يف 

�س�ريا«.

الرابط املتو�سطي
هذا  اأن  ال�����س��ح��اف��ي��ة  واع����ت����ربت 
امليناء “�سيمثل الرابط املت��سطي 
ع��ل��ى ط��ري��ق جت����اري ب��ني اإي����ران، 

ال�س�ري.  القت�ساد  لفتح  حكمه 
احلرب  ب�سبب  م������ارده  وت���اأث���رت 
دولر  مليار   1.95 وت��راج��ع من 
ملي�ن   622 اإىل   2012 يف 

دولر يف 2017.
وان��خ��ف�����س��ت واردات�������ه م���ن 6.7 
دولر.  مليار   4.4 اإىل  م��ل��ي��ارات 
وف����ر�����س����ت ال�������لي������ات امل���ت���ح���دة 
ع���ق����ب���ات ع���ل���ى امل���ي���ن���اء ال������ذي ل 

ي����زال مم��ل���ك��اً م���ن ال���دول���ة منذ 
ال�سركات  اأن  يعني  م��ا   ،2015
وامل������اط�����ن�����ني الأم�����ري�����ك�����ي�����ني ل 
بالتعامل معه. ورغم  لهم  ُي�سمح 
اأدائه وتقدميه نتائج  التح�سن يف 
اإن  ي��ع��رف  ل   ،2013 ع���ام  م��ن��ذ 
�سقدم  الفرن�سية  ال�سركة  ك��ان��ت 
اإيران على  عطاءات. ول� ح�سلت 
عقد لإدارة امليناء، فتلك ورقة ق�ة 
لها، خا�سة اأنها حتاول احل�س�ل 
بعد خف�ت  �س�ريا  على منافع يف 
التي م�سى عليها  وت��رية احل��رب 
ث��م��ان��ي��ة اأع���������ام، وك��ت��ع���ي�����س ملا 

قدمته من خدمات لاأ�سد.
اإن  ب��ارز يف طهران  وق��ال م�س�ؤول 
اإي�����ران ل��ن ت��ق��دم دع��م��اً يف جه�د 
اإع�����م�����ار ال�����ب�����اد ك���م���ا ف���ع���ل���ت يف 
�ستحاول  ولكنها  وال��ع��راق،  لبنان 
التع�ي�س عن الكلفة التي دفعتها 
للحرب من خال عق�د حك�مية 

وخا�سة.

ورقة نفوذ
حتاول  الإقليمي،  امل�ست�ى  وعلى 
ال�ستثمارات  ا���س��ت��خ��دام  ط��ه��ران 
والعراقي  ال�����س���ري  ال��ن��زاع��ني  يف 
م�قفها  ل��ت��ق���ي��ة  ن���ف����ذ  ك����رق���ة 

التجاري.
الثاين(،  )ت�سرين  ن�فمرب  ففي  
ال�����س��ك��ك احلديد  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

ايران  تتمتع  )حيث  ال��ع��راق  عرب 
بنف�ذ اقت�سادي كبري(، و�س�ريا”، 
م�سيفة اأن “هذه اخلط�ة �ستمثل 
لإ�سرائيل،  ج��دي��دة  اأم��ن��ي��ة  عقبة 
بالفعل  تتمتع  اإي����ران  لأن  ن��ظ��راً 

بنف�ذ ع�سكري وا�سع يف دم�سق«.
ال�سركات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
باحلر�س  امل��رت��ب��ط��ة  الإي����ران����ي����ة 
ب����داأت ب�سحن  ال���ث����ري الإي�����راين 
ي�سري  مما  امليناء،  عرب  الب�سائع 
ت�ستخدمها  ق��د  ط��ه��ران  اأن  اإىل 
كطريق بديل لنقل الأ�سلحة اإىل 
اإىل �سن  ي���ؤدي ذلك  الباد. وقد 
جديدة  اإ�سرائيلية  ج�ية  �سربات 
رو�سيا  ب���ني  ال���ت����ت���رات  وت���ف���اق���م 
واإي���ران، يف ال�قت ال��ذي تتناف�س 
ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ن��ف���ذ يف ���س���ري��ا بعد 

احلرب.

رو�سيا
الأركان  هيئة  رئي�س  ع��ن  ونقلت 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي ال�����س��اب��ق اجل����رال 
ق�له:  ه��ريت��زوغ  مايكل  املتقاعد 
تك�ن  اأن  يف  ل��رو���س��ي��ا  رغ��ب��ة  “ل 
اإي����ران ق��ري��ب��ة، وه��ن��اك ف���رق بني 
بينهما”.  والتناف�س  اخل��اف��ات 
واأ�ساف: “ن�سرت اإيران يف املا�سي 
ق���ات��ه��ا ق��ري��ب��اً م���ن ال���رو����س ملنع 
فهم�ا  ال��رو���س  اأن  اإل  الهجمات. 
اإ�سرائيل  ج��ع��ل  ال�����ذي  ال�����س��ب��ب 

ت��ق���م ب��ت��ح��رك��ات ع�����س��ك��ري��ة �سد 
اإي��ران، وهم يتفهم�ن هذا يف كل 

الأحيان«.
وب��ح�����س��ب ي��������س���ي م���ان�������س���اروف، 
املتخ�س�س يف ال�س�ؤون ال�سيعية يف 
لا�سرتاتيجيات  القد�س  “معهد 
ال�سماح  املحتمل  م��ن  والأمن”، 
لإ����س���رائ���ي���ل ب�����س��ن ه��ج��م��ات على 
اأه����داف اإي��ران��ي��ة يف ال��اذق��ي��ة ل� 

ا�ستخدمت امليناء لنقل ال�ساح.
“هناك  م�����ان�����������س�����اروف  وق����������ال 
اإ�سرائيل  بني  م�ستمرة  حمادثات 
مفت�ح”،  خط  وهناك  وم��سك�، 
حمادثات  هناك  اأن  متاأكد  و”اأنا 
جارية للبحث عن حل، و�سيعط�ن 

اإ�سرائيل ال�س�ء الأخ�سر«.
�سركة فرن�سية

العقد  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت����ق�����ل 

الاذقية  م��ي��ن��اء  لإدارة  احل����ايل 
ت���دي���ره ���س���ري��ا ال��ق��اب�����س��ة، وهي 
و�سركة  ���س���ري��ة  ا�ستثمار  ���س��رك��ة 
اأم”،  ج��ي  و”�سي  اإي”  اأم  “�سي 
وهي �سركة �سحن فرن�سية. وكان 
اأول من�ساأة عامة  الاذقية  ميناء 
ظل  يف  اخل��ا���س  للقطاع  تتح�ل 
الرئي�س  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  ال��دف��ع��ة 
ب�سار الأ�سد يف الفرتة الوىل من 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�سابق  اجل���رج��ي  الرئي�س  كتب 
جملة  يف  �ساكا�سفيلي  ميخائيل 
“ف�رين” ب�لي�سي الأمريكية اأنه 
املراقبني  من  الكثري  هناك  لي�س 
اأك��ر خط�ط  اأن  الذين يعتربون 
املاحة البحرية برودة قد تتح�ل 
اإىل نقطة �ساخنة. لكن هذا املفه�م 

رمبا كان يف طريقه اإىل التغري.
ف���ق���د ظ���ه���رت ت���ق���اري���ر الأ����س���ب����ع 
�سيا�سة  ع����ن  ت���ت���ح���دث  امل����ا�����س����ي 
ج����دي����دة ل��ل��ك��رم��ل��ني ت��ط��ل��ب من 
قبل  رو�سيا  اإب��اغ  العاملية  ال�سفن 
ع��زم��ه��ا دخ�����ل طريق  ي����م���اً   45
بني  ي�سل  ال��ذي  ال�سمايل،  البحر 
والهادئ عرب  الأطل�سي  املحيطني 

مياه الأركتيك �سمال �سيبرييا. 
وق����ال ال��ك��ات��ب اإن����ه ���س��ي��ك���ن على 
ك���ل ���س��ف��ي��ن��ة يف ه����ذا امل���م���ر، الذي 
حتتية  بنية  رو�سيا  فيه  ا�ستثمرت 
ت�سغيل قبطان  ع�سكرية متط�رة، 
رو�سي على متنها. ومُيكن احتجاز 
القي�د،  ه��ذه  تنتهك  التي  ال�سفن 
قا�سية غري  تعري�سها لظروف  اأو 

حمددة. 
التهديد  اأن  �ساكا�سفيلي  واأ���س��اف 
الأخري للكرملني مر دون اهتمام، 
رمبا لأنه مل يكن مفاجئاً. ويربر 
القي�د  ال���رو����س ه���ذه  امل�����س���ؤول���ن 
ال���ب���ح���ري���ة اجل����دي����دة ب����ادع����اءات 
ماأل�فة، مثل الزعم باأن “الن�ساط 
الأركتيك  يف  امل���ت���زاي���د  ال��ب��ح��ري 
مثل  يتطلب  خمتلفة”  ل��ب��ل��دان 

هذه الإجراءات.
الذي  نف�سه  التكتيك  ه���  وه���ذا   
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  ا����س���ت���خ���دم���ه 
فادميري ب�تني لتربير مغامراته 
�سن�ات، من  الع�سكرية على مدى 
اأوكرانيا  اإىل   ،2008 ج�رجيا يف 

 ،2015 يف  و���س���ري��ا   ،2014 يف 
العدوان  ي��ربر  دائ��م��اً  وك��ان ب�تني 
الرو�سي بت�جيه الل�م اإىل الغرب. 
املدع�مة  الإع��������ام  و����س���ائ���ل  اإن 
املق�لة  ه��ذه  ت��ك��رر  الكرملني  م��ن 
وت�����ردد جل��م��ه���ره��ا ع���ب���ارات مثل 
والإ�سارة  الأطل�سي”  “التط�يق 
بب�تني،  الغربية  التنديدات  اإىل 

على اأ�سا�س اأنها “رهاب رو�سيا«. 
اأن  اإىل  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
كثريين يت�ساءل�ن عما �سي�ستفيد 
ال�سردية.  بهذه  الدفع  من  ب�تني 
الدولية،  الأع��������راف  وب��ان��ت��ه��اك��ه 
�سيجد نف�سه معر�ساً للنبذ عاملياً. 
الأمريكية  ال��ع��ق���ب��ات  وت�����س��ب��ب��ت 
ب��ع��د، يف ���س��رر بالغ  والأوروب�����ي�����ة 
اأ�سًا،  ال�سيئ  الرو�سي  لاقت�ساد 
الأ�سباب  ح�����ل  �����س�����ؤاًل  ي��ث��ري  م���ا 
ثمن  دف��ع  اإىل  بب�تني  تدفع  التي 
باهظ لق�سم مزيد من الأرا�سي. 
وال���ذي���ن ي���ح���اول����ن ال��ع��ث���ر على 
على  اأ�سبعهم  ي�سع�ن  ل  ج����اب 

اجلرح.

ف���ف���ي ال����ق����رم و�����س����رق اأوك����ران����ي����ا 
مكان  اأي  اأو  اجلن�بية،  واأو�سيتيا 
اآخر يعتربه ب�تني حديقة خلفية 
التي  الأرا������س�����ي  ف������اإن  ل���رو����س���ي���ا، 
ي�سمها مل تكن ت�سكل غاية يف حد 
اأن  الي�م  يحاول  ب�تني  اإن  ذاتها. 
يفعل ما فعله عندما غزا ج�رجيا 
بت�سديد قب�سته على   ،2008 يف 

مفاتيح ال�سلطة يف رو�سيا. 
وعندما يجد ب�تني اأن �سعبيته يف 
اإىل  يلجاأ  فاإنه  تنخف�س،  الداخل 
ت�سعيد نزاع قائم اأو يبداأ هج�ماً 
جديداً.  ولفت اإىل اأن هذا الأ�سل�ب 
ي�ؤتى ثماره. فب�تني يحكم الباد 
ال���ع���امل منذ  الأك������رب م�����س��اح��ة يف 
ع���ق���دي���ن، وي����ع����زز ���س��ي��ط��رت��ه مع 
اأزم���ة ج��دي��دة. ويكافح  ك��ل  ن�س�ب 
على  اللح�س�ل  الرو�س  الناخب�ن 
200 دولر �سهرياً،  ي���ازي  رات��ب 
ل��ك��ن ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ت���ؤي��د ب�تني 
ميكن اأن تك�ن فخ�رة بالعي�س يف 

دولة عظمى. 
وب����ت���ني م���ن ال���ن����ع ال����ذي ميكن 

التنب�ؤ باأفعاله وه� منطقي اأي�ساً. 
غ��زو ج��اٍر �سعيف يحقق  اأن  ذل��ك 
اأك���ر من  �سعبيته  يف  م����ردوداً  ل��ه 
العمل على حت�سني نظام الرعاية 
يكن من  ب���اده. ومل  يف  ال�سحية 
�سعبية  تقفز  اأن  ال�����س��دف��ة  قبيل 
 2015 يف  ذروت����ه����ا  اإىل  ب����ت���ني 
بعد �سم ال��ق��رم.  ويف وق��ت لحق، 
ت��راج��ع الق��ت�����س��اد ال��رو���س��ي، لكن 
غزو �س�ريا اأوجد �سع�راً بال�طنية 

لدى الرو�س.
وع����اوة ع��ل��ى ذل���ك ف����اإن التدخل 
الرو�سي يف �س�ريا كان بداية خروج 
ب�تني من املغامرات الع�سكرية يف 
اإىل  �سابقة  �س�فياتية  جمه�ريات 
عر�س جمالت الق�ة الرو�سية يف 

“اخلارج الأقرب«. 
ب�تني  تدخات  اأن  الكاتب  وراأى 
لرو�سيا  اخللفية”  “احلديقة  يف 
اأ�سًا عمد  وه���  �سادمة.  تعد  مل 
اأوروبا  اإع��ادة ر�سم احل��دود يف  اإىل 
بالق�ة، واأفلت من العقاب. والآن، 
ول���س��ت��ف��زاز ال��غ��رب، ف��اإن��ه �سيقدم 

•• ماناجوا-رويرتز:

حمتجني  اإن  م���ن���ظ���م����ن  ق������ال 
نيكاراغ�ا  ل��رئ��ي�����س  م��ن��اه�����س��ني 
دان��ي��ي��ل اأورت���ي���ج���ا، خ���رج����ا اإىل 
ال�س�ارع مطالبني باإطاق �سراح 
مما  ال�سيا�سيني،  ال�سجناء  كافة 
ال�سيا�سية  يزيد من حدة الأزم��ة 
العام  منذ  بالباد  تع�سف  التي 

املا�سي.
ب���اأن بع�س  روي���رتز  �سه�د  واأب��ل��غ 
امل��ح��ت��ج��ني، ال���ذي���ن جت��م��ع���ا يف 
بالعا�سمة  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق 
على  لل�سرب  تعر�س�ا  ماناج�ا، 
التي تفر�س حظرا  ال�سرطة،  يد 
ع��ل��ى اح��ت��ج��اج��ات ال�����س���ارع منذ 

ن�فمرب املا�سي.
واأظ�������ه�������رت م����ق����اط����ع م�������س����رة 
لاحتجاجات جرى تداولها على 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي قيام 

ال�سرطة ب�سرب مدنيني.
ودافعت ال�سرطة يف بيان �سدر يف 
�ساعة متاأحرة من م�ساء ال�سبت، 

حمتجني،   107 اع���ت���ق���ال  ع����ن 
وقالت اإنهم �سارك�ا يف احتجاجات 

“غري م�سرح بها«.
لكن البيان قال اإنه يجري اإطاق 

�سراح كل من اعتقل�ا ال�سبت بعد 
ط��ل��ب م���ن مم��ث��ل ل��ل��ف��ات��ي��ك��ان يف 

الباد.
حك�مي�ن  م�������س����ؤول����ن  واأط����ل����ق 

�سراح جمم�عة ت�سم 50 �سجيناً 
مطالب  اأع��ق��اب  يف  اجلمعة،  ي���م 
املزيد  ع��ن  ب���الإف���راج  للمعار�سة 
م�ا�سلة  ق���ب���ل  امل��ع��ت��ق��ل��ني  م����ن 

على �سيء اأكر اإثارًة لا�ستفزاز. 
�سيهاجم  ك��ان  اإذا  لي�س  وال�����س���ؤال 
و�ستك�ن  ���س��ي��ف��ع��ل.  م��ت��ى  واإمن������ا 
خط�ة ب�تني التالية خارج الحتاد 

ال�س�فياتي ال�سابق. 
لب�تني  اجلديد  املحتمل  والهدف 
قد يك�ن يف فنلندا اأو يف ال�س�يد. 
ع�������س����ان يف  ال���دول���ت���ني  اأن  وم����ع 
اإنهما  اإل  الأوروب������������ي  الحت��������اد 
�سمال  ح��ل��ف  يف  ع�����س���ي��ن  لي�ستا 

الأطل�سي. 
ومب��ه��اج��م��ة دول����ة غ���ري ع�����س��� يف 
برد  يخاطر  ل  ب�تني  ف��اإن  النات� 
ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ب��ن��د اخل��ام�����س من 
من  تتطلب  التي  النات�،  معاهدة 
بقية الدول الأع�ساء م�ساعدة اأي 

دولة ع�س�، تتعر�س لاعتداء.

ل رغبة لرو�سيا يف اأن تكون طهران قريبة 

اإيران ت�سع عينها على مرفاأ الاذقية كب�ابة اإىل املت��سط

الأرجح قد يكون يف فنلندا اأو ال�سويد 

دولتان اأوروبيتان جديدتان بني اأهداف ب�تني

ماي حتذر من الع�دة اإىل »املربع الأول« للربيك�ستاندلع احتجاجات مناه�سة حلك�مة نيكاراغ�ا

املعار�سة اجلزائرية:
 حل الأزمة »رحيل ب�تفليقة«

•• اجلزائر-وكاالت:

جددت املعار�سة اجلزائرية دعمها ملطالب احلراك ال�سعبي، م�ؤكدة اأن حل 
الأزمة ال�سيا�سية يتمثل يف رحيل رئي�س اجلمه�رية عبد العزيز ب�تفليقة.

وخرجت مظاهرات ملي�نية  يف اجلزائر العا�سمة وغالبية املدن اجلزائرية 
الأخرى، راف�سة لتمديد فرتة حكم الرئي�س ب�تفليقة الذي تنق�سي وليته 

الرابعة ر�سميا يف 28 اأبريل )ني�سان( املقبل.
وقال حزب طائع احلريات، الذي يق�ده علي بن فلي�س، رئي�س احلك�مة 
الأ�سبق، اإن “الرحيل الف�ري لرئي�س اجلمه�رية والق�ى غري الد�ست�رية 

مثلما يطالب به ال�سعب ميثل �سرطاً حلل الأزمة«.
امل�سريات  ال��ي���م،  ال�سيا�سي  مكتبه  اجتماع  اأع��ق��ب  بيان  يف  احل��زب  واع��ت��رب 
احلا�سدة التي عرفتها اجلزائر اجلمعة دليل على رف�س ال�سعب اجلزائري 
اإنقاذ  اإىل  وال��رام��ي��ة  القائمة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  “مناورات  و�سفها  مل��ا 
النظام وحت�يل احلراك ال�سعبي عن هدف اإحداث تغيري �سامل يف النظام 
الد�ست�رية  غري  للق�ى  البائ�سة  ب�”املناورات  احلزب  ندد  كما  ال�سيا�سي«. 
غري  لفرتة  الرابعة  للعهدة  متديد  عملية  بالق�ة  التمرير  حت��اول  التي 
حمددة، وذلك باغت�ساب فا�سح وبني وا�ستفزازي للد�ست�ر، ودون اإعارة اأي 

اهتمام لاإرادة ال�سعبية ومطالب ال�سعب اجلزائري ال�سيد«.
الر�سائل  وراء  كانت  التي  الد�ست�رية  غ��ري  ال��ق���ى  “اإن  البيان:  واأ���س��اف 
امل�جهة اإىل الأمة واملن�س�بة اإىل الرئي�س املري�س، انتهجت اخلداع املك�س�ف 
م�سم�ن  �سدقنا  اإذا  خا�سة  ذروت��ه��ا،  بلغت  التي  املف�س�حة  والتاعبات 
الدولة  يف  من�سب  اأعلى  اإىل  الغائب  الرئي�س  تر�سيح  عن  املعلنة  الر�سالة 

دون علمه«.
بامل�ستقلة  وامل��س�فة  عنها  املعلن  ال�طنية  “الندوة  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
ل�سياغة د�ست�ر جديد غري �سرعية، وه� الد�ست�ر الذي ل ميكن اأن ي�سدر 

�س�ى عن جمل�س منتخب، يحمل تكليفاً وتف�ي�ساً من ال�سعب«.

ال�سيا�سية. كانت وزارة  املحادثات 
مئة  �سراح  اأطلقت  قد  الداخلية 

اآخرين يف فرباير.
وتفجرت الحتجاجات يف الدولة 
ال��سطى يف  اأم��ري��ك��ا  ال���اق��ع��ة يف 
اأبريل عندما حتركت  البداية يف 
الي�سارية  اأورت����ي����ج����ا  ح���ك����م���ة 
اجتماعية.  رعاية  مزايا  خلف�س 
لكن الح��ت��ج��اج��ات حت���ل��ت منذ 
اأو�سع  معار�سة  اإىل  احل��ني  ذل��ك 
اأورتيجا الذي يراأ�س الباد  �سد 

منذ عام 2007.
�سخ�ساً   320 م��ن  اأك����ر  وق��ت��ل 
م��ن��ذ اأب���ري���ل ول ي����زال اأك����ر من 
600 معتقلني، بح�سب تقديرات 

جلماعات حلق�ق الإن�سان.
اإنها  املا�سي  يف  احلك�مة  وق��ال��ت 
م�لتها  انقاب  حماولة  �سحية 

ال�ليات املتحدة واأوروبا.
اإنه  املا�سي  ال�سهر  اأورتيجا  وقال 
ي�د اإ�ساح م�ؤ�س�سات الدولة قبل 
يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  النتخابات 
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نقطة   33 ك�����ري  ���س��ت��ي��ف��ن  ���س��ج��ل 
واأ������س�����اف ك�����اي ط����م�������س����ن 23 
ليق�دا غ�لدن �ستيت وري�رز للف�ز 
�سيتي  اأوكاه�ما  على   88-110
ثاندر يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي 

للمحرتفني.
�سع�بات  ���س��ت��ي��ت  غ����ل���دن  وواج������ه 
مبارياته  خ����ال  الأول  ال���رب���ع  يف 
الأخرية، لكن يف اآخر اأربع مباريات 
ب������داأ وري���������رز يف حت����ي���ل الأم�������ر 

ل�ساحله مبكرا.
ال�سبت  م���ب���اراة  يف  ذل����ك  وا���س��ت��م��ر 
الأول،  الربع  يف  نقطة   40 و�سجل 
اأكرب عدد من النقاط ي�سجله  وه� 
منذ  رب�����ع  اأي  يف  ���س��ت��ي��ت  غ�����ل����دن 
ل�كالة  وفقا  فرباير،  من  ال�ساد�س 

“رويرتز«.
وت���اأخ���ر اأوك���اه����م���ا ���س��ي��ت��ي 40-
يقل�س  ومل  الأول  ال��رب��ع  بعد   27
الفارق لأقل من �سبع نقاط يف بقية 

املباراة.
و�سجل وري���رز �سبع رميات ثاثية 
لكل  اث��ن��ت��ان  بينها  الأول  ال��رب��ع  يف 
ك����ري وط���م�����س���ن ودرمي�ند  م��ن 

غرين.
الت�ايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ه����  وال���ف����ز 
ل���ري���رز يف ب��داي��ة رح��ل��ة م��ن اأربع 
وخ�سر  م��ل��ع��ب��ه.  خ������ارج  م���ب���اري���ات 
الثانية  مباراته  �سيتي  اأوك��اه���م��ا 

على الت�ايل.
وري�رز  دوران����ت جن��م  كيفن  وغ���اب 
للمباراة الثانية على الت�ايل ب�سبب 
اأن  م�سكلة يف الكاحل الأمي��ن، رغم 
�ستيت  غ���ل��دن  م���درب  ك��ري  �ستيف 
قال اإن من املرجح ع�دته يف مباراة 

الثنني �سد �سان اأنط�ني� �سبريز.
يف ما ياأتي نتائج مباريات دوري كرة 
التي  للمحرتفني  المريكي  ال�سلة 

اأجريت ال�سبت، وترتيب املنطقتني

كليفاند   - م��اف��ري��ك�����س  دال��������س 
كافاليريز 121 - 116

غ�لدن   - ثاندر  �سيتي  اأوكاه�ما 
�ستايت ووريرز 88 - 110

ب�رتاند   - ���س��ب��ريز  ان��ت���ن��ي���  ���س��ان 
ترايل بايزرز 108 - 103

ممفي�س   - وي�����������زاردز  وا����س���ن���ط���ن 
غريزليز 135 - 128

باي�سرز  ان��دي��ان��ا   - ن��اغ��ت�����س  دن��ف��ر 
100  -  102

 -  114 نت�س  بروكلني   - ي�تا جاز 
98

فينيك�س   - بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز  ني� 
�سنز 136 - 138 بعد التمديد

ب��سطن �سلتيك�س - اأتانتا ه�ك�س 
120  -  129

املنطقة ال�سرقية:
فاز،  لعب،  ال��ف���ز،  الرتتيب”ن�سبة 

خ�سر«
 69  0.754 باك�س  ميل�وكي   .1

17  52
 69  0.710 رابت�رز  ت�رونت�   .2

20  49
�سيك�سرز  ���س��ف��ن��ت��ي  ف��ي��ادل��ف��ي��ا   .3

25  44  69  0.638
 70  0.629 باي�سرز  انديانا   .4

26  44
ب��سطن �سلتيك�س 0.614 70   .5

27  43
 0.515 بي�ست�نز  دي��رتوي��ت   .6

33  35  68
 71  0.507 نت�س  ب��روك��ل��ني   .7

35  36
 32  68  0.471 8. ميامي هيت 

36
9. اأورلندو ماجيك 0.457 70 

38  32
 0.456 ه�رنت�س  ت�سارل�ت   .10

37  31  68
 0.429 وي���زاردز  وا�سنطن   .11

40  30  70

 70  0.343 ه�ك�س  اأتانتا   .12
46  24

 70  0.271 ب�لز  �سيكاغ�   .13
51  19

14. كليفاند كافاليريز 0.243 
53  17  70

15. ني�ي�رك نيك�س 0.188 69 
56  13

املنطقة الغربية:
فاز،  لعب،  الف�ز،  “ن�سبة  الرتتيب 

خ�سر«
1. غ�لدن �ستايت ووريرز 0.691 

21  47  68
 68  0.676 ن��اغ��ت�����س  دن��ف��ر   .2

22  46
 69  0.623 3. هي��سنت روكت�س 

26  43
ب���اي���زرز  ت����راي����ل  ب�����رت����ان����د   .4

27  42  69  0.609
ث���ان���در  ����س���ي���ت���ي  اأوك�����اه������م�����ا   .5

28  42  70  0.600
 0.586 �سبريز  انت�ني�  �سان   .6

29  41  70
 40  69  0.580 ج���از  ي���ت��ا   .7

29
كليبريز  اأجن����ل����ي���������س  ل����������س   .8

30  40  70  0.571
9. �ساكرامنت� كينغز 0.485 68 

35  33
مت���ربوول���ف���ز  م���ي���ن���ي�������س����ت���ا   .10

37  32  69  0.464
ليكرز  اأجن����ل����ي���������س  ل����������س   .11

38  31  69  0.449
بيليكانز  اأورل�����ي�����ان�����ز  ن���ي����   .12

42  30  72  0.417
 0.406 مافريك�س  دال����س   .13

41  28  69
 0.400 غريزليز  ممفي�س   .14

42  28  70
 71  0.239 �سنز  فينيك�س   .15

54  17

ك�سف تقرير �سحايف اإ�سباين، اأم�س الأحد، عن اهتمام 
اأت��ل��ت��ي��ك��� م���دري���د، الفرن�سي  ب�����س��م جن��م  ب��ر���س��ل���ن��ة 

اأنط�ان غريزمان، يف املريكات� ال�سيفي املقبل.
اأن  الإ�سبانية،  ديب�رتيف�  م�ندو  �سحيفة  اأك��دت 
يف  بر�سل�نة  اهتمامات  قائمة  اإىل  عاد  غريزمان 
املريكات� املقبل، من اأجل تدعيم الهج�م، م�سرية 
اإىل اأنه رغم متديد الاعب الفرن�سي لعقده مع 
اأنه يفكر يف م�ستقبله  اإل   ،2023 اأتلتيك� حتى 

خ��ا���س��ة ب��ع��د الإق�������س���اء م���ن دوري الأب���ط���ال، 
وتذبذب النتائج حملياً.

الن�سمام  م��ن  قريباً  غريزمان  وك��ان 
املا�سي،  امل��������س���م  يف  ب��ر���س��ل���ن��ة  اإىل 

مع  ال�����س����ت����م����رار  ي����ق����رر  اأن  ق���ب���ل 
والت�قيع  “الروخيبانك��س” 

على عقد جديد.
�سرطني  بر�سل�نة  وو���س��ع 

مفاو�سات  يف  ل��ل��دخ���ل 
ل�����س��م غ���ري���زم���ان، هما 
ال���اع���ب  ي����ع����رتف  اأن 
رف�س  عندما  بخطئه 
البار�سا،  اإىل  الن�سمام 

�سرورة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تقليل راتبه ال�سن�ي البالغ 

ي�رو. ملي�ن   23
يعاين  ب��ر���س��ل���ن��ة  اأن  ي���ذك���ر 
م���ن ع����دم وج������د ب���دي���ل جيد 
�س�اريز  ل�ي�س  لاأوروغ�ياين 
احل�����رب�����ة،  راأ������������س  م�����رك�����ز  يف 

منري  رح��ي��ل  بعد  خ�س��ساً 
احلدادي، وباك� األكا�سري.

ا�ستفاد الفنلندي فالتريي ب�تا�س �سائق مر�سيد�س من دخ�ل متاأخر حلارة 
ال�سيانة ليفاجئ زميله بطل العامل ل�ي�س هاميلت�ن وينتزع الف�ز بال�سباق 
الفتتاحي مل��سم بط�لة العامل ل�سباقات ف�رم�ل 1 لل�سيارات يف ا�سرتاليا 

ام�س الحد.
ليتجاوز  املنطلقني  اول  هاميلت�ن  خلف  الثاين  املركز  من  ب�تا�س  وانطلق 
ال�سائق الفنلندي زميله الربيطاين خال بداية ف��س�ية لل�سباق على حلبة 
 20.80 بفارق  الرابع  الف�ز  نح� حتقيق  املطاف  به  وينتهي  ب��ارك  ال��ربت 

ثانية عقب تاأخر يف عملية ا�ستبدال الطارات.
ال��ذي حت���ل لاطارات  ال��ث��اين،  املركز  �ساحب  هاميلت�ن  على  لزاما  وك��ان 
املت��سطة قبل �سبع لفات على قيام ب�تا�س بذلك، ان يقاتل للت�سدي ملحاولة 

ماك�س فر�ستابن �ساحب املركز الثالث وكان حمظ�ظا لنزلق �سيارة �سائق 
رد ب�ل على الع�سب قبل النهاية يف خ�سارة بع�س الث�اين املهمة.

وا�ساف ب�تا�س، الذي حقق اول انت�سار له منذ اب�ظبي عام 2017، املزيد 
من البهجة بح�س�له على نقطة كمكافاأة على قطعه ا�سرع زمن للفة على 

احللبة وذلك خال دقيقة واحدة و25.580 ثانية.
وقال ال�سائق الفنلندي “ل اعرف ماذا حدث. كانت البداية جيدة حقا ورمبا 

يك�ن هذا اف�سل �سباق يل على الطاق.
»ا�سعر بالرتياح وان كل �سيء حتت ال�سيطرة. ال�سيارة كانت على ما يرام الي�م 
لذا فقد ا�ستمتعت حقا. كنت اريد ان ا�ستمتع الي�م. »انا يف غاية ال�سعادة ول 
ميكنني النتظار لل�سباق املقبل«. وبينما عانى هاميلت�ن، فان فريقه �سيك�ن 

�سعيدا لن �سرعته احلقيقية كانت كافية للتف�ق على بقية املناف�سني. وقال 
هاميلت�ن”كان �سباقا جيدا بالن�سبة للفريق. قدم فالتريي �سباقا ل ي�سدق 
العادي  من  اقل  الي�م  كان  لفرياري،  وبالن�سبة  الف�ز«.  ي�ستحق  وه�  الي�م 
حيث كان لزاما على فيتل �ساحب املركز الرابع وزميله ال�ساب �سارل ل�كلري 
مراكز  على  البع�س  بع�سهما  مبناف�سة  الكتفاء  اخلام�س  امل��رك��ز  �ساحب 
ال�ساد�س  اأقل. ويف �سراع منت�سف الرتتيب، حل كيفن ماجن��سن يف املركز 
ال�سابع.  املركز  و�ساحب  رين�  �سائق  نيك� ه�لكنربج  على  ها�س متف�قا  مع 
�سيارة  ان خرجت  بعد  امل��سم كارثيا خا�سة  الظه�ر الول لرين� هذا  وكان 
عند  الع�سب  نح�  احللبة  من  ريت�سياردو  دانييل  البط�لة  يف  ا�سرتاليا  امل 
النطاق ما ادى لتدمري اجلناح الأمامي لل�سيارة نتيجة ا�سطدام. وا�سطر 

ريت�سياردو للدخ�ل حلارة ال�سيانة على الف�ر ل�ستبدال اجلناح وانتهى به 
�سائق مكارين  �ساينز  ال�سباق. وان�سحب كارل��س  املطاف لن�سحابه خال 
م�ستعلة  والنار  بعد ان اندفع نح� املمر امل�ؤدي حلارة ال�سيانة يف اللفة 11 
تغيري  يف  خطاأ  ب�سبب  �سيارتيه  كا  خ�سر  ال��ذي  ها�س،  واظهر  �سيارته.  يف 
الطارات يف �سباق العام املا�سي، انه مل يتخل�س من ا�سباح الت�قف يف حارة 
جروجان  روم��ان  خ�سارة  يف  للت�قف  ال�سيء  الت�قيت  ت�سبب  حيث  ال�سيانة 
بكفاءة  تتعلق  م�سكلة  ب�سبب  لان�سحاب  لحقا  جروجان  وا�سطر  ملركزين. 
ال�سيارة. وقبل البداية، وقف ال�سائق�ن وامل�س�ؤول�ن دقيقة �سمت على احللبة 
حتية للراحل ت�ساريل وايتينج مدير ال�سباقات يف بط�لة العامل ولأرواح من 

قتل�ا يف هج�م على م�سجدين يف ني�زيلندا ي�م اجلمعة املا�سي.

ب�تا�ش يف�ز بال�سباق الفتتاحي مل��سم ف�رم�ل 1 

عاد القائد الثاين لريال مدريد، الربازيلي مار�سيل�، للم�ساركة ملدة 90 
دقيقة كاملة يف مباراة بعد غياب دام ملدة �سهر، وذلك بف�سل ع�دة املدرب 

الدين  زي����ن  زي��دان، حيث كتب على ح�ساباته ال��ف��رن�����س��ي 
الت�ا�سل  الجتماعي “اإح�سا�س رائع” ب�����س��ب��ك��ات 

�سيلتا فيغ�.����س���ع���رت ب����ه اأم�����ام 
زي��������دان  ب������ع�������دة  الأي�سر   ال��ظ��ه��ري  ا���س��ت��ع��اد 

ع�����دت����ه اب���ت�������س���ام���ت���ه،  اإىل  اإ������س�����اف�����ة 
منذ  ل����ل����م���������س����ارك����ة 
ال���ب���داي���ة، وخ���ال 
6 اأيام فقط متكن 
ن���������س����ي����ان ما  م������ن 
ع���ان���اه م���ع امل����درب 
�سانتياغ�  ال�سابق 
������س������لري ال�������ذي مل 
الدقائق  بع�س  يعطه 
يعتمد  ومل  ل���ل���ع���ب، 
املباريات  يف  ع��ل��ي��ه 

امل�سريية.
وم��������ن��������ذ اآخ����������ر 
�سارك  م����ب����اراة 
مار�سيل�  ف��ي��ه��ا 
�س�لري  يف وج�د 
م�سى،  ���س��ه��ر  م��ن��ذ 
وخ���������������س�������ر ف����ي����ه����ا 
“امللكي”  ال��ف��ري��ق 
اأم��ام ج��ريون��ا، عاد 
للم�ساركة  جمدداً 
م����ن����ذ ال�����ب�����داي�����ة، 
تف�قه  واأظ�����ه�����ر 
ال�������ا�������س������ح داخ������ل 
ب�سناعة  وق���ام  امل��ل��ع��ب 
غاريث  ل���زم���ي���ل���ه  ه�����دف 

بيل.

ل  اأن���ه  غ����اردي����ل،  بيب  �سيتي،  مان�س�سرت  م���درب  اأك���د 
حكم  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  يتم  مل  مل���اذا  يفهم  اأن  ي�ستطيع 
اأن  بعد  �سيتي؟،  ���س���ان��زي  ملعب  يف  امل�ساعد  الفيدي� 
�ساعدت قرارات حتكيمية غريبة ومثرية للجدل فريقه 
الحتاد  ل��ك��اأ���س  النهائي  رب��ع  دور  يف   2-3 ال��ف���ز  على 

الإجنليزي.
قال غ�اردي�ل: “اأنا اآ�سف على الت�سلل، ل اأفهم ملاذا مل 
امل�سابقة؟،  امل�ساعد يف هذه  ا�ستخدام حكم الفيدي�  يتم 
اأمتنى األ يحدث ذلك يف امل��سم املقبل، كنا حمظ�ظني 
حقاً يف ركلة اجلزاء لكنك بحاجة للحظ، خا�سة عندما 

ت�سارك يف 4 بط�لت«.
لكن غ�اردي�ل كال املديح ل�سخ�سية فريقه الذي ع��س 
تاأخره بهدفني لينت�سر لأول مرة بجميع امل�سابقات منذ 

ت�ليه امل�س�ؤولية.
واأ�ساف املدرب الإ�سباين: “حتدثنا اأثناء ال�سرتاحة 

�سجلنا  اأن  وبعد  واح��د،  لهدف  حاجة  يف  اأننا  عن 
الهدف �سي�سبح الباقي اأ�سهل«.

ال��ع��دي��د من  ���س��ن��ع��ن��ا  ���س��ج��ل��ن��ا  اأن  “بعد  وت���اب���ع: 
�ساعدنا  والإ�سرار  القتالية  ال��روح  لكن  الفر�س، 

على الف�ز باملباراة«.
باإ�ستاد  ب��ه��دف��ني  ت���اأخ���ره  ال�����س��ي��ت��ي  وع��������س 

ليربتي، ليحجز مكاناً يف الدور ن�سف 
ال��ث��ان��ي��ة يف ثاثة  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه��ائ��ي 

يف  اآم��ال��ه  على  ويحافظ  م�ا�سم، 
���س��اب��ق لها  اإح������راز رب��اع��ي��ة ل 

القدم  ك����رة  الأل����ق����اب يف  م���ن 
الإجنليزية.

لكن �س�انزي املناف�س يف الدرجة 
ب�سبب  ب��ال��ظ��ل��م  ���س��ي�����س��ع��ر  ال��ث��ان��ي��ة 

اح��ت�����س��اب ه��دف��ني م��ت��اأخ��ري��ن ل�سالح 
يتم  األ  تقريباً  امل�ؤكد  من  كان  ال�سيتي، 
الفيدي�  حكم  نظام  ك��ان  اإذا  احت�سابهما 

امل�ساعد يعمل.
�سيتي  ل�سالح  ج���زاء  رك��ل��ة  واحت�سبت 
اأن  رغم  النهاية،  على  دقيقة   12 قبل 
ح�س�ل  اأظ��ه��رت  التلفزي�نية  الإع���ادة 
كامريون كارتر فيكرعلى الكرة ب�س�رة 
�سد  خم��ال��ف��ة  ارت����ك����اب  دون  ���س��ل��ي��م��ة، 

اجلزاء  ركلة  اأغ���ي��رو  �سريجي�  ونفذ  �سرتلينغ.  رحيم 
ودخلت الكرة املرمى بعد ا�سطدامها بالقائم واحلار�س 

كري�ست�فر ن�ردفيلدت.
هناك املزيد من اجلدل يف الدقيقة 88 وك���������������������ان 

اأغ���ي��رو يف م���ق��ف ت�سلل  ك��ان  اإذ 
قبل اأن ي�سجل هدف الف�ز 

ب�سربة راأ�س.
الفيدي� ل��ك��ن مل  ح��ك��م  ن��ظ��ام  ي��ك��ن 

عد  مل�سا بعدما ا ملراجعته،  م���ج���داً 
ق���رر امل�����س���ؤول���ن ع��ن كرة 
اأن  ال���ق���دم الإجن���ل���ي���زي���ة 
ي���ق���ت�������س���ر وج��������������ده يف 
م��ب��اري��ات ال��ك��اأ���س على 
التي  الأن��دي��ة  ماعب 
ال������دوري  ت��ن��اف�����س يف 

املمتاز.
ول يتفق غ�اردي�ل 
وه������ م����ن م����ؤي���دي 
الفيدي�  نظام حكم 
م����ع هذه  امل�������س���اع���د 

ال�سيا�سة.

فاز فريق برو�سيا دورمت�ند على م�سيفه هرتا برلني 
3-2، يف املباراة التي احت�سنها امللعب الأوملبي بربلني، 
�سمن مناف�سات اجل�لة 26 من الدوري الأملاين لكرة 

القدم “الب�ند�سليغا«.
وت��ق��دم اأ���س��ح��اب الأر�����س م��ب��ك��راً ع��ن ط��ري��ق املهاجم 
يدرك  اأن  ق��ب��ل  “ق4”،  ك��ال���  ���س��ال���م���ن  الإي���ف����اري 
ال�سي�ف التعادل عن طريق لعب ال��سط الدمناركي 

ت�ما�س دياين”ق14«.
ويحرز  ليتاألق  الإي��ف���اري  “35” ع��اد  الدقيقة  ويف 

الهدف الثاين لهرتا برلني عن طريق ركلة جزاء.
وجنح املدافع الفرن�سي دان اأك�سيل زاجادو يف ت�سجيل 
هدف التعادل الثاين لدورمت�ند يف الدقيقة “47”، 

الهدف  روي�����س  م��ارك���  زم��ي��ل��ه  اأن ي�سجل  ق��ب��ل  وذل���ك 
املباراة  ن��ق��اط  ف��ري��ق��ه  م��ه��دي��اً  “ق2-90”  ال��ث��ال��ث 

الثاث.
و�سهدت اللحظات الأخرية من اللقاء طرد لعبني من 
ح�س�له  بعد  ت�رونارايغا  ج���ردان  وهما  برلني  هرتا 
“ق85” ووداد  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��ف��راء  ال��ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
مبا�سرة  حمراء  بطاقة  على  حل�س�له  اإيبي�سيفيت�س 
دورمت���ن��د ر�سيده  رف��ع  ال��ف���ز،  وب��ه��ذا  “ق7-90«. 
3 نقاط  ب��ف��ارق  ال�����س��دارة،  60 يف  اإىل  ال��ن��ق��اط  م��ن 
عن بايرن مي�نخ، الذي �سي�ستقبل ماينز الأحد على 
ملعب األيانز ارينا، فيما جتمد ر�سيد هرتا برلني عند 

يف املركز العا�سر.   نقطة   35

ع�دة زيدان تعيد »الب�سمة« 
على وجه مار�سيل�

غ�اردي�ل: القرارات التحكيمية 
�ساعدت ال�سيتي على الف�ز

دورمت�ند يقتن�ش ف�زًا 
قاتًا اأمام هرتا

بر�سل�نة يفتح باب املفاو�سات 
جمددًا مع غريزمان

دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني

»املحارب�ن« ي�ا�سل�ن انت�ساراتهم خارج اأر�سهم
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 يبداأ منتخبنا ال�طني الأول لكرة 
القدم ظهر الي�م الثنني جتمعه يف 
مع�سكره  �سمن  اأب�ظبي  العا�سمة 
 9 مل���دة  �سي�ستمر  ال����ذي  ال��داخ��ل��ي 
مباراتني  خ��ال��ه  وي��خ������س  اأي�����ام 
مار�س   21 ي�����م  الأوىل  ودي���ت���ني 
ال�سع�دي  امل��ن��ت��خ��ب  �سقيقه  اأم����ام 
ال�حدة  ب��ن��ادي  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ا���س��ت��اد 

الثانية  امل���ب���اراة  يف  ي���اج��ه  ف��ي��م��ا   ،
مار�س   26 ي���م  ال�س�ري  املنتخب 
بنادي  زاي�����د  ب���ن  ب��ا���س��ت��اد حم��م��د 
اأب�ظبي  مع�سكر  وياأتي   . اجلزيرة 
الأوليه  الأبي�س  ا�ستعدادات  �سمن 
لنهائيات  امل�����س��رتك��ة  ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات 
ونهائيات   2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
�ست�سحب  التي   2023 اآ�سيا  كاأ�س 
يف  املقبل  اإب��ري��ل   17 ي���م  قرعتها 
بالعا�سمة  الآ�سي�ي  الحت��اد  مقر 

املاليزية ك�الملب�ر . وت�سم القائمة 
25 لعباً هم : خالد عي�سى ، بندر 
، ريان  ب��رم��ان  اأح��م��د   ، الإح��ب��اب��ي 
احل��سني  ع���ادل   ) ال��ع��ني   ( ي�سلم 
، عبداهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن  ���س��اه��ني   ،
غامن ، احل�سن �سالح ، �سيف را�سد 
) ال�سارقة ( مبارك �سعيد ، حممد 
الفردان  حبيب   ، �سروا�س  اإبراهيم 
، �سامل �سالح )  العكربي  ، حممد 
ح�سن   ، الظنحاين  فهد   ) الن�سر 

املحرمي ، �سهيل الن�بي ) بني يا�س 
( �سامل را�سد ، خلفان مبارك ، علي 
مبخ�ت ) اجلزيرة ( علي �ساملني ) 
�سباب   ( النقبي  عبداهلل   ) ال��سل 
 ( املن�س�ري  �سهيل   ) دب��ي  الأه��ل��ي 
الظفرة ( حممد خلفان ) الفجرية 
( من�س�ر البل��سي ) احتاد كلباء ( 

.
وال�س�ؤون  املنتخبات  جلنة  وكلفت 
الفنية باحتاد الكرة املدرب ال�طني 

الإ�سراف  مهام  عبدالرحمن  �سليم 
الفني على الأبي�س يف هذا املع�سكر 
اإىل جانب ماجد �سامل ) م�ساعداً ( 
الزعابي ) مدرباً حلرا�س  وي��سف 
املرمى ( وداف���ر لي�سفيك ) مدرباً 
 ( طيارة  وك��رمي   ) البدنية  للياقة 

حملًا ( .
ال�طني تدريباته  وي�ؤدي منتخبنا 
التابع  الع�سكرية  ال�سعبة  يف ملعب 

للقيادة العامة للق�ات امل�سلحة .

الإن�سانية  وامل�اقف  اللقطات  من  العديد  ر�سمت 
على هام�س فعاليات “الأوملبياد اخلا�س اأب�ظبي 
اأ�سداوؤه  ترددت  ملهماً  اإن�سانياً  2019” م�سهداً 
التي  الق�س�س  تلك  تناقل  ومت  وع��امل��ي��ا.  حمليا 
لقت تداوًل وا�سعاً من قبل متابعي احلدث وبثت 
اأبطال  م��ع  الإي��ج��اب��ي  وال��ت��ف��اع��ل  الت�سامن  روح 

اأ�سحاب الهمم و�سلطت ال�س�ء على قدراتهم.
وتر�سد وكالة اأنباء الإمارات اأبرز 6 ق�س�س منذ 

انطاق احلدث.

نهاية معاناة.
مام  القدم  لكرة  ال�سنغايل  املنتخب  لعب  اخترب 
حياته  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال�سمع  ح��ا���س��ة  م��دي��اي 
التابع  الطبية  العمليات  مركز  اإىل  جل�ئه  عقب 
ل�����دورة الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س - 
البالغ  ال��اع��ب  اأن  خ�س��ساً   ،2019 اأب���ظ��ب��ي 

من العمر”31 عاماً”عانى منذ ولدته من عدم 
القدرة على الكام اأو ال�سمع.

وكان مام مدياي يعتمد على زمائه وحركاتهم 
وع���رو����س حفل  الأح�����داث  تف�سري  الإمي��ائ��ي��ة يف 
بزيارته  حياته  جم��رى  يتغري  اأن  قبل  الف��ت��ت��اح، 
اإىل مركز العمليات  مع مدرب املنتخب وزمائه 
املركز  يف  الطبية  الأجهزة  اأن  خ�س��ساً  الطبية، 
اأك����دت اأن����ه ���س��ي��ك���ن ق�����ادراً ع��ل��ى ���س��م��اع م��ا ح�له 
اأكده  ب����اأداٍة لل�سمع، وه��� م��ا  ت��زوي��ده  يف ح��ال مت 
لاأوملبياد  ال�سنغايل  ال��ق��دم  ك��رة  منتخب  م��درب 
العمليات  زيارة مركز  »عند  ثيام:  اأ�سان  اخلا�س، 
الطبية اخلا�س بدورة الألعاب العاملية لاأوملبياد 
اإىل  اللج�ء  مت  م���ام،  ح��ال��ة  وت�سخي�س  اخل��ا���س، 
�سبيلها  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي  اأذن���ه،  �سماعة يف  تركيب 
جعل الاعب يدخل يف حالة من البكاء لختباره 

حالة ال�سمع للمرة الأوىل يف حياته.

جتاوز املخاوف.
حالة  من  تعاين  التي  جافينال  اأرت�سانا  الهندية 
و�سائل  من  كبريا  تفاعا  �سهدت  داون  متازمة 
حماولة  جم��رد  ترف�س  كانت  اأن  فبعد  الإع���ام، 
واظب  بغزارة،  دم�عها  وتنهال  وت�سرخ  ال�سباحة 
م���رارا  م��ع��ه��ا  وح�����اول  ت�سجيعها،  ع��ل��ى  وال���داه���ا 
امل�سبح، لتمتلك  حتى تتغلب على خ�فها وتدخل 
مف�سلة  الريا�سة  هذه  وت�سبح  اأخ��ريا  ال�سجاعة 
بالن�سبة لها، وبعد مرور ع�سر �سن�ات، �سعر والدا 
ي�ساهدان  وهما  حد،  اأق�سى  اإىل  بالفخر  اأرت�سانا 
ال���ربون���زي���ة يف �سباق  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ت��ت���ج  اب��ن��ت��ه��م��ا 

�سباحة حرة 50 م.

رحلة وجناح .
ي�ليانا  الك��ستاريكية  ال�سباحة  قطعت  ب��دوره��ا 

ط�يا  �س�طا  مرت   400 بذهبية  الفائزة  م���را 
الألعاب  دورة  يف  الذهبية  بامليدالية  ف��ازت  حتى 
الأومل��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة اخل��ا���س��ة اأب���ظ��ب��ي 2019 ، 
فرحلتها يف تعلم ال�سباحة كانت قد بداأت برفقة 
�سباحة  ح������س  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل  ح��ي��ث  التما�سيح 
ت��ت��درب ف��ي��ه ف��ا���س��ط��رت ل��ل��ت��درب يف ن��ه��ر قريب 
ب�سبب  والديها  ومرافقة  مب�ساعدة  منزلها  من 
وج�د التما�سيح يف النهر ..و كانت ي�ليانا ت�سبح 
يف ال��ن��ه��ر ب��ع��د حت��ق��ق ال���ال��دي��ن م��ن ع���دم وج�د 

متا�سيح اأثناء” احل�سة التدريبية.

. يوم  يف  ميداليات   4
المارات  منتخب  لعب  املازمي  حممد  وخطف 
لرفعات الق�ة الأ�س�اء بعد حتقيقه 4 ميداليات، 
“ذهبية و ف�سية و برونزيتان” يف ي�م واحد من 
الدورة  هذه  يف  م�ساركته  وان  خا�سة  املناف�سات، 

اأي  يف  امل�ساركة  ل��ه  ي�سبق  مل  حيث  الأوىل  ت��ع��ّد 
اأوملبياد خا�س من قبل.

اأب�ظبي  مركز  يف  الطالب  امل��ازم��ي  اختيار  ومت 
ل�����ذوي الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
الأوملبياد بعد العديد من الختبارات التي اأظهر 
خالها قدرات وامكانيات كبرية اأهلته ليك�ن يف 
على  اأن��ه  بعدها  ليثبت  الم���ارات  ع��داد منتخب 
اإجنازا  حمققا  للثقة  واأه��ل  امل�س�ؤولية  م�ست�ى 
ي�م  خ���ال  م��ي��دال��ي��ات   4 بح�سد  م�سب�ق  غ��ري 

واحد فقط.

قهر التنمر.
وبعد تعر�سها للتنمر خال درا�ستها يف املرحلة 
بياند  الربيطانية كريا  الثان�ية حت�لت حياة 
اإىل الأف�سل بعد ان�سمامها اإىل فريق الأوملبياد 
اخلا�س يف بريطانيا بت�سجيع من والدتها التي 

�ساندتها يف م�سريتها الريا�سية وقدمت لها كل 
اأ�سكال الدعم حتى حققت ميداليتها الذهبية يف 
يا�س  اله�ائية �سمن على حلبة  الدرجات  �سباق 

باأب�ظبي �سمن مناف�سات الأوملبياد.

وزراء يف املالعب.
اللقطات الإن�سانية يف اأوملبياد اأب�ظبي اخلا�س مل 
تقت�سر على الاعبني واملرافقني، بل اأن دائرتها 
ات�سعت لت�سمل كبار امل�س�ؤولني الإماراتيني الذين 
حر�س�ا منذ الي�م الأول على الت�اجد يف اأر�س 
وامل�ساركة  احلدث والتفاعل مع جميع احل�س�ر 

الرمزية يف بع�س الألعاب.
واأل��ه��ب��ت م�����س��ارك��ة ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني ، يف بع�س 
مباريات كرة الطاولة مع اأ�سحاب الهمم �سمن 
مبادرة »نلعب معاً«، احلما�س يف نف��س امل�ساركني 

واحل�س�ر معا.

•• اأبوظبي -”وام«

الهمم”  “اأ�سحاب  بتمكني  الإم�����ارات  دول���ة  تلتزم 
وتر�سيخ قيم دجمهم وتكيفهم يف املجتمع ويف جميع 
فيه  فاعلني  اأع�����س��اء  لي�سبح�ا  احلياتية  امل��ج��الت 
وذلك انطاقا من اإميانها بقدرات وحق هذه الفئة 

يف العي�س وممار�سة حق�قها كافة .
وتقدم الإمارات العديد من املبادرات لإ�سعاد اأ�سحاب 
الهمم على اأر�سها من خال النهج الذي ت�سري عليه 
واملتمثل يف الت�سامح والعرتاف بالتن�ع الب�سري .. 
الرتفيه عن  دورا مهما يف  تلعب  الريا�سة  اأن  ومبا 
اأ�سحاب الهمم فقد �سجعتهم الدولة على ممار�سة 

الريا�سات اخلا�سة بهم باأن�اعها كافة.
و�سمن فعاليات الأوملبياد اخلا�س الألعاب العاملية “ 
الفر�سان  منتجع  ي�ست�سيف   ..  ”2019 اأب�ظبي 
الريا�سات  م��ن  ت��ع��د  ال��ت��ي   - ال��ف��رو���س��ي��ة  مناف�سات 
بجانب   - الإم����ارات  يف  كبرية  ب�سعبية  حتظى  التي 
 “ و”جيمكانا  الرتوي�س  منها  الفعاليات  من  عدد 

اإىل العرو�س الفنية .. فيما تقام احتفالت  اإ�سافة 
التت�يج مرتني ي�ميا يف املنتجع.

وقال اأحمد علي احلمادي مدير اأكادميية الفرو�سية 
اأنباء  ل����ك���ال���ة  ت�����س��ري��ح  يف  ال���ف���ر����س���ان  م��ن��ت��ج��ع  يف 
الإمارات “وام” يت�سرف املنتجع لك�نه من املحطات 
يف  امل�ساركني  ت�ست�سيف  التي  والأم��اك��ن  الرئي�سية 
الفرو�سية  مناف�سات  جتمع  حيث  اخلا�س  الأوملبياد 
43 دولة  145 فار�سا من  اأكر من  يف الأكادميية 
املنتجع  يف  ج������ادا   170 ح�����ايل  ت���ف��ري  مت  وق����د 

للم�ساركة يف احلدث.
واأ�ساف ي�سم منتجع الفر�سان اإمكانيات كبرية ذات 
ميادين  اإىل  اإ���س��اف��ة  عالية  وم���ا���س��ف��ات  م�ست�يات 
امل��ك��ي��ف��ة واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ت��ع��ددة  ال��ت��دري��ب 
مت  م�ست�ى  باأعلى  تتميز  ا�سطبات  ت�فري  بجانب 
امل�ساركني  والفر�سان  الهتمام باخليل  فيها مراعاة 
وت����ف���ري ج��م��ي��ع اح��ت��ي��اط��ات الأم�����ان امل��ط��ل���ب��ة من 
اإ�سافة  الحت��اد ال��دويل وجميع الحت��ادات امل�ساركة 
ال�سطبات  وت�فري  اخلارجية  امليادين  تهيئة  اإىل 

امل���ؤق��ت��ة ن��ظ��را ل��زي��ادة ع��دد اخل��ي���ل.. لف��ت��ا اإىل اأن 
امل��ن��ت��ج��ع اأخ����ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه حت��ق��ي��ق ج���زء م��ن روؤي���ة 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
والتي تتمثل يف ا�ست�سافة الإمارات لأكرب البط�لت 

العاملية.
�سيف  �سلطان  الإم���ارات���ي  ال��ف��ار���س  م��ن جهته وج��ه 
اخل��ي��ي��ل��ي لع���ب منتخب الإم������ارات ل��ل��ف��رو���س��ي��ة يف 
الر�سيدة  للقيادة  ال�سكر   2019 اخلا�س  الأوملبياد 
دع��م خا�سة لأ�سحاب  م��ن  ق��دم���ه  م��ا  للدولة على 

الهمم.
وقال يف مقابلة مع وكالة اأنباء الإمارات “ وام “اإنه 
ال�سغر وكان عمره  تعلق باخلي�ل والفرو�سية منذ 
10 �سن�ات و�سارك يف العديد من البط�لت خارج 
الإمارات اأولها الأوملبياد اخلا�س بالألعاب الإقليمية 
ونال  ذهبيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني  اأح����رز  ح��ي��ث  ���س���ري��ا  يف 
التكرمي من �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
م�سريته  مل�ا�سلة  ل��ه  ح��اف��زا  ذل��ك  وك���ان  نهيان  اآل 

الريا�سية ثم �سارك يف الأوملبياد اخلا�س يف الي�نان 
واأحرز ميداليتني ذهبية وف�سية ثم اأحرز امليدالية 
الألعاب  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  ويف  م�سر  يف  الف�سية 
العام  اأب�ظبي  ا�ست�سافتها  التي  التا�سعة  الإقليمية 

املا�سي اأحرز ذهبية وف�سية.
واأ�ساف “ اخرتت الفرو�سية بناء على ن�سيحة مدرب 
الفرو�سية بعد اأن كنت لعبا لكرة ال�سلة وكلي اأمل 
يف الف�ز واإحراز امليداليات خال م�ساركتي احلالية 
اأب�ظبي  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  اخل���ا����س  الأومل���ب���ي���اد  يف 

. « 2019
وقد  ال�ستعداد  اأهبة  على  باأكمله  الفريق  اأن  واأك��د 
املناف�سات  ه��ذه  يف  للم�ساركة  ي�ميا  تدريبا  ت���درب 
خا�سة واأنها تقام �سمن اأكرب حدث ت�سهده الإمارات 
.. م�سريا اإىل اأنه �سيبذل كل ما ب��سعه لإحراز املركز 

الأول.
وبداأ اخليبلي بامل�ساركة يف مناف�سات التي اأقيمت يف 
منتجع الفر�سان الريا�سي الدويل ي�م اأم�س بالقفز 
ي�سارك  حيث  خام�سا  وحل  والتحكم  احل�اجز  على 

�سمن الفريق الإماراتي املك�ن من ع�سرة فر�سان.
ال��ت��اج��ر - لعب  ال��ف��ار���س حم��م��د  اأك���د  م��ن ناحيته 
منتخب الإمارات يف الأوملبياد اخلا�س يف الفرو�سية 
ال��ع��دي��د م��ن البط�لت  ���س��ارك يف  “ وام” اأن���ه  ل���   -
على  فيها  وح��از  تاياند  له يف  م�ساركة  اأول  وكانت 
امل���رك���ز ال���ث���اين ك��م��ا ����س���ارك يف ب���ط����لت اأخ�����رى يف 
�س�ريا وم�سر واأمريكا والي�نان وحقق فيها مراكز 
متقدمة كان اآخرها يف م�سر التي ح�سل فيها على 
اجل�ائز  ع��دد  وو�سل  وبرونزية  ف�سية  ميداليتني 

التي ح�سل عليه حتى الآن 37 جائزة.
من جهته قال حممد مبارك مدرب فريق الفرو�سية 
فار�سني  من  فريق  بتك�ين  امل�س�ار  بداأنا  “وام”  ل� 
من  وك��ان���  ال��ت��اج��ر  وحم��م��د  اخلييلي  �سلطان  �سم 
اأف�سل الفر�سان.. لفتا اإىل اأن الفريق احلايل و�سل 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  م�����س��ارك��ني يف  ف��ر���س��ان   10 اإىل 
2019 حيث بذل�ا جه�دا كبرية يف التدريبات التي 
اأقيمت مبع�سكرات خا�سة يف مدينة العني ا�ستعدادا 

للحدث.

من جانبه قال ب�سار الغ�سني والد الفار�سة ب�سمة ل� 
“وام” تعد هذه امل�ساركة الأوىل لبنته يف البط�لت 
اأو الدولية .. معربا عن  اأو الإقليمية  �س�اء املحلية 

فخره باأن متثل ب�سمة الإمارات يف هذه البط�لة .
واأو�سح اأن ب�سمة بداأت بالتعلق برك�ب اخليل يف �سن 
8 �سن�ات تقريبا من خال املدر�سة والنادي الأهلي 
يف عجمان وعمرها الآن 29 �سنة ولديها طم�ح اأن 
ال�سكر  لدولة  ..مقدما  البط�لت  ه��ذه  يف  ت�سارك 
الإمارات لإتاحة الفر�سة لها للم�ساركة يف الأوملبياد 

اخلا�س 2019 ومتثيلها للدولة .
ال��ع��دي��د م���ن املرافق  ال��ف��ر���س��ان  و مي��ت��ل��ك م��ن��ت��ج��ع 
قيا�سية  دولية  معايري  ذات  املتخ�س�سة  وامل�ساحات 
وك����ان ق���د ا���س��ت�����س��اف خ����ال ���س��ه��ر م���ار����س املا�سي 
الألعاب  اخلا�س  الأوملبياد  يف  الفرو�سية  مناف�سات 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  التا�سعة  الإقليمية 
اأفريقيا 2018 التي ا�ست�سافتها اأب�ظبي.. ويتطلع 
اإىل اأن يحظى مبكانة دولية وي�سبح وجهة ريا�سية 

وترفيهية عاملية .

يوؤدي تدريباته يف ملعب ال�سعبة الع�سكرية

منتخبنا ال�طني يبداأ جتمعه يف العا�سمة اأب�ظبي الي�م

اأب�ظبي«  »اأوملبياد  لإن�سانية  تنت�سر  لقطات   6

الأوملبياد اخلا�ش .. ق�س�ش اإن�سانية حتدى اأ�سحابها الإعاقة بالإرادة

عبداهلل النيادي :ا�ست�سافة الأوملبياد اخلا�ش لأ�سحاب 
الهمم ر�سالة �سادقة للعامل

والكيك  ت��اي  للم�اي  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  النيادي  �سعيد  عبداهلل  �سعادة  �سرح 
ب�ك�سينج رئي�س الحتاد العربي للم�اي تاي بان ا�ست�سافة دولة الإمارات لاوملبياد 
الت�سامح ميثل ر�سالة  2019( تزامنا مع عام  العاملية)اأب� ظبي  الألعاب  اخلا�س 
�سادقة من القلب للعامل ..  والذي يعترب ر�سالة مهمة من اأر�س الإن�سانية والت�سامح 
والقيم النبيلة اأر�س زايد طيب اهلل ثراه لكافه فئات املجتمع ،وخا�سة “ اأ�سحاب 
الهمم “ الذين ميثل�ن يف مقدمة �سرائح املجتمع الإماراتي الذي يحت�سن اأكر 

من 200 جن�سية من الأ�سقاء والأ�سدقاء الذين يربط بينهم الحرتام والتقدير 
والذي انعك�س خال حفل الفتتاح البهيج الذي اأقيم باإ�ستاد مدينة زايد الريا�سية 
يف اأب� ظبي ، والذي اأقيم برعاية كرمية من �ساحب ال�سم� رئي�س الدولة حفظه 
اأب� ظبي  اهلل ،وت�سريف �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة،باعتباره احلدث الريا�سي الإن�ساين املجتمعي 
الأكرب والأكر ت�سامنا يف العامل.  واأ�ساف – ل �سك اأن ا�ست�سافة ح�ايل 10 اآلف 

من  اأقيمت  التي  املن�س�دة  الأه��داف  حققت  التاريخية  العاملية  الألعاب  يف  م�سارك 
اأجلها على امل�ست�يني املحلي والدويل مما ير�سخ قيم الت�سامن والتكاتف وال�حدة 
الت�سامح والإن�سانية  زايد  دار  التق�ا يف  الذين  ال��دويل  املجتمع  بني خمتلف فئات 
لتلك  م�ا�سلة  للعامل  اإن�سانية  ر�سالة  التاريخية  ال�ست�سافة  تلك  متثل  ،حيث 
الألعاب الرائعة النبيلة التي انطلقت اأول مره يف 1968،والتي ي�سعى من خالها 

اجلميع لل��س�ل للهدف املن�س�د  بعيدا من ح�سابات الربح واخل�سارة .

الأوملبياد  يف  للجميع  ال��ق��م��ة  ت��ت�����س��ع 
-اأب�ظبي  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  اخل��ا���س 
2019 فالنجاح والجناز ل يقت�سر 
من�سات  ي��ع��ت��ل��ي  م����ن  ع���ل���ى  وح�������س���ب 
الذهبية  بامليداليات  ويت��سح  التت�يج 
ي�سمل  واإمن���ا  وال��ربون��زي��ة  والف�سية 
العر�س  ه�����ذا  يف  امل�������س���ارك���ني  ج��م��ي��ع 
تاريخ  يف  الأك��رب  الإن�ساين  الريا�سي 
الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ب����دءا م���ن �سناع 
اإىل  الهمم و���س���ل  اأ���س��ح��اب  احل���دث 

اجلمه�ر املت�اجد يف املدرجات.
اخلا�س  الأوملبياد  يف  م�سارك�ن  واأك��د 
خال ا�ستطاع ل�كالة اأنباء الإمارات 
مناف�سات الي�م ..  “وام” على هام�س 

ه��ذا احلدث  ي�سارك يف  اأن جميع من 
الإن���������س����اين ال���ع���امل���ي ه����� ����س���ري���ك يف 
املكا�سب  م��ن  العديد  وح�سد  النجاح 
اأك�������دوا خال  ال��ه��م��م  ف���اأ����س���ح���اب   ..
امل���ن���اف�������س���ات ق���درت���ه���م ع���ل���ى اإح������داث 
و كذلك  الإجن����ازات  ال��ف��ارق وحتقيق 
اأعمارهم  اخ��ت��اف  ع��ل��ى  امل��ت��ط���ع��ني 
التاريخ  ذاك�����رة  يف  اأ���س��م��ائ��ه��م  ك��ت��ب���ا 
تنظيم  يف  الفاعلني  الأع�����س��اء  ك��اأح��د 
واجلماهري  ال���ع���امل���ي..  احل�����دث  ه����ذا 
امل�ساهمة يف جناح  العنا�سر  اأح��د  تعد 
م�ؤازرتهم  خ��ال  م��ن  البط�لة  ه��ذه 
لاعبني وما قدم�ه من ر�سائل تعك�س 

الإميان بقدرات اأ�سحاب الهمم.

املنتخب  م��درب  ال�سمري  وق��ال مهيد 
امل�سارك  اخلا�س  لاأوملبياد  ال�سع�دي 
يف مناف�سات تن�س الطاولة اإن الن�سخة 
احلالية من الأوملبياد اخلا�س العاملي 
فريدة من ن�عها وت�سهد زخما كبريا 
على خمتلف الأ�سعدة وهناك العديد 
امل�����س��اه��م��ة يف جناحها  م��ن الأط�����راف 
الأج�اء  ت�سهده  مبا  م�سيدا  ومتيزها 

التنظيمية للبط�لة العاملية.
واأو�سح اأن جميع اجله�د ت�سافرت يف 
اأج��ل جناحه  ه��ذا احل��دث العاملي من 
ع��ل��ى ال���ج��ه الأك���م���ل م�����س��ريا اإىل اأن 
بالإجنازات  �سعيد  ال�سع�دي  املنتخب 
امل��ن��اف�����س��ة حتى  ه���ذه  ال��ت��ي حققها يف 

فار�س  ال��اع��ب  ح�����س���ل  وم��ن��ه��ا  الأن 
امليدالية الذهبية يف تن�س  املعتق على 

الطاولة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ع��ب��دامل��ج��ي��د يزبك 
ال�����س��ك��رت��ري ال��ف��ن��ي لحت����اد الإم�����ارات 
ل��ب��ن��اء الأج�����س��ام وال���ق����ة ال��ب��دن��ي��ة اأن 
اجلميع رابح يف هذا العر�س الريا�سي 
الإن�����س��اين ال��ف��ري��د م��ن ن���ع��ه م�سريا 
اإىل اأن النجاح ل يقت�سر وح�سب على 
ونال  التت�يج  من�سات  اإىل  �سعد  من 

امليداليات املختلفة.
واأعرب عن فخره بالأج�اء التنظيمية 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ن���ع��ه��ا  م���ن  ال��ف��ري��دة 
ونالت  ان���ط���اق���ه���ا  م���ن���ذ  ال���ب���ط����ل���ة 

الإ�سادة من جميع ال�ف�د امل�ساركة يف 
الألعاب  اخلا�س  الوملبياد  مناف�سات 

العاملية -اأب�ظبي 2019.
اإبراهيم  اأحمد  من جهته قال حممد 
من ال�فد امل�سري امل�سارك يف الأوملبياد 
هذا  م����ا مي���ي���ز  اإن  ال���ع���امل���ي  اخل����ا�����س 
احلدث الريا�سي الإن�ساين العاملي ان 
اجلميع �سركاء يف النجاح م�سريا اإىل 
ع�امل  اأب���رز  م��ن  املنظمة  اللجنة  اأن 
النجاح يف البط�لة بعد اأن وفرت كافة 
املق�مات الل�ج�ستية والبنية التحتية 
ل�����س��م��ان م��ن��اف�����س��ات م��ث��ال��ي��ة خال 
�سركاء  املتط�عني  اأن  كما  البط�لة 
الرائدة  ال��ن��ج��اح يف ظ��ل ج��ه���ده��م  يف 

واأي�سا  ال�ساعة  مدار  على  وت�اجدهم 
ف�ج�دهم  النجاح  �سركاء  اجلماهري 
بقدرات  الإمي����ان  ج�سد  ال��ب��ط���ل��ة  يف 
اأ�سحاب الهمم ودوره��م الهام يف بناء 

املجتمعات.
ال�فد  من  ف��ارو  ج�ليا  قالت  بدورها 
ال��ن��م�����س��اوي امل�������س���ارك يف الأومل���ب���ي���اد 
الأل�����ع�����اب  م���ن���اف�������س���ات  اإن  اخل�����ا������س 
م�ساركة  ت�سهد  اأب���ظ��ب��ي  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ه��ذا احلدث  ت��اري��خ  م�سب�قة يف  غ��ري 
م�سيفة  ال�سخم  الإن�ساين  الريا�سي 
اأن الإجراءات التنظيمية التي �سهدتها 

البط�لة تعزز من ع�امل جناحها.
املتط�عني  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  وت����ج���ه���ت 

العاملية  الأل��ع��اب  تنظيم  يف  امل�ساركني 
اأنهم  اإىل  2019” م�سرية  “اأب�ظبي 
���س��رك��اء يف جن��اح ه��ذا احل���دث العاملي 
وقدرتهم  العالية  احرتافيهم  بف�سل 
ال�������ازم لهذه  ال����دع����م  ت����ف���ري  ع���ل���ى 
الأعداد الكبرية التي تت�افد حل�س�ر 

املناف�سات املختلفة.
اجلماهريي  ال��ت���اج��د  اأن  واأ���س��اف��ت 
الظ�اهر  م���ن  امل����درج����ات  يف  ال��ك��ب��ري 
فالأج�اء  البط�لة  ه��ذه  يف  ال��اف��ت��ة 
احلما�سية والت�سجيع املثايل لأ�سحاب 
الر�سائل  م��ن  ال��ع��دي��د  يعطي  ال��ه��م��م 
الهامة ومن اأبرزها الإميان بقدراتهم 
احداث  على  وق��درت��ه��م  واإمكانياتهم 

الفارق.
يف  امل�����س��ارك���ن  الريا�سي�ن  ويتناف�س 
 ”2019 “اأب�ظبي  العاملية  الأل��ع��اب 
اأومل���ب���ي���ة خال  ري���ا����س���ة   24 ���س��م��ن 
األ���ع���اب ال���ق����ى وتن�س  احل����دث وه����ي 
الطائرة  وك���رة  ال�سلة  وك���رة  الري�سة 
ال�ساطئية والب�ت�سي والب�لينج ورك�ب 
ال���دراج���ات وال��ف��رو���س��ي��ة وك���رة القدم 
واجلمباز  الفني  واجلمباز  واجل�لف 
والتجديف  واجل�����������دو  الإي�����ق�����اع�����ي 
امل��ي��اه امل��ف��ت���ح��ة ورفع  وال�����س��ب��اح��ة يف 
ال�سراعية  والق�ارب  والتزلج  الأثقال 
وال�����س��ب��اح��ة وت��ن�����س ال���ط���اول���ة وك���رة 
والكرة  وال��رتاي��ث��ل���ن  وال��ت��ن�����س  ال��ي��د 

»الأوملبي���اد اخل���ا�ش« .. القم���ة تت�س���ع للجمي���ع 
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مان�س�سرت  م����رم����ى  ح�����ار������س  ع������اد 
خيا،  دي  ديفيد  الإ�سباين  ي�نايتد، 
مدريد،  ري��ال  اهتمامات  قائمة  اإىل 
اخلا�سة ب�سفقات املريكات� ال�سيفي 

املقبل.
الربيطانية،  ل�سحيفة مريور  وفقاً 
ف��اإن م��درب ري��ال م��دري��د الفرن�سي 
زي���ن ال���دي���ن زي������دان، خ�����س�����س 75 
ملي�ن جنيه اإ�سرتليني من ميزانية 
اأجل  من  املقبل  بال�سيف  ال�سفقات 

التعاقد مع دي خيا.
الأ�سماء  من  خيا  دي  اأن  واأو�سحت 
الفريق  ب���ن���اء  زي������دان  ي���ري���د  ال���ت���ي 
اإىل القمة يف امل��سم  ح�لها، للع�دة 
النتائج  ت����راج����ع  ع���ق���ب  اجل����دي����د، 

وخ�سارة الألقاب هذا امل��سم.
زيدان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
غري معجب باأداء احلار�س البلجيكي 
امل��رين��غ��ي، ولذلك  ك���رت���ا م��ع  تيب� 

فاإنه قرر البحث عن بديل له.
ودفع زيدان باحلار�س الك��ستاريكي 
الأ�سا�سي  الت�سكيل  يف  نافا�س  كيل�ر 

مب����ب����اراة ���س��ي��ل��ت��ا ف��ي��غ���، ال���ت���ي تعد 
الأوىل للمدرب الفرن�سي يف وليته 

الثانية.

ي�نايتد،  مان�س�سرت  م���درب  و���س��ف 
هزمية  ����س����ل�������س���ار،  ج�����ن����ار  اأويل 
فريقه “1-2” اأمام ولفرهامبت�ن 
وان��درارز يف دور ربع النهائي لكاأ�س 
القدم،  ل��ك��رة  الإجن���ل���ي���زي  الحت�����اد 
خال  للفريق  الأ���س���اأ  الأداء  باأنها 
الأ���س��ه��ر الأرب���ع���ة ال��ت��ي ت����ىل فيها 

امل�س�ؤولية.
ال�سحايف:  امل�ؤمتر  يف  �س�ل�سار  ق��ال 
“افتقدنا العديد من الأ�سياء الي�م، 
كان اأ�س�اأ اأداء لنا، اإنها خط�ة كبرية 
بالكرة  ج��ي��داً  نت�سرف  مل  للخلف، 
رغم اأن اأداءن��ا كان جيداً يف ال�س�ط 

الأول، والكرة لي�ست يف ح�زتنا«.
اأب���داً يف و�سع  “مل ننجح  واأ���س��اف: 
اأو ح��ار���س م��رم��اه��م حتت  دف��اع��ه��م 
فر�ستني  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ن��ا  ����س���غ���ط، 
لرا�سف�رد لكن مل يكن هناك ج�دة 

كافية«.
ورف���������س ����س����ل�������س���ار احل����دي����ث عن 

فقدان ي�نايتد للزخم، وكال املديح 
اإجنازاً  حقق  ال��ذي  ل�لفرهامبت�ن 
اأي�ساً  �سهد  ين�سى  اآخ��ر يف م��سم ل 
الإطاحة بليفرب�ل من كاأ�س الحتاد 
ت�تنهام  ع��ل��ى  وال��ف���ز  الإجن��ل��ي��زي، 

ه�ت�سبري وت�سيل�سي يف الدوري.
وح���ق���ق ول��ف��ره��ام��ب��ت���ن وان�������درارز 
الإجن��ل��ي��زي م��ف��اج��اأة ك��ب��رية، واأطاح 
مبان�س�سرت ي�نايتد من كاأ�س الحتاد 
فاز  بعدما  ال��ق��دم  لكرة  الإجن��ل��ي��زي 

عليه 2-1 يف دور الثمانية.
هديف  م��ن  ولفرهامبت�ن   وا�ستفاد 
راوؤول خيمنيز ودييغ� غ�تا لينتزع 
قبل  ال��������دور  يف  ال���ظ���ه����ر  ب���ط���اق���ة 
مان�س�سرت  اآم�����ال  وي��ن��ه��ي  ال��ن��ه��ائ��ي 
ي�نايتد ومدربه امل�ؤقت اأويل غ�نار 
حملي  بلقب  ال��ف���ز  يف  �س�ل�سكاير 

هذا امل��سم.
و�سجل خيمنيز الهدف الأول لفريق 
منخف�سة  ب��ت�����س��دي��دة  “الذئاب” 

 ،70 الدقيقة  املنطقة يف  من داخل 
واأ���س��اف ج���ت��ا ال��ه��دف ال��ث��اين بعد 
ل����ك �س�  ب��ع��دم��ا راوغ  دق���ائ���ق  ���س��ت 

ب�سكل رائع وانفرد مبرمى احلار�س 
�سريجي� رومريو.

ال�قت  م��ن  اخلام�سة  الدقيقة  ويف 

ب������دل ال�������س���ائ���ع ت���ل���ق���ى م���ارك��������س 
را�سف�رد متريرة من �س� و�سدد كرة 

ق�ية يف �سباك ولفرهامبت�ن.  

احلمر”  “ال�سياطني  فريق  وخ�سر 
اأر�سنال،  ���س��د  ال�����س��اب��ق��ة  م���ب���ارات���ه 
ب�سبب  ل�كاك�  روميل�  غياب  واأدى 

الزائر  الفريق  افتقار  اإىل  الإ�سابة 
ق�ي  فريق  �سد  الهج�مي  لل�ج�د 
مفع�ل  لإب��ط��ال  �سعى  ملعبه  ع��ل��ى 
هجمات  و�سن  مناف�سه  و�سط  خ��ط 

مرتدة.
اأ�س�اأ  ه��ذا  “كان  �س�ل�سكاير  وق���ال 
اأداء لنا منذ قدومي اإىل هنا. بداأنا 
ا�ستح�اذنا مل  �سديد.  املباراة ببطء 
لذا  يكفي،  مب��ا  و�سريعا  جيدا  يكن 

فاإن الأمر حمبط«.
لل�راء،  كبرية  خط�ة  “اإنها  وتابع: 
م�������س���ت����ان���ا عند  ب�������س���ب���ب  خ����ا�����س����ة 
والتمرير”،  الكرة  على  ال�ستح�اذ 

وفقا ل�كالة “رويرتز«.
�سيتي  مان�س�سرت  قطع  جانبه،  م��ن 
�س�طا نح� اح��راز لقبه الثاين هذا 
حمتملة،  رباعية  اأ���س��ل  م��ن  امل��سم 
بثنائية  �س�ان�سي  اأم��ام  تاأخره  بقلب 
3-2 وحجز بطاقة ن�سف  اإىل ف�ز 
اإن��ك��ل��رتا ل��ك��رة القدم،  ن��ه��ائ��ي ك��ا���س 

مان�س�سرت  وغرميه  ج��اره  ودع  فيما 
ي�نايتد بخ�سارته ال�سبت على اأر�س 

ولفرهامبت�ن 2-1.
�سيتي، حامل لقب  وبقي مان�س�سرت 
متاأخرا  املحلي،  ال���دوري  ومت�سدر 
اأن  قبل   69 الدقيقة  بهدفني حتى 
يقلب تاأخره اإىل ف�ز بالغ ال�سع�بة 

على م�سيفه �س�ان�سي �سيتي 2-3.
املركز  يحتل  ال��ذي  �س�ان�سي  وتقدم 
الثاين  امل�ست�ى  يف  ع�سر  اخل��ام�����س 
لكن  الول،  ال�������س����ط  يف  ب��ه��دف��ني 
وت���ب���دي���ات مدربه  ���س��ي��ت��ي  ���س��غ��ط 
اأبقت  غ�����اردي�����ل  ب��ي��ب  ال����س���ب���اين 
رباعية  باحراز  �سيتي  حظ�ظ  على 
بثاثية  امل��������س���م،  ه�����ذا  ت���اري���خ���ي���ة 
�س�ان�سي  اع��رت���س لع��ب���  م��ت��اأخ��رة 
على  ال��ق��درة  دون  م��ن  بع�سها  على 
مل�ساعدة  الفيدي�  تقنية  اللج�ء اىل 
التحكيم ب�سبب عدم اعتمادها �س�ى 

ماعب اندية الربميريليغ.

ن��ع��ى الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة القدم 
ت�يرت،  على  تغريدة  عرب  “فيفا”، 
ني�زيلندا  منتخب  م��رم��ى  ح��ار���س 
ال�����س��الت عطا ع��ل��ي��ان، الذي  ل��ك��رة 
قتل يف الهج�م الإرهابي الذي �سنه 
يف  م�سجدين  على  مييني  متطرف 
منطقة  يف  اجلمعة  ي���م  ني�زيلندا 

ت�سري�س«. “كراي�ست 
واأ�سفر الهج�م الذي �سنه الأ�سرتايل 
ب���ري���ن���ت����ن ت����ارن����ت ع����ن م��ق��ت��ل 50 
قائد  ق���ال  اأع��ل��ن  ح�سبما  ���س��خ�����س��ا، 
ب��س  مايك  ني�زيلندا  يف  ال�سرطة 

الي�م الأحد.
 “ ت��غ��ري��دت��ه:  يف  “الفيفا”،  وق����ال 
حار�س  اأن  ع��ل��م��ن��ا  الأ�����س����ى  ب���ب���ال���غ 
ن��ي���زي��ل��ن��دا لكرة  م���رم���ى م��ن��ت��خ��ب 
ق�سى  قد  عليان”  “عطا  ال�سالت 
ك��راي�����س��ت ت�سري�س  خ���ال ه��ج��م��ات 

عليان  لعائلة  تعازينا  ك��ل  الأل��ي��م��ة. 
يف  ق�س�ا  الذين  ال�سحايا  وع���ائ��ل 

الهجمات.«
وي�����ن�����ح�����در ع����ل����ي����ان م������ن اأ������س������ل 
اأ�سخا�س   6 اأح��د  وه���  فل�سطينية، 
الهج�م  ج���راء  ق�س�ا  فل�سطينيني 
 6 اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة  الإره��������اب��������ي 
اخلارجية  اأعلنت  مل��ا  وف��ق��ا  ج��رح��ى، 
غري  تقارير  عن  نقا  الفل�سطينية 

ر�سمية.
وي�����ن�����������س�����م ه����������������ؤلء ال���������س����ح����اي����ا 
من  اآخ����ري����ن  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي���ن 
و�س�رية  وم�سرية  اأردنية  جن�سيات 
اإىل  بالإ�سافة  وعراقية،  و�سع�دية 

مهاجرين من دول �سرق اآ�سيا.
النار على  ال��ذي فتح  ت��ارن��ت،  ومثل 
امل�سلني يف م�سجدي الن�ر ولين�ود 
اأمام املحكمة  اأثناء �سادة اجلمعة، 

ي�م ال�سبت ووجهت له تهمة القتل.
“ني�زيلندا”،  ���س��ف��اح  ي��ت��ق��ّدم  ومل 
بطلب لاإفراج عنه بكفالة، و�سيظّل 

يف ال�سجن حتى مث�له جمدداً اأمام 
املحكمة يف 5 اأبريل.

وتعّهدت رئي�س ال�زراء الني�زيلندّية 

ق�انني  ت�سديد  ال�سبت  اأم�����س  اأول 
ح���م���ل الأ����س���ل���ح���ة غ������داة الع����ت����داء 

الدامي الذي هز العامل باأ�سره.

 ت�ا�سلت فعاليات التدريب الإعامي 
الت�ايل  على  ال��ث��اين  للي�م  لاعبني 
اأم�������س الأح������د بق�سر  وذل�����ك ���س��ب��اح 
مع  بالتعاون  ال�سارقة  باإمارة  الثقافة 

وم�ساركة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
من  عاما  و21  الأول  الفريق  لعبي 
فريق نادي الإمارات لكرة القدم، تعرف 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ال��اع��ب���ن يف 

الإع���ام يف  دور  الإع��ام��ي��ة،  الر�سالة 
حياة الاعب، اأ�س�س ومهارات التعامل 
مع خمتلف و�سائل الإعام وامل�ؤمترات 
جلنة  وت��ن��ظ��م  ال��ن��اج��ح��ة.  ال�سحفية 

دوري املحرتفني هذا التدريب �سن�يا 
دورينا  درج��ة وعي لعبي  بهدف رفع 
اأ�سكاله  مب��خ��ت��ل��ف  الإع������ام  ب��اأه��م��ي��ة 
من  ومتكينهم  الريا�سيني،  ح��ي��اة  يف 

اأ�سا�سيات ومهارات التعامل مع و�سائل 
التدريب  م�����س��روع  وي���اأت���ي  الإع������ام. 
اإط��ار م�ساعي  الإع��ام��ي لاعبني يف 
الرامية  امل���ح���رتف���ني  دوري  جل���ن���ة 

لتعزيز ثقافة الحرتاف لدى اأطراف 
العربي،  اخل���ل���ي���ج  دوري  م��ن��ظ���م��ة 
وتنفيًذا للخطة ال�سرتاتيجية للجنة 
تاأهيل  ج��ان��ب  يف   2020-2017

العالية.   باملهنية  يت�سم�ن  حمرتفني 
مع  تفاعا  الإعامي  التدريب  �سهد 
جديدة  مهارات  واأظ��ه��روا  امل�ساركني، 
التي  والن�سائح  الت�جيهات  بف�سل 

وامل������درب في�سل  الإع����ام����ي  ق��دم��ه��ا 
ت�ظيف  على  دربهم  ال��ذي  بن حريز، 
الأن�سب  بال�سكل  املكت�سبة  امل���ه���ارات 

لاعب كرة القدم.

التدريب الإعامي لاعبي نادي الإمارات لكرة القدم ي�سهد تفاعا مميزا

اأ�ساد حممد بن ثعل�ب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للم�سارعة واجل�دو 
برعاية �سم� ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي، ويل عهد الفجرية لبط�لة 
اآ�سيا اأوقيان��سيا للرجال لعام 2019 خال الفرتة من -19 22 اأبريل 
املقبل مبجمع ال�سيخ زايد بالفجرية ، والذي ميثل تكرميا جله�د �سم�ه 
يف خدمه الريا�سة الإماراتية يف خمتلف املجالت ،وتثمينا لتاألق الألعاب 
الألعاب  تلك  امل���اه��ب يف  م��ن  العديد  ق��دم��ت  ال��ت��ي  بالفجرية  ال��ف��ردي��ة 
لإجناح  اكتملت  الرتتيبات  كافه  ب��اأن  م���ؤك��دا   ، القتالية  الفن�ن  خا�سة 
البط�لة الأ�سي�ية التي يت�قع اأن ت�سهد م�ساركة اأكر من 40 دولة بعد 
اأن حدد الحتاد الأ�سي�ي ي�م 31 مار�س احلايل م�عدا نهائيا لتقدمي 

طلبات ال�سرتاك.
وذكر حممد بن ثعل�ب الدرعي باأن بط�لة كبار اأ�سيا التي تقام يف �سيافة 

الفجرية �ست�سهد انعقاد اجتماعات ك�نغر�س الحتاد الآ�سي�ي اعتبارا من 
ي�م الأربعاء 17اأبريل قبل انطاقة البط�لة بي�مني، ويت�سمن جدول 
الجتماع املهم انتخاب املجل�س اجلديد ،وميثل ج�دو الإم��ارات يف تلك 
النتخابات ال�سيدة اأمل ح�سن ب��ساخ ع�س� جمل�س الإدارة ال�سابق التي 
نالت ثقة الحتاد الأ�سي�ي بالتزكية منذ عام 2015 ،لت�سبح اأول اأمراآة 
ال�سندوق  اأم��ني  من�سب  تتقلد  تاأ�سي�سها  منذ  اجل���دو  ريا�سة  تاريخ  يف 
الأ�سي�ي .. ويت�سمن التمثيل اخلارجي للج�دو الإماراتي حممد جا�سم 
الأمني العام امل�ساعد لاحتاد ع�س� الحتاد العربي للج�دو والذي ي�سغل 
من�سب نائب رئي�س احتاد غرب اآ�سيا للج�دو والذي يخ��س النتخابات 
املقبلة ..يذكر باأن  نا�سر التميمي الأمني العام لحتاد امل�سارعة واجل�دو 
ال��دويل للج�دو لعده دورات مما  اأم��ني �سندوق الحت��اد  يت�ىل من�سب 

ي�ؤكد كفاءة الك�ادر الريا�سية الإماراتية وثقة العامل بهم . 
منتخب  ب���اأن   - واجل�����دو  للم�سارعة  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�س  واخ��ت��ت��م 
الإمارات للج�دو اأكمل ا�ستعداداته للم�ساركة يف بط�لة اأ�سيا التي تقام 
يف اأوزبك�ستان خال الفرتة من 12 اإىل 16 اأبريل املقبل، والتي ي�سبقها 
مع�سكر اإعداد يقام يف ج�رجيا خال الفرتة من الأول من اأبريل املقبل 
للرتويج  فر�سة  متثل  والتي  لعباً   12 مب�ساركة  منه  العا�سر  وحتى 
امل�ساركة  اجل���دو  منتخبات  برنامج  يت�سمن  كما  الفجرية....  لبط�لة 
يف الوملبياد املدر�سي العاملي بالتعاون مع اإدارة الريا�سة املدر�سية وذلك 
خال الفرتة من 16-21 ي�ني� القادم يف العا�سمة املجرية ب�داب�ست  
قادمة  مل�ساركات  الحت��اد  يعدهم  الذين  واعدين  لعبني   7 مب�ساركة  

ملختلف منتخبات اجل�دو الإماراتي.

اأخر موعد لال�سرتاك 31 مار�س

حممد بن ثعل�ب ي�سيد برعاية ويل عهد الفجرية لبط�لة اأ�سيا للج�دو

مفاجاأة كبرية » للذئاب « اأمام » ال�سياطني احلمر « بكاأ�ش اإجنلرتا

ريال مدريد ير�سد 75 ملي�ن اإ�سرتاليني للتعاقد مع دي خيا الفيفا ينعى حار�ش منتخب ني�زيلندا فل�سطيني الأ�سل
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دائرتا »تنمية املجتمع وال�سحة« يف اأب�ظبي يتعاونان لرت�سيخ اأ�سل�ب حياة م�ستدام يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي اتفاقية تعاون  وقعت دائ��رة تنمية املجتمع ودائ��رة ال�سحة يف 
م�سرتكة  وم�ساريع  م��ب��ادرات  تنفيذ  درا���س��ة  بهدف  م�سرتك  وتن�سيق 

ت�سهم يف تعزيز �سحة ورفاه جمتمع اإمارة اأب�ظبي.
رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  الدكت�ر  معايل  التفاقية  ت�قيع  �سهد 
دائرة تنمية املجتمع ومعايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 

دائرة ال�سحة.
ووقع التفاقية كل من �سعادة حممد حمد الهاملي وكيل دائرة ال�سحة 

و�سعادة فهد النيادي وكيل دائرة تنمية املجتمع.
دائرة  مقر  يف  ت�قيعها  مت  التي  التفاقية  خ��ال  من  اجلهتان  وتعمل 

تنمية املجتمع على و�سع اإطار عام للتعاون ال�سرتاتيحي بني الطرفني 
املجتمع..  ب�سحة  املتعلقة  املجالت  وال�ستفادة من اخلربات يف جميع 
ومبادرات  م�ساريع  وتنفيذ  درا���س��ة  يف  بالتعاون  الطرفان  �سيق�م  كما 
�سحية م�سرتكة ت�سهم يف تعزيز منط احلياة ال�سحية ملجتمع الإمارة 

بكافة �سرائحه.
ون�ست التفاقية على ت�سكيل جلنة م�سرتكة تهدف لأغرا�س التن�سيق 

امل�ستمر بني الطرفني.
وقال معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد » �سعداء بالعمل جنبا 
اإىل جنب مع دائرة تنمية املجتمع وت�حيد اجله�د امل�سرتكة فيما بيننا 

من اأجل تعزيز ال�سحة والعافية بني اأفراد جمتمع اإمارة اأب�ظبي«.
واأ�ساف معاليه اإن طم�حنا يف حتقيق روؤيتنا »اأب�ظبي جمتمع معافى« 

كنهج  ال�سحة  تر�سيخ  يف  للم�سي  اجل��ه���د  تت�قف  ول��ن  ل��ه  ح���دود  ل 
واأ�سل�ب حياة م�ستدام جلميع اأفراد املجتمع يف الإمارة وه� ما ل ميكن 

حتقيقه من دون امل�ساركة الإيجابية من كافة ال�سركاء املعنيني.
من جانبه اأكد معايل الدكت�ر مغري اخلييلي اأهمية الدور الكبري الذي 
ها اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�سحية  تلعبه دائرة ال�سحة بعدِّ
املجتمع  ب�سحة  يعنى  م��ا  بكل  كبري  ارت��ب��اط  ول��ه��ا  اأب���ظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
والعمل على تعزيز ال�عي باأهمية ال�سحة كاأ�سا�س را�سخ ملجتمع منتج 

واإيجابي.
ت�سكل  ال�سحة  ودائ���رة  املجتمع  تنمية  دائ���رة  ب��ني  التفاقية  اإن  وق��ال 
والعمل  املختلفة  احلك�مية  القطاعات  بني  الفاعلة  لل�سراكة  من�ذجا 
على الرتقاء باخلدمات التي تقدمها حك�مة اأب�ظبي ملجتمع الإمارة 

تتبناه  ال���ذي  ال��رائ��د  النهج  ت���ؤك��د  كما  و�سرائحهم  فئاتهم  مبختلف 
اأب�ظبي خللق جمتمع ن�سط وم�س�ؤول.

واأكد اخلييلي حر�س دائرة تنمية املجتمع على تفعيل دور كافة �سرائح 
املجتمع..وقال » ومن هذا املنطلق �سنعمل بالتعاون مع دائرة ال�سحة 
على اإطاق امل�ساريع واملبادرات التي �ستك�ن مبثابة حجر زاوية ليك�ن 
كل فرد يف اإمارة اأب�ظبي على وعي تام باأهمية التمتع بثقافة ال�سحة 
البدنية كما �سنعمل على م�اجهة كافة التحديات ال�سحية التي ت�اجه 

جمتمع الإمارة«.
وبني رئي�س دائرة تنمية املجتمع اأن الدائرتني �ستعمان من اأجل بل�رة 
مذكرة التفاهم الهامة اإىل واقع ملم��س.. م�سيدا باجله�د التي تبذلها 

»�سحة اأب�ظبي« جتاة امل�ساكل ال�سحية التي ت�اجه املجتمع.

الفجر حتتفل مبرور 44 عاما على م�سريتها الإعامية 

اإعامية رائدة �سكلت منبعا ومنها 
التي  الإعامية  الك�ادر  للكثري من 
ت��درب��ت يف اأروق��ت��ه��ا، وت��خ��رج��ت من 
ك�الي�سها، حيث حت�لت اإىل مدر�سة 

ال��ب��ح��ث و����س����ل لليقني  وات��ب��اع��ه��ا 
عن  جم���ردة  للحقيقة  وماحقتها 
اأخرى لذلك احتفظت  اعتبارات  اأي 
نالت مب�جبه  ال��ذي  الفجر بخطها 

والقراء  املتخ�س�سني  ثقة  م��سع 
على حد �س�اء .

واختتم رئي�س حترير �سحيفة الفجر 
ل�ستمرارية  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  م���ع���رباً 

احلياد  �سيا�سة  حتقيق  على  وعملت 
و  بال�طنية نهجا  وامللتزم  الإيجابي 
هدفا ، وبالإن�سانية عن�انا من خال 
حتريها ال�سدق حتقيقا للم�سداقية 

اأ�سماء  خالها  من  مرت   ، اإعامية 
ال�سحافة  ع���امل  يف  وك��ب��رية  لم��ع��ة 
التي  والقيم  الث�ابت  اأن  ي�ؤكد  مما 
منها  جعلت  الفجر  م�سرية  حكمت 

ال�سيا�سية  والأو���س��اط  ال��ق��ارىء  ثقة 
والقت�سادية واملجتمعية .

واعتزازه  فخره  عن  املزروعي  وعرّب 
م�ؤ�س�سة  ك���ن��ه��ا  ال��ف��ج��ر  ب�سحيفة 

•• اأبوظبي – الفجر:

املزروعي  حميد  عبيد  ���س��ع��ادة  اأك���د 
»الفجر«  ���س��ح��ي��ف��ة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س 
ا�ستطاعت  ال�سحيفة  اأن  وم�ؤ�س�سها 
ع��رب اأرب��ع��ة ع��ق���د ون��ي��ف اأن جتاري 
التي  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������س���رية 
�سهدتها الإمارات منذ عهد امل�ؤ�س�س 
املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه، ورافقت ركب 
التط�ير والتحديث والبناء ك�س�ت 
اإع����ام����ي وط���ن���ي م����ؤم���ن ب���اأه���داف 
احل�ساري  ومب�����س��روع��ه��ا  ال����دول����ة، 
حمققة  والإن���������س����اين،  وال���ت���ن���م����ي 
اأه��ل��ت��ه��ا لتك�ن  اإع��ام��ي��ة  اإجن������ازات 
م����ن ال�����س��ح��ف ال����ط���ن���ي���ة ال����رائ����دة 
للدولة  حقيقيا  ردي��ف��ا  �سكلت  ال��ت��ي 

واملجتمع.
اح��ت��ف��اء �سحيفة  ه����ذا خ����ال  ج����اء 
الرابع  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  ب��ع��ي��د  »ال���ف���ج���ر« 
احتفالية ح�سرها  والأربعني �سمن 
الأ�����س����ت����اذة  ����س���ع���ادت���ه  ج����ان����ب  اإىل 
العام  املدير  امل��زروع��ي  عبيد  عائ�سة 
�سريف  وال����دك����ت�����ر  ال���ف���ج���ر،  ل������دار 
من  وع��دد  التحرير،  مدير  البا�سل 
الأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  م��دي��ري 
العاملني يف  والفنيني  والإعاميني 

ال�سحيفة.
واأ�ساف املزروعي اأن »الفجر« خطت 
م�سار  ع��ل��ى  وث��ب��ات  بثقة  خ��ط���ات��ه��ا 
ال�سحافة املحلية ال�طنية امللتزمة، 
معلنة نهجا جديداً يهدف اإىل تعزيز 
عربية  اإعامية  كم�ؤ�س�سة  مكانتها 
رائدة والنطاق بثقل وت�ازن اأكرب 
املتجددة  ال��ط��اق��ات  ا���س��ت��ث��م��ار  ن��ح��� 
الإعامي  املخزون  من  وال�ستفادة 
ال��ت��ي عا�سرت  ال��ك��ب��رية  وال��ت��ج��ارب 
واملنا�سبات  الأح�����داث  خ��ال��ه��ا  م��ن 
ون�س�ء  ال������ط�����ن  من������اء  وم�����راح�����ل 
م�ؤ�س�ساته، لتك�ن قادرة على م�اكبة 
الكبري  الزده�����ار  ه���ذا  ا�ستحقاقات 
ال��ر���س��ي��دة ل�ساحب  ق��ي��ادت��ن��ا  يف ظ��ل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
نهيان رئي�س الدولة و�ساحب ال�سم� 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�سم�  دب��ي و�ساحب  ال����زراء حاكم 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب���ظ��ب��ي  عهد 
اأ�سحاب  واإخ�انهم  امل�سلحة،  للق�ات 
ال�����س��م��� ال�����س��ي���خ ح���ك���ام الإم�������ارات 
اأرك��ان الدولة و�سان�ا  الذين ع��ززوا 
حا�سرها  ���س��روح  واأ���س��ادوا  ما�سيها 
واأناروا بروؤيتهم وحكمتهم م�ستقبل 
ا�ستقرارها  ق�اعد  واأر���س���ا  اأجيالها 
وازدهارها، واأعط�ا للكلمة م�ساحات 
داعمة  »الفجر«  من احلرية، فكانت 
ل��ك��ل ه���ذه ال��ق��ي��م، وم���ا ت����زال وبكل 
اإ�سرار ما�سية قدما يف اأداء ر�سالتها 
ال�سحف  م��ن  ك����اح���دة  الإع��ام��ي��ة 

ال�طنية امللتزمة.
اإىل  واأ���س��ار رئي�س حت��ري��ر »ال��ف��ج��ر« 
اأن ال�سحيفة التزمت نهجا مت�ازنا 
الق�سايا  خم��ت��ل��ف  م��ع  ت��ع��اط��ي��ه��ا  يف 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

اأن هذا  وم���ؤك��دا  الفجر يف عطائها، 
املنبع ال�سايف واملنهل العذب �سيبقى 
ت�اكب   ، م�����س��رع��ة  اإع��ام��ي��ة  ب����اب���ة 
به  ، وتفخر  ، وتازمه  ال�طن  حلم 

وباإجنازاته.
الأ���س��ت��اذة عائ�سة  اأك���دت  م��ن جانبها 
ع��ب��ي��د امل���زروع���ي امل��دي��ر ال��ع��ام لدار 
الفجر لل�سحافة والطباعة والن�سر 
املراحل  الفجر جنحت يف جميع  اأن 
الإع����ام����ي����ة  ق���ي���م���ه���ا  يف جت�������س���ي���د 
وال�طنية من خال التزامها اخلط 
مرحلة  ملتطلبات  ووعيها  ال�طني، 
قادتها  ال���ت���ي  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ن��ه������س 
التاأ�سي�س  م��ن��ذ  الإم�������ارات  ح��ك���م��ة 
وحتى الآن ، مدركة الأمانة ال�طنية 
دعم  نح�  و�ساعية  امللتزمة،  للكلمة 
احل�سارية  النه�سة  مفا�سل  ك��اف��ة 
الفجر  ع��م��ل��ت  ، ح��ي��ث  الإم������ارات  يف 
املجتمعية،  القيم  تعزيز  كذلك على 
ال�طني،  ال�����رتاث  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ال�طنية،  ب��ال��ق�����س��اي��ا  والل�����ت�����زام 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ج��ر  ودع��م��ت 
التعليمية  ال�������س���ع���د  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
والجتماعية والثقافية، وكانت وما 
تزال من اأوائل ال�سحف التي �سكلت 
و�سجا   ، للخرب  م���ث���ق��ا  م�����س��درا 
ي�ؤرخ ملراحل النه�سة وي�سجلها بكل 

اأمانة وولء.
الفجر  تفخر  امل���زروع���ي:  واأ���س��اف��ت 
باأنها عملت جنبا اإىل جنب يف تكامل 
الإعام  و�سائل  مع  تامني  وتن�سيق 
امل���ق���روءة وامل�����س��م���ع��ة وامل��رئ��ي��ة من 
اأجل ت�ظيف �سلطة الإعام لتعزيز 
ال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة وت��دع��ي��م اأرك����ان 
ال�لء للدولة وللقيادة الر�سيدة من 
خال اإميانها املطلق باإرث الإمارات 
احل�ساري، واإميانا بقدرة جمتمعها 
ع��ل��ى ق��ي��ادة دف���ة ال��رخ��اء والزده����ار 
نح� �س�اطىء التقدم واحل�سارة مع 
املحافظة على ثقافة البلد وتاريخه 
م�سروعها  �سمن  وتقاليده  وعاداته 
يف خ��ل��ق اأج���ي���ال وط��ن��ي��ة ق����ادرة على 
يف  والتنمية  احلياة  م�سرية  متابعة 
وق���د مثلت جريدة  ال��ف��ت��ي��ة،  دول��ت��ن��ا 
لاإعام  م�����س��رف��اً  م���ث���اًل  »ال��ف��ج��ر« 
واملدافع  ال�طنية  بق�سايانا  امللتزم 
عن مكت�سباتنا واإجنازاتنا، ويف ال�قت 
بعيدها  الفجر  اح��ت��ف��ال  ف���اإن  نف�سه 
الرابع والأربعني ه� تت�يج واإعان 
وحمافظتها  اجل��ري��دة  ه���ذه  لتميز 
على خطها الإعامي الرائد معززة 
ال�ساحة  يف  وا�ستمراريتها  مكانتها 
اأ�سا�سي  اإعامي  كمح�ر  الإعامية 
ويقدم  ال�طنية  با�ستحقاقاته  يق�م 
لب��سلته  وف��ق��اً  الإع��ام��ي��ة  ر�سالته 

ال�طنية الرائدة.
املزروعي  عائ�سة  الأ�ستاذة  واختتمت 
م�ؤكدة اأن الفجر وهي حتتفل بعيدها 
ما�سية  �ستبقى  والأرب���ع���ني  ال��راب��ع 
ا�ستكمال  نح�  واإ���س��رار  بعزم  قدما 
بكل  الإعامية  ور�سالتها  م�سريتها 
، وه�يتها  ك���ادره��ا  ثقة، من خ��ال 
�سكلت  ال���ت���ي  وق��ي��م��ه��ا  الإع���ام���ي���ة 
وم�ا�سلتها  ل�ستمراريتها  الأ�سا�س 
للنهج الإعامي ال�طني امل�سرف.    

عبيد املزروعي: الفجر ا�ستطاعت بكل جدارة جماراة م�سرية التنمية ال�ساملة التي �سهدتها الإمارات
عائ�سة املزروعي: جنحت الفجر يف جت�سيد قيمها الإعامية وال�طنية من خال التزامها اخلط ال�طني

اأخبـار الإمـارات



كامريا م�ست�سفى تر�سد جرمية اأم جتاه طفلها 
اأقدمت اأم اأمريكية على فعل �سنيع، عندما قامت بت�سميم طفلها 
البالغ من العمر خم�س �سن�ات، بحقن دمها يف ج�سده، وه� يرقد 
عاجًزا يف �سرير بامل�ست�سفى. واعرتفت اإليزابيث مال�ن باأنها قامت 
بحقن دمها عرب اأنف ال�سبي وفمه، وقالت اإنها فعلت ذلك لأنها 
اأرادت طفلها، الذي ه� من ذوي الحتياجات اخلا�سة، اأن يحظى 
اأ�سرطة  مراجعة  بعد  الأم  تلك  اعتقال  وج��رى  الأطباء.  باهتمام 
الأطباء  �سعر  اأن  بعد  الطفل،  غرفة  يف  املثبتة  املراقبة  كامريات 
واأظهرت  امل��ف��اج��ئ��ة  ال�سبي  ت��ده���ر ح��ال��ة  ���س��دي��دة ج���راء  ب��ح��رية 
اللطقات امل�س�رة، التي نتحفظ على ن�سرها، مال�ن، البالغة من 
العمر 29 عاما، وهي حتقن ابنها وت�سع دمية حم�س�ة بالقرب من 
ج�سده قبل اأن يهرع الأطباء لإنقاذه بعد اكت�ساف "جرمية الأم"، 

بح�سبما ما ذكرت �سحيفة "مرتو" الربيطانية.
واأو�سح الأطباء اأن الطفل على و�سك امل�ت، ك�نه كان عاجزا عن 
باإنقاذ حياته  �ساهمت  املراقبة  اإعاقته، لكن كامريا  ب�سبب  النطق 
"املقززة". وكان ال�سبي قد دخل امل�ست�سفى  عقب الروؤية احلادثة 
من قبل �سبع مرات خال �سهرين ب�سبب نزيف جمه�ل الأ�سباب، 
انتقلت  التي  مال�ن  اعتقال  من  ال�سرطة  متكنت  امل��رة  ه��ذه  لكن 

م�ؤخرا من ولية  فريجينا قادمة من تك�سا�س.

يجمع الع�سل وياأكله من النحل مبا�سرة
احل�سل  ويحاول�ن  الطبيعي،  الع�سل  يف�سل�ن  النا�س  من  كثري 

على الرغم من ارتفاع �سعره مقارنة بالع�سل ال�سناعي.
قليل�ن اأي�سا ياأكل�ن الع�سل الطبيعي بعد اأخذه من خلية النحل 
مبا�سرة، على الرغم من وج�د مئات الآلف من النحل يف اخللية، 
لكنهم يف هذه احلالة يرتدون ماب�س خا�سة تقيهم من ل�سعات 
�س�ك  طريقة  على  النحل  ع�سل  ياأكل  رمب��ا  اأح��د  ل  لكن  النحل. 
حممد دلل، وه� مربي النحل يف ولية البنغال الغربية يف الهند، 
بح�سب ما اأظهرت لقطات فيدي� ن�سرتها �سحيفة ني�ي�رك ب��ست 
اأن ملحمد طريقته  يبدو  الفيدي�  �سريط  الأمريكية. فكما يظهر 
غري العادية يف جمع ع�سل النحل واأكله، ورمبا يك�ن ال�حيد الذي 

يلجاأ اإىل هذه الطريقة جلمع الع�سل واأكله مبا�سرة من النحل.
وتعتمد طريقة حممد على جمع النحل وو�سع يف فمه مبا�سرة، 
النحل خا�سته. وه��� بذلك  وذل��ك خ��ال قيامه بعمل يف مزرعة 
يجمع الع�سل يف فمه ثم ياأكله، من دون خ�سية من ل�سعات النحل 
اأو مهاجمته له، وكاأنه اأقام عاقة وطيدة مع النحل الذي يربيه. 
ويبدو من الفيدي� اأن حممد دلل ل يرتدي حتى املاب�س ال�اقية 

من ل�سعات النحل، فا ه� يخ�ساها ول هي تخ�ساه.

قلعة مرعبة تتح�ل اإىل فندق
اإن قلعة يف اجلبل الأ�س�د،  "ذا �سن" الربيطانية،  قالت �سحيفة 
فندق  اإىل  �ستتح�ل  ب�سعة،  �سجناء  تعذيب  عمليات  ت�سهد  كانت 

فاخر من فئة اخلم�س جن�م.
مئات  ت�سم  وكانت  ل�ستافيكا،  جزيرة  يف  التاريخية  القلعة  وتقع 
والقتل  للتعذيب  تعر�س�ا  اإنهم  اإعامية  تقارير  تق�ل  ال�سجناء، 

باأب�سع الطرق.
�ست�ستثمر  �س�ي�سرية  �سركة  اأن  الربيطانية  ال�سحيفة  واأو�سحت 

اأكر من 15 ملي�ن ي�رو ملنح القلعة "حياة جديدة".
�سخما  منتجعا  املهج�رة  الثانية  العاملية  احل��رب  قلعة  و�ست�سبح 
ي�سم �ساطئا ومركزا للريا�سات املائية ومطاعم وحانات ومنتجعا 

�سحيا وحمامات �سباحة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جنت من امل�ت مرتني.. وت�اجه قاتا اآخر
تخ��س امراأة بريطانية من اأ�سل هندي �سباقاً مع الزمن، حتى ل ينال منها مر�س -�سرطان دم- نادر، وهي التي 
جنت من امل�ت باأعج�بة مرتني. و�سردت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية، ق�سة مينا �سارما " 41 عاما"، التي تخ�سع 

للعاج يف مركز طبي مبدينة لي�سرت، حيث تده�رت حالتها ال�سحية.
ويق�ل الأطباء ل�سارما اإن اأمامها اأ�سابيع معدودة يف احلياة، اإذا مل جتد متربعا بخايا جذعية مماثلة ملا ه� عندها، 

ما ميكنها من التغلب على مر�س �سرطان الدم النخاعي احلاد.
وبعد حماولت يائ�سة للح�س�ل على خايا من اأقاربها، اأطلقت حملة عاملية عرب �سبكات الت�ا�سل. من اأجل العث�ر 

على متربع ي�ساعد يف ال�ستمرار باحلياة وروؤية طفليها الت�اأم يكربان اأمامها.
و�ساءت حالتها ال�سحية كثريا، اإذ ت�ساقط �سعرها ومل تعد تق�ى على الكام وامل�سي اأخريا.

وجنت �سارما من امل�ت قتا يف ي�ني� 1996، عندما كانت تعمل بائعة يف متجر جتزئة يف مركز جتاري مبدينة 
مان�س�سرت، الذي �سربه تفجري �سخم ه� الأكرب الذي يهز بريطانيا منذ احلرب العاملية الثانية، ونفذه اجلي�س 
2001، كانت الأم الربيطانية يف مدينة ني�ي�رك حيث كانت تتدرب يف وول �سرتيت  اجلمه�ري الأيرلندي. ويف 

ومرت قرب مبركز التجارة العاملي ي�م 11 �سبتمرب حلظات قبل الكارثة.
وقالت يف ت�سريحات �سابقة :" اأعتقد اأنني حمظ�ظة لأنني جن�ت من هذين احلادثني الهائلني"، وت�سيف "من 

ال�ا�سح اأن هناك �سببا ما يبقي على قيد احلياة. �سيء ما اأو �سخ�س ما يريدين يف هذا العامل".
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هذا ما يحدث عند طحن هاتفك باخلاط؟
من  باحث�ن  املحم�ل..  هاتفي  �سا�سة  وراء  ي�جد  م��اذا  ي�ماً  ت�ساءلت  هل 
جامعة بليم�ث الربيطانية اأ�سبع�ا ف�س�ل الكثريين واأجروا هذه التجربة، 
لكن بدافع علمي، وه� حتليل مك�ناته بهدف الت�سجيع على اإعادة تدويره 

واحلد من ا�ستنزاف م�ارد الأر�س كالذهب والف�سة.
وبعد طحن الهاتف باخلاط، تبنّي للباحثني وج�د كميات من العنا�سر 
ودي�سربو�سي�م،  وجادوليني�م  وبرا�سي�دميي�م  ني�دميي�م  مثل  ال��ن��ادرة 
ناهيك عن كميات الذهب والف�سة وعنا�سر غري متجددة م�ستخرجة من 
ال�سركات  ا�ستنزافها من خال حتفيز  الأر���س ميكن حمايتها واحلد من 
امل�سنعة لله�اتف على اإعادة تدوير منتجاتها، وفقاً مل�قع "اأند دي تي يف".

ويف اإطار التجربة، مزج الباحث�ن مك�نات الهاتف مع الغبار لإجراء حتليل 
م�ؤك�سد  -وه�  ال�س�دي�م  قبل خلطها مع بريوك�سيد  ملحت�ياته،  كيميائي 
500 مئ�ية، ثم قام�ا باإجراء حتليل للمحل�ل يف  ق���ي-يف درج��ة ح��رارة 

احلم�س لتحديد حمت�ياته الكيميائية الدقيقة.
و13  احل��دي��د  م��ن  غ��رام��اً   33 على  يحت�ي  الهاتف  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
غراماً من ال�سيليك�ن و7 غرامات من الكروم، كما احت�ى كل هاتف على 
90 مليغراماً من الف�سة و36 مليغراماً من الذهب، مما يعني اأنه لت�سنيع 
هاتف واحد، �سيحتاج العمال اإىل ا�ستخراج الكثري من املعادن من الأر�س، 

مثل احلديد والنيكل وخام الذهب عايل اجل�دة.

جهاز ذكي يعقم هاتفك من اجلراثيم 
جراثيم  على  يحت�ي  املحم�ل  الهاتف  اأن  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث  ك�سفت 
العامة،  احل��ّم��ام��ات  يف  عليه  العث�ر  ميكن  مل��ا  �سعفاً   18 ت��ع��ادل  وبكترييا 
ابتكار جهاز خا�س لتطهري الهاتف من  اإىل  اأمريكية  وهذا ما دفع �سركة 

امليكروبات. 
من  ويخل�سه  ب��اأم��ان،  هاتفك  تعقيم  على  يعمل  جديد  جهاز  �س�ب  ف���ن 
اجلراثيم والبكترييا امل�سببة لاأمرا�س، مما يجعلك قادراً على ا�ستخدامه 

دون اأية خماوف �سحية.
وياأتي اجلهاز بحجم منا�سب ل��سعه قرب �سريرك اأو طاولة املكتب اأو يف 
جاهزاً  ليك�ن  الكهربائية  بالطاقة  ت��سيله  اإىل  �س�ى  يحتاج  ول  املطبخ، 

لتعقيم هاتفك املحم�ل.
وبعد و�سع الهاتف داخل اجلهاز واإغاق الغطاء، �سرتى اإ�سارة ق�ة �ساعقة 
وبعد  التعقيم،  بداية عملية  يعني  وه��ذا  الأزرق،  الل�ن  اإىل  تتح�ل  ال��ربق 
امليكروبات وجاهزاً  ال�س�ء، لي�سبح اجلهاز خالياً من  10 دقائق، ينطفء 

لا�ستعمال من جديد.
"ف�ن  التعقيم، ي�فر لك  اأثناء عملية  واإذا كنت ترغب يف �سحنك هاتفك 
�س�ب" هذه الإمكانية، عرب و�سلة "ي� اإ�س بي" اأو "ي� اإ�س بي �سي"، بح�سب 

�سحيفة "بيزن�س اإن�سايدر" الأمريكية.

 ل�ي�ش فيت�ن تعاقب 
مايكل جاك�س�ن

�سحبت دار ل�ي�س فيت�ن الفرن�سية 
ت�ستلهم  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  ل���اأزي���اء 
جمم�عتها  م��ن  جاك�س�ن  مايكل 
ب�سيف  اخلا�سة  ال��رج��ال  ملاب�س 
وثائقي  فيلم  عر�س  بعد   ،2019
الراحل  الب�ب  يزعم حتر�س جنم 

جن�سيا باأطفال.
يف  ي��ن��اي��ر  يف  الت�سكيلة  وُع��ر���س��ت 
وك��ان من  ل��اأزي��اء،  باري�س  اأ�سب�ع 
امل���ت���اج���ر يف  ُت���ط���رح يف  اأن  امل���ق���رر 

ي�ني�.
فيت�ن  ل�ي�س  با�سم  متحدثة  لكن 
ت�ستلهم  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  اإن  ق��ال��ت 

جاك�س�ن لن تطرح للبيع.
ذلك  اإن����ه����ا يف  ال�������س���رك���ة  وق����ال����ت 
فيلم  ب�����س��اأن  تعلم  تكن  مل  ال���ق��ت 
من  نيفرلند" "اخلروج  "ليفينغ 
يق�ل  ال��ذي  ال�ثائقي  نيفرلند" 
جاك�س�ن  اإن  ب��ال��غ��ان  رج���ان  فيه 
حت���ر����س ب��ه��م��ا ج��ن�����س��ي��ا ح���ني كانا 

�سغريين.
فعل  ردود  ال�ثائقي  الفيلم  واأث���ار 
حيث  جاك�س�ن،  اإرث  م��ن  غا�سبة 
الإذاعية  امل��ح��ط��ات  بع�س  اأوق��ف��ت 

بث اأغانيه.
التغطية  جاك�س�ن  اأ�سرة  وو�سفت 
باأنها  ل���ات���ه���ام���ات  الإع����ام����ي����ة 
"اإعدام علني دون حماكمة" وقالت 

اإنه "بريء مئة باملئة".
الرئي�س  ب�������روك،  م���اي���ك���ل  وذك������ر 
فيت�ن  ل�ي�س  ل�سركة  التنفيذي 
"نرى اأن املزاعم ال�اردة يف الفيلم 
ال�ثائقي مزعجة للغاية"، م�سيفا 
بدعم  مت��ام��ا  ملتزمة  ال�سركة  اأن 

ق�سية حماية الأطفال.

�ساعة اأبل تر�سد م�ساكل خطرية يف القلب
اأبل الأمريكية  اأظهرت بيانات درا�سة م�لتها �سركة 
اأن �ساعة اأبل تقدر على ر�سد ا�سطراب نب�س القلب 
ال����ذي ق��د ي�����س��ت��ل��زم م��راق��ب��ة اأك����رب لح��ت��م��ال وج�د 

م�سكلة خطرية يف �سربات القلب.
املحتمل لاأجهزة  الدور  ال�سخمة  الدرا�سة  وتظهر 

التكن�ل�جية بقطاع الرعاية ال�سحية يف امل�ستقبل.
الر�سد  يف  التكن�ل�جيا  ت�ساعد  اأن  باحث�ن  وياأمل 
اأ�سكال ا�سطراب  اأكر  املبكر للرجفان الأذيني وه� 
ن��ب�����س ال��ق��ل��ب ���س��ي���ع��ا. وت���زي���د اح��ت��م��الت تعر�س 
خم�سة  ب���اق��ع  بجلطات  الإ���س��اب��ة  اإىل  ب��ه  امل�سابني 

اأ�سعاف مقارنة بغريهم.
وعر�ست نتائج اأكرب درا�سة ملراقبة ور�سد الرجفان 
الأذيني و�سملت اأكر من 400 األف م�ستخدم ل�ساعة 
اأبل ال�سبت يف اجتماع الكلية الأمريكية لطب القلب 

مبدينة ني� اأورليانز.
نح�  اأو  منهم  باملئة   0.5 تلقى  امل�ساركني  بني  وم��ن 
نب�س  يف  ا�سطراب  ب�ج�د  اإخ��ط��ارات  م�سارك  األفي 
لهذه  القلب  لر�سم  اأج��ه��زة  اإر���س��ال  وج���رى  القلب. 

املجم�عة لر�سد اأي حالت رجفان اأذيني.

�سجنت مدى احلياة جلل��سها  على ابنة عمها
احلياة  م��دى  بال�سجن  حكما  اأم��ريك��ي��ة  حمكمة  اأ���س��درت 
كيل�غراما،   140 م��ن  اأك���ر  ت��زن  م��ت��ق��اع��دة،  ام����راأة  بحق 
بعدما قتلت ابنة عمها البالغة من العمر 9 �سن�ات ب�لية 
ب�زي،  فريونيكا  بحق  احلكم  و�سدر  الأمريكية.  فل�ريدا 
عمها  اب��ن��ة  �سحقت  اأن  بعد  ع��ام��ا،   66 العمر  م��ن  البالغة 
ال�سغرية ديريكا ليندزي، نتيجة جل��سها عليها، ملدة ت�سل 
146 كيل�غراما،  اإىل  6 دقائق. وي�سل وزن فريونيكا  اإىل 
ملا  وفقا  كيل�غراما،   31 على  ديريكا  وزن  يزيد  ل  بينما 
ذكرته �سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية. وقال الأطباء اإن 
اأ�س�اأ ما �سهدته  اإليها ديريكا هي  الإ�سابات التي تعر�ست 
اآمي  العام،  الدع��اء  اأما حمامية  20 عاما.  عي�نهم ط�ال 
�سيا، فقالت خال املحاكمة التي ا�ستمرت ي�مني اإن ديريكا 
كانت يف غرفة املعي�سة متمددة على مقعد  بينما  "ت�فيت 
الأر�س،  على  ركبتيها  تدلت  فيما  الأ���س��ف��ل،  اإىل  ووجهها 
اأن  واأ�سافت  اأثناء ذلك".  عليها  املتهمة قد جل�ست  وكانت 
املتهمة اعرتفت باأنها تزن اأكر من 146 كيل�غراما، واأن 
ديريكا فتاة �سغرية يف التا�سعة من عمرها. بالإ�سافة اإىل 
مربح  �سرب  اآث���ار  م��ن  تعاين  ديريكا  الطفلة  كانت  ذل��ك، 
وجيم�س  غ��ري�����س  ح�سانة  يف  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ل��ه��ا  تعر�ست 
�سميث، اللذين تبنياها �سابقا، كما كانت تتعر�س لل�سرب 

على يد فريونيكا عندما كانت ت�سيء الت�سرف.

ال�سجن لعرافة مل تتحقق نب�ءتها
الدولرات،  �سابة عزباء، مل تعر على احلب، مئات  اأنفقت 
ذل���ك مل جتد  "تفك نح�سها" وم���ع  ل��ك��ي  ل��ع��راف��ة  دف��ع��ت��ه��ا 
�سخ�سا ي�ساركها حياتها. وقالت املراأة العزباء، التي مل يذكر 
دفعت  "اأ�س بي" اإن��ه��ا  ا�سمها  م��ن  الأول���ني  احل��رف��ني  �س�ى 
1000 دولر"، يف  "ح�ايل  6000 لرية تركية  العرافة  اإىل 
ذكرت  ما  بح�سب  منا�سب،  زوج  على  للعث�ر  اليائ�س  �سعيها 
عدمية  العرافة  وق��ال��ت  الربيطانية.  �ستار  ديلي  �سحيفة 
ال�سمري، التي ذكر احلرفني الأولني من ا�سمها وهما اإت�س 
العث�ر  يف  امل��راأة  "فلكيا" مل�ساعدة  خمططا  �ست�سع  اإنها  اآر، 
اأن طريقها نح�  امل����راأة  اأب��ل��غ��ت  ال��ع��راف��ة  ل��ك��ن  ع��ل��ى احل���ب. 
احلظ اجليد حمج�ب "بعمل"، وطلبت 2000 لرية تركية 
"لفك العمل وحتريرها". وما كان من املراأة اليائ�سة اإل اأن 
املبلغ للعرافة يف مقرها يف بي�سكتا�س يف مدينة  دفعت هذا 
اليائ�سة على  امل��راأة  اإ�سطنب�ل الرتكية. ومع ذلك مل تعر 
اإىل  امل��راأة  الرجل املنا�سب الذي يحبها. ولذلك، فقد عادت 
العرافة، التي زعمت اأن طريقها اإىل احلظ مازال حمج�با 
اللعنة،  لفك  اأخ���رى  تركية  ل��رية   4000 وطلبت  وملع�نا، 
وفتح طريقها. غري اأنه مل يحدث اأي تغيري على حظ املراأة 
التعي�سة اليائ�سة على مدى ال�سه�ر ال�ستة التالية، وعندها 
اإىل ال�سرطة، وتقدمي �سك�ى بحق العرافة.  قررت الت�جه 
وال�سلب  اخل��داع  تهمة  للعرافة  اجلنائية  املحكمة  ووجهت 

والعبث مبعتقدات املراأة واإميانها.

غرفة ن�م م�سك�نة باألف دولر
كارولينا  ولي���ة  يف  امل�ستعملة  ال�سلع  لبيع  متجر  رب��ح 
يدوية  ن���م  م��ن غرفة  دولر  األ��ف  الأم��ريك��ي��ة  ال�سمالية 
و�سائل  وبح�سب  "م�سك�نة".  تك�ن  رمب��ا  لكنها  ال�سنع، 
روان  هي�مانتي  "هابيتات  متجر  ح��ذر  حملية،  اإع���ام 
كانرتي" الزبائن املحتملني من اأن املالك ال�سابق لغرفة 
الن�م قال اإنه وزوجته كانت تنتابهما "ك�ابي�س م�ستمرة" 

عندما كانا يناما يف غرفة الن�م.

ت�سيل�سي كلينتون خالل ح�سورها الوقفة الحتجاجية التي اأقيمت يف مركز جامعة نيويورك كيميل حدادا على 
�سحايا هجوم م�سجد كراي�ست ت�سري�س يف نيوزيلندا. رويرتز

وات�ساب يتاأهب 
لإطاق املت�سفح الآمن

الف�رية  املرا�سلة  تطبيق  يخطط 
اإنرتنت  "وات�ساب" لطرح مت�سفح 
باآليات  م�����زود  ال���ربن���ام���ج،  داخ�����ل 
اأم����ان م��ت��ط���رة، الأم����ر ال���ذي من 

�ساأنه زيادة م�ست�ى اخل�س��سية.
زي�����ارة م�اقع  امل��ت�����س��ف��ح  و���س��ي��ت��ي��ح 
الإنرتنت من داخل التطبيق دون 
اآخ����ر، كما  ب��رن��ام��ج  اإىل  الن��ت��ق��ال 
الآمن"  "الت�سفح  خا�سية  �ستتيح 
عمليات  م��ن  امل�ستخدمني  حماية 
ذك��رت �سحيفة  ما  وفق  الحتيال، 

"ميرتو" الربيطانية.
وي���ك�������س���ف امل���ت�������س���ف���ح ال�����رواب�����ط 
ال�همية امل�سممة خ�سي�سا خلداع 
امل�ستخدمني والإيقاع بهم، ويظهر 
اإىل  عليها،  النقر  قبل  حت��ذي��رات 
معني  خيار  تفعيل  �سرورة  جانب 

لزيارتها.
التقاط  امل��ت�����س��ف��ح  ي��ح��ظ��ر  ك��ذل��ك 
م���ع���رف���ة  اأو  ل���ل�������س���ا����س���ة  ������س������ر 
امل�ستخدم  يق�م  التي  الفيدي�هات 

مب�ساهدتها.
"في�سب�ك"  م���ق��ع  م�ؤ�س�س  وك���ان 
عماق  اإن  زوك�������رب�������رغ،  م��������ارك 
اإىل  يتجه  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
ت�����س��ف��ري امل���ح���ادث���ات يف امل���زي���د من 
امل�ستقبل،  يف  ال��رتا���س��ل  تطبيقات 
ح��ت��ى ي�����س��م��ن درج�����ة ع��ال��ي��ة من 
واعترب  امل�ستخدمني.  خ�س��سية 
خرباء هذا الت�سريح من زوكربرغ 
م�ستقبلي  دم��ج  اإىل  تلميح  مبثابة 
ب���ني ت��ط��ب��ي��ق ال���رتا����س���ل ال���ف����ري 
ل�"في�سب�ك"،  اململ�ك  "وات�ساب" 
ما�سنجر"،  "في�سب�ك  وت��ط��ب��ي��ق 
وه��� الح��ت��م��ال ال���ذي اأث���ار غ�سبا 

عارما حني اأثري اأول مرة.

ال�سجرة الناف�رة  ظاهرة خارقة لها تف�سري
اجلبل  ����س���غ���رية يف  ق���ري���ة  ����س���ج���رة يف  ت���ث���ري 
�ستاء،  كل  ق��دوم  مع  الكثريين  ده�سة  الأ�س�د 
اإذ يك�ن �سكان القرية على م�عد مع ظاهرة 
طبيعة فريدة من ن�عها تتعلق بهذه ال�سجرة 

القدمية.
واأظهر ت�سجيل م�س�ر كيف اأن �سجرة الت�ت 
القدمية يف قرية "دين��سا" يف اجلبل الأ�س�د 
ت�سهد  م��رة  ك��ل  يف  للمياه  ن��اف���ة  اإىل  تتح�ل 

فيها القرية اأمطارا غزيرة.
ول تتدفق امل��ي��اه ع��ادة م��ن الأ���س��ج��ار التي ل 
ت���زال ح��ي��ة، ل��ك��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة ع��ل��ى الأقل 
لها تف�سري معق�ل متاما، وفق ما ذكر م�قع 

�سنرتال". "اأودتي 
وحتت�ي املروج، التي تنم� فيها �سجرة الت�ت 
على  ن��اف���رة،  اإىل  �ستاء  ك��ل  م��ع  تتح�ل  التي 
تغمرها  التي  اجل�فية  الينابيع  من  العديد 

الأمطار الغزيرة.
الينابيع،  ه���ذه  امل��ي��اه داخ����ل  وب�����س��ب��ب ���س��غ��ط 

ت�سخها جمددا اإىل اأعلى. 
قدمية،  �سجرة  الينب�ع  يعل�  ك��ان  ح���ال  ويف 
ف���اإن���ه���ا ع��ل��ى الأرج�������ح ���س��ت��ك���ن جم����ف���ة من 

الداخل.
املياه  �سخ  بني  النادر  التاقي  ه��ذا  ويت�سبب 
داخل  املياه  �سريان  يف  جم�فة  �سجرة  وت�فر 
فيها  نقطة  اأع��ل��ى  اإىل  ي�سل  ح��ت��ى  ال�����س��ج��رة 
نادرة  ن��اف���رة  م�سكا  جم��ددا  يندفع  اأن  قبل 

ال�سكل.
الظاهرة  ه��ذه  اإن  ال��ق��ري��ة  �سكان  اأح���د  وق���ال 
حتدث منذ نح� 25 عاما، مرجحا اأن يك�ن 
تقريبا،  عاما   150 الناف�رة  ال�سجرة  عمر 
اأن ال��ن��ا���س ي��ت��ق��اط��رون م��ن ك��ل مكان  واأك����د 

لروؤية تلك ال�سجرة.

اأجنلينا ج�يل حتذر 
متابعيها من ال�سرطان

ن�سرت الفنانة الأمريكية اأجنلينا ج�يل �س�رة لها عرب ح�سابها مب�قع 
�سرطان  فح��سات  اإج��راء  ب�سرورة  الن�ساء  ت�عية  بهدف  "اإن�ستغرام" 
458.000 �سخ�س  الثدي وحده ح�ايل  "يقتل �سرطان  الثدي. وعلقت 
كل عام، وفقاً ملنظمة ال�سحة العاملية، وب�سكل رئي�سي يف البلدان منخف�سة 
ل�سمان  الأول���ي��ات  من  يك�ن  اأن  يجب  واأ�سافت:  الدخل".  ومت��سطة 
ح�س�ل مزيد من الن�ساء على فح��سات اجلينات والعاج ال�قائي املنقذ 
اأينما كن يع�سن. يذكر  النظر عن و�سائلهن وخلفياتهن،  للحياة، بغ�س 
اأن النجمة العاملية خ�سعت جلراحة ا�ستئ�سال الثدي، وخ�سرت والدتها 

وخالتها باملر�س نف�سه.


