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بالن�سبة لليابانيني، اللحظة قا�سية وم�ؤملة
يف بحر ال�صني، لعبة خطرة بني بكني وطوكيو

•• الفجر - خرية ال�شيباين 

الأر���ض، وتنحرف غرًبا. لقد ك�شفت   15 الأف  يف هدير �شديد، تغادر 
ال��رادارات وجود طائرة يف اأجواء اأرخبيل �شينكاكو. قاعدتها يف جزيرة 
اأوكيناوا، على بعد اأكرث من 400 كيلومرت، يجب اأن تتعّرف املطاردة 
يف  ال�شباط  اأح���د  ُي��ع��ّل��ق  م���رة،  ك��ك��ّل  »�شيني،  ال��دخ��ي��ل.  على  اليابانية 
قاعدة ناها:  يختربوننا كل يوم، ويح�شبون املدة الزمنية التي نقطعها 
لعرتا�شهم«. عام 2017 ، طبقاً لوزارة الدفاع اليابانية، قادت القوات 
اجلوية ال�شينية اأكرث من 500 عملية توغل فوق جزر �شينكاكو، وعام 

، بقي الجتاه دون تغيري.  2018
الأرخبيل  هذا  ملكّية  اأحقية  واليابان  ال�شني  تتنازع   ، ق��رون  منذ عدة 
 2012 ع��ام  التوتر  درج���ة  ت�شاعدت  ال��ه��ادئ.  املحيط  و���ش��ط  اجل��اث��م 
كانت  التي   ، ال�شهرية  اجل��زر  اليابانية هذه  ا�شرتت احلكومة  عندما   ،
متلكها عائلة يابانية لفرتة ط����وي����ل����ة.                               )التفا�شيل 

�ض13(

ا�صت�صالم الع�صرات من »داع�ش« يف معركة »اجليب الأخري«
•• اليمن-وكاالت:

ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان، ام�ض الثنني، اأن 150 م�شلحا 
الدميقراطية،  �شوريا  لقوات  ا�شت�شلموا  الإرهابي  »داع�ض«  تنظيم  من 

خالل املعارك الدائرة يف بلدة الباغوز �شرقي �شوريا.
وقال م�شوؤول يف قوات �شوريا الدميقراطية، اإن 200 �شخ�ض اآخرين 
التطور  ه��ذا  وي��اأت��ي  وق��ت لح���ق.  ال��ب��اغ��وز يف  ق��ري��ة  اأن يخلوا  يتوقع 
امليداين، مع اإعالن القوات الكردية يف وقت �شابق اليوم، عن فتح ممرات 

اآمنة خلروج من يرغب من عنا�شر التنظيم الإرهابي من الباغوز.
واأو�شح مدير املكتب الإعالمي لقوات �شورية الدميقراطية م�شطفى 
ا�شتباكات خل��روج من  لي�ض فيه  القوات قد خ�ش�شت حم��ورا  اأن  بايل 

مواقــيت ال�صالة
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م�ستكمال ج�الته امليدانية يف اإمارات الدولة بزيارة الفجرية وكلباء

حممد بن را�صد يطلق اجليل اجلديد من املدار�ش الإماراتية 
باعتماد مليار ون�صف املليار درهم لبناء املجموعة الأوىل

•• دبي - وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتكمل 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
اإمارات  يف  امليدانية  جولته   ، اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
حيث  التعليمي،  القطاع  تطوير  على  مركزا  الدولة 
�شملت الزيارة عددا من املرافق التعليمية يف كل من 

اإمارة الفجرية ومدينة كلباء التابعة لإمارة ال�شارقة، 
ح��ي��ث اأط���ل���ق ���ش��م��وه اجل���ي���ل اجل���دي���د م���ن امل���دار����ض 
لبناء  دره��م  املليار  ون�شف  مليار  باعتماد  الإماراتية 

اأول جمموعة من املدار�ض النموذجية الإماراتية.
التقنية  كليات  يف  اجل��دي��د  النهج  �شموه  اأط��ل��ق  كما 

العليا، معتمدا حتويل الكليات ملناطق اقت�شادية.
)التفا�شيل �ض2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن را�شد خالل جولته امليدانية يف احدى املرافق التعليمية   )وام(
بت�جيهات رئي�س الدولة

حممد بن زايد ياأمر باحت�صان »جممع الرئا�صة« مقرا يربز 
تاريخ الإمارات واإرثها احل�صاري ي�صمى»ق�صر الوطن«

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
اأمر �شاحب   .. الدولة »حفظه اهلل«  اآل نهيان رئي�ض 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
باأن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
مقرا  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  ق�شر  جم��م��ع  يحت�شن 

الفكري  ال����رتاث  ن�شر  الإم�����ارات يف  دول���ة  دور  ي���ربز 
والإن�شاين  احل�شاري  الإرث  على  واملحافظة  العربي 
اأبوابه  �شيفتح  وال��ذي  الوطن«..  »ق�شر  م�شمى  حتت 
ي��وم الث��ن��ني املوافق  اع��ت��ب��ارا م��ن  للجمهور وال����زوار 
احل��ادي ع�شر من �شهر مار�ض اجل���اري. وت��اأت��ي هذه 
املبادرة يف اإطار جهود دولة الإمارات العربية املتحدة 

املتوا�شلة يف رعاية الرتاث.   )التفا�شيل �ض3(
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اأخبـار الإمـارات

م�ستكمال ج�الته امليدانية يف اإمارات الدولة بزيارة الفجرية وكلباء

حممد بن را�صد يطلق اجليل اجلديد من املدار�ش الإماراتية باعتماد مليار ون�صف درهم لبناء املجموعة الأوىل

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��م��ع 
خالل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
العليا،  التقنية  كليات  اإىل  زي��ارت��ه 
الدكتور  ����ش���ع���ادة  م���ن  ����ش���رح  اإىل 
ال�����ش��ام�����ش��ي، مدير  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
جممع كليات التقنية العليا، حول 
»خ��ط��ة م���ا ب��ع��د ال��ت��وظ��ي��ف« حتت 
م�شمى اجليل الرابع، والتي متثل 
كليات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ن  ج�����زءا 
 ،2021-2017 العليا  التقنية 
حيث ت�شع اخلطة خارطة طريق 
تت�شمن  التوظيف  بعد  ما  ملرحلة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ت�شمل  ث��الث��ة م�����ش��ارات 
تخريج قيادات فنية ورواد اأعمال، 
وبناء وتطوير �شركات وفقا لوثيقة 
اخلم�شني، وحتقيق مبداأ »التعليم 
توفري  اىل  يهدف  ال��ذي  للجميع« 
املتقدمني  جلميع  تعليمية  فر�ض 
وتقدمي  ال���ك���ل���ي���ات،  يف  ل���ل���درا����ش���ة 
امل���ه���ن���ي وفقا  ال���دب���ل���وم  ����ش���ه���ادات 
ودعم  الطلبة،  واإم��ك��ان��ات  ل��ق��درات 
توفري  امل�شتمر من خالل  التعليم 
للراغبني  م��ه��ن��ي  ت��ط��وي��ر  ف��ر���ض 
ومهاراتهم  م��ع��ارف��ه��م  ت��ط��وي��ر  يف 
ملواكبة امل�شتجدات يف �شوق العمل.

واخلا�شة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
للطلبة  ت�������ش���م���ح  ح������رة  م���ن���اط���ق 
القت�شادي  ال��ن�����ش��اط  مب��م��ار���ش��ة 
والإبداعي وجعله �شمن منظومة 

التعلم والتخرج.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه  وق��د 
اآل مكتوم باإن�شاء  حممد بن را�شد 
متخ�ش�شة«  مهنية  اأك��ادمي��ي��ات   «
اجلدد  الطلبة  ل��دع��م  الكليات  يف 
م�شاراتهم  ب��ت��ع��دي��ل  ال���راغ���ب���ني 
يرفد  ن���ح���و  ع���ل���ى  ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
الدولة  يف  القت�شادية  القطاعات 
ب����ال����ك����ف����اءات ال���وط���ن���ي���ة امل���وؤه���ل���ة 
امل�شتجدات  م����ع  ي���ت���م���ا����ش���ى  مب����ا 
املطلوبة،  وامل��ه��ارات  التكنولوجية 
الت�شغيل  ل�شيا�شة  تنفيذا  وذل���ك 
وي�شرف  يتبناها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��ا جم��ل�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م وامل�����وارد 
هذه  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  ال���ب�������ش���ري���ة، 
للطلبة  م��ف��ت��وح��ة  الأك����ادمي����ي����ات 
وك����ذل����ك ل�����الأف�����راد ال���راغ���ب���ني يف 
الوظيفية  م���ه���ارات���ه���م  ت���ط���وي���ر 

ملواكبة م�شتجدات قطاع العمل.
كليات  بتطبيق  اأي�شا  �شموه  ووجه 
لتمكني  ال�شريع«  »امل�شار  التقنية 

خمتلف القطاعات القت�شادية.
وع���رب ال��ه��ام��ل��ي ع��ن اع���ت���زازه باأن 
اأول  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  ت��ك��ون 
يف  تبداأ  بالدولة  تعليمية  موؤ�ش�شة 
حتقيق هذه القفزة التعليمية وفق 
احلكيمة  القيادة  وطموحات  روؤى 
خالل  من  امل�شتقبل،  ق��ادة  بناء  يف 
املتطورة  التعليمية  فر�ض  توفري 
املرتبطة  املهنية  ال��ك��ف��اءات  وب��ن��اء 
ب��ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة، ودعم 
مهارات  م��ن  لتمكينهم  املتميزين 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ل��ي�����ش��ب��ح ل��دي��ن��ا جيل 
ق���ادر ع��ل��ى خ��ل��ق ف��ر���ش��ه و�شناعة 

م�شتقبله ولي�ض انتظاره.
يف �شياق مت�شل، مت حتديد مواقع 
امل���دار����ض  م���ن  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
بناء  امل�������ش���ت���ه���دف���ة  ال���ن���م���وذج���ي���ة 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  درا����ش���ات،  ع��ل��ى 
الإح�����ش��ائ��ي��ة ال����واردة م��ن اجلهات 
املعنية بالدولة، اإ�شافة اإىل درا�شة 
الع�شر  ال�شنوات  يف  الطلبة  اأع��داد 

ال�شابقة.
و���ش��ت��ك��ون امل����دار�����ض م���ه���ي���اأة على 
الأمثل تعليميا وجمتمعيا،  النحو 
احليوية،  امل����راف����ق  ك���اف���ة  ل��ت�����ش��م 

والتكنولوجيا،  والت�شميم  املنزيل، 
والعلوم، اإىل جانب مرافق حيوية 
املطاعم  م��ث��ل  ج���دي���دة  وخ��دم��ي��ة 
الريا�شية  وامل���الع���ب  وامل��ك��ت��ب��ات 
مراعاة  مع  واخلارجية،  الداخلية 
خدمات  لتقدمي  امل��راف��ق  ت�شميم 
جم���ت���م���ع���ي���ة ل���ق���اط���ن���ي امل���ن���اط���ق 

ال�شكنية القريبة.
مدر�شة  ال�شمو  ���ش��اح��ب  زار  وق���د 
بنني،  ال�شا�شي  للتعليم  الفرقان 
للتعليم  واح��د  ال�شهداء  ومدر�شة 
مدينة  يف  اأوىل  ح��ل��ق��ة  ال���ش��ا���ش��ي 
ك���ل���ب���اء ب�����اإم�����ارة ال�������ش���ارق���ة، حيث 
املدر�شية  امل����راف����ق  ���ش��م��وه  ت��ف��ق��د 
التحتية لهما، واطلع من  والبنية 
املتعددة  الأدوار  ع��ل��ى  امل�����ش��وؤول��ني 
الإماراتية  املدر�شة  بها  تقوم  التي 

ب�شيغتها التطويرية احلديثة.
وياأتي اإن�شاء �شندوق دعم م�شاريع 
واملتخ�ش�شة  امل��ه��ن��ي��ة  ال����ط����الب 
اخلم�شني«،  »وثيقة  مع  من�شجما 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
مطلع العام اجل��اري، والتي ن�شت 
يف ب��ن��ده��ا ال�����ش��اد���ض ع��ل��ى اإع����الن 

نا�شر  قال معايل  املنا�شبة،  وبهذه 
ب���ن ث���اين ال��ه��ام��ل��ي، وزي����ر امل����وارد 
جممع  رئي�ض  والتوطني  الب�شرية 
زي���ارة  اإن  ال��ع��ل��ي��ا،  التقنية  ك��ل��ي��ات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
لكليات  اهلل«  »رع�����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
تعك�ض  الفجرية  يف  العليا  التقنية 
دعم واهتمام �شموه بقطاع التعليم 
التوا�شل  الدولة وحر�شه على  يف 
الإمارات  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ع  املبا�شر 
املحركة  ال��ط��اق��ة  ي�شكلون  ال��ذي��ن 
لتنمية الوطن وم�شتقبله الواعد.

�شموه  توجيهات  اأن  معاليه  واأك��د 
لكليات  متجددة  انطالقة  ت�شكل 
ب�شكل  ل��ت�����ش��ه��م  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
امل�شتقبل،  اأج��ي��ال  اإع����داد  يف  اأك���رب 
التعليم  دور  ت��خ��ط��ي  وب���ال���ت���ايل 
خلق  اإىل  وال���ت���وظ���ي���ف  وامل���ع���رف���ة 
الفر�ض وا�شتثمار املعرفة واملوهبة 
القت�شاد  ي��دع��م  ب�شكل  والإب�����داع 
الوطني، من خالل توجيه ال�شباب 
نحو الب��ت��ك��ار وري����ادة الأع��م��ال يف 
بيئة جامعية خالقة بال�شراكة مع 

�شهادة  نيل  من  املتميزين  الطلبة 
البكالوريو�ض خالل ثالث �شنوات 

فقط.
وافتتح �شموه خالل الزيارة »مبنى 
البتكار« و«قاعة الت�شامح«، واطلع 
يف  املبتكرة  الطلبة  م�شاريع  على 
واح���ة الب��ت��ك��ار، ك��م��ا اط��ل��ع �شموه 
ع���ل���ى جت���رب���ة »ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج« 
حما�شرة  رب��ط  مبوجبها  مت  التي 
للكليات  ف���روع  اأرب��ع��ة  ب��ني  علمية 
والطالبات  للطالب  الفجرية  يف 

وال�شارقة للطالب والظفرة.
ك���ذل���ك، ال��ت��ق��ى ���ش��م��وه ع�����ددا من 
امل�������ش���ارك���ني يف م���ب���ادرة  ال���ط���ل���ب���ة 
بني  بالتوا�شل  اخلا�شة  »���ش��ورك« 
والطلبة،  للكليات  العليا  الإدارة 
اأفكارهم  الطالب  ا�شتعر�ض  حيث 
القطاع  يف  ب���ال���ع���م���ل  امل���رت���ب���ط���ة 
والتطوع  املهني  والإر�شاد  اخلا�ض 
والنجاح  واخل�����دم�����ات  وامل�����راف�����ق 

الأكادميي.
القطعة  بو�شع  �شموه  ���ش��ارك  كما 
الأخ���������رية امل���ك���م���ل���ة ل���ل���وح���ة »ع����ام 
من  ت�شميمها  مت  التي  الت�شامح« 
قبل الطلبة احتفاء بعام الت�شامح.

•• دبي - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ك��م��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
اإم�������ارات  امل���ي���دان���ي���ة يف  ، ج����ولت����ه 
الدولة مركزا على تطوير القطاع 
الزيارة  �شملت  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
التعليمية يف كل  املرافق  عددا من 
الفجرية ومدينة كلباء  اإم��ارة  من 
ال��ت��اب��ع��ة لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة، حيث 
اأط��ل��ق ���ش��م��وه اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
مليار  باعتماد  الإماراتية  املدار�ض 
ون�����ش��ف امل��ل��ي��ار دره����م ل��ب��ن��اء اأول 
النموذجية  املدار�ض  جمموعة من 

الإماراتية.
ك��م��ا اأط��ل��ق ���ش��م��وه ال��ن��ه��ج اجلديد 
معتمدا  العليا،  التقنية  كليات  يف 
اقت�شادية،  ملناطق  الكليات  حتويل 
 100 مببلغ  �شندوق  وتخ�شي�ض 
مليون درهم لدعم تخريج �شركات 
ورج���ال اأع��م��ال م��ن ه��ذه الكليات، 
بالإ�شافة لتطوير م�شارات مهنية 
ب��ح��ل��ول العام  األ����ف ط��ال��ب   65 ل��� 
ال�شيافة  ق��ط��اع��ات  يف   2030
وال����ت����ج����زئ����ة وال������ب������رتول وال����غ����از 

والعمليات اللوج�شتية.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم » نريد اأن نعرب 
بتعليم  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��ا  للخم�شني 
خمتلفة..  وم�����دار������ض  ج�����دي�����د.. 
ل�شتكمال  الأدوات  مي��ل��ك  وج��ي��ل 
 « �شموه  م��وؤك��دا  التنمية«،  م�شرية 
التطوير امل�شتمر يف قطاع التعليم 
ال�شتجابة  يف  للمرونة  املفتاح  هو 

لتطورات امل�شتقبل«.
مدار�شنا  تطوير   « �شموه  واأ�شاف 
ه�����و ت����ط����وي����ر مل�������ش���ت���ق���ب���ل ب���ل���دن���ا، 
واأج��ي��ال��ن��ا ال��ق��ادم��ة ب��ح��اج��ة لفكر 
».. وقال  جديد ومهارات خمتلفة 
اأن ل تخرج طالبا  » نريد كلياتنا 
اأي�����ش��ا بتخريج  ت���ق���وم  ب���ل  ف���ق���ط، 

�شركات واأرباب عمل ».
وختم �شموه » عندما يرتدد النا�ض 
نحن  الق��ت�����ش��اد..  تقلبات  ب�شبب 
وعندما  ال��ت��غ��ي��ري..  يف  ن�شتعجل 
ي���خ���اف���ون م���ن امل�����ش��ت��ق��ب��ل.. نحن 
نندفع لبنائه.. ونظرتنا اليوم هي 

خلم�شني عاما قادمة للوطن«.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه لعدد 
لالطالع  التعليمية  امل��راف��ق  م��ن 
والتي  فيها  التطوير  خطط  على 
���ش��م��ل��ت جم���م���وع���ة م����ن امل����دار�����ض 

احلكومية وكليات التقنية العليا.
اإط��الق اجليل  ومت خ��الل اجلولة 
كليات  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م����ن  ال����راب����ع 
التقنية من خالل التعليم الهجني 
الذي يدمج بني التعليم الأكادميي 

بال�شهادات املهنية التخ�ش�شية.
راف��ق �شموه خ��الل ال��زي��ارة معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ض  �شوؤون 
الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  وم��ع��ايل 
والتوطني  الب�شرية  امل����وارد  وزي���ر 
م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل 
املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم 
ال��ع��ام وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير 

واملهارات املتقدمة.
ومت خ���الل ال���زي���ارة الإع�����الن عن 
اجلديد  باجليل  اخلا�شة  املالمح 
التي  الإم����ارات����ي����ة  امل�����دار������ض  م����ن 
ال�شحية،  العلوم  خمتربات  ت�شم 
والقت�شاد  والروبوت،  والت�شنيع، 

ال�شحية،  ال��ع��ل��وم  خم��ت��ربات  مثل 
والقت�شاد  والروبوت،  والت�شنيع، 
والتكنولوجيا،  والت�شميم  املنزيل، 
والكمبيوتر، والفيزياء، والكيمياء، 

والأحياء.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ���ش��وف ت�شمل 
احليوية  املرافق  خمتلف  امل��دار���ض 
املطاعم  مثل  الالزمة،  واخلدمية 
واملالعب  وال�����ش��اح��ات  وامل��ك��ت��ب��ات 
واخلارجية،  الداخلية  الريا�شية 
مع مراعاة ت�شميم املرافق لتقدمي 
املناطق  ل�شكان  جمتمعية  خدمات 

ال�شكنية القريبة.
وت����ت����م����ي����ز امل��������دار���������ض اجل�����دي�����دة 
ب����اأع����ل����ى م���ع���اي���ري وا�����ش����رتاط����ات 
ومطابقتها  وال�����ش��الم��ة،  الأم�����ن 
متت  بحيث  العاملية،  للموا�شفات 
مراعاة اأن تكون املباين م�شتدامة، 
ب�����ش��ك��ل ع�����ش��ري يلبي  وم�����ش��م��م��ة 
التعليمية  والأه�����داف  التطلعات 

امل�شتقبلية املن�شودة.
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
م�شروع  م������وؤخ������را  اأط����ل����ق����ت  ق�����د 
للمدر�شة  التحتية  البنية  تطوير 
بواقع  الرت���ق���اء  بغية  الإم��ارات��ي��ة 
املدار�ض احلكومية املن�شوية حتت 
ومناطق  مظلتها يف خمتلف مدن 
الدولة، اإىل جانب اعتماد م�شروع 
�شتكون  التي  التعليمية  املجمعات 
عمليتي  يف  م�شتقبال  نوعية  نقلة 

التعليم والتعلم.
وت��ه��دف ال����وزارة م��ن ه��ذا التوجه 
الإماراتية  امل��در���ش��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ومرافق  جاذبة  ببيئة  تت�شم  التي 
خمتلف  فيها  وي��ت��واف��ر  ع�����ش��ري��ة، 
ت�����ش��م��ن حتقيق  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اجلوانب،  ومتكامل  ف��ع��ال  تعليم 
اآخذة يف العتبار توظيف الإمكانات 
جلعل  التطوير  عملية  وا�شتغالل 
الأمثل  املكان  الإم��ارات��ي��ة  املدر�شة 
للتعلم و�شمان خمرجات تعليمية 
ب���ق���درات وم����ه����ارات ع��ال��ي��ة، حيث 
اأجن������زت ال��ع�����ش��رات م���ن امل���دار����ض 

املطورة يف خمتلف مدن الدولة.
ا�شتندت  التطوير،  خلطط  ووفقا 
م�شتهدفات   9 اإىل  الرتبية  وزارة 
املبنى  م����وا�����ش����ف����ات  م�����ن  ت�����ع�����زز 
الواجهات  تطوير  وه��ي  امل��در���ش��ي، 
اخلارجية،  والأ�����ش����وار  امل��ع��م��اري��ة 
للطلبة،  م���ط���اع���م  وا����ش���ت���ح���داث 
واملدخل  ال�شتقبال  بهو  وتطوير 
ابتكار  مركز  وا�شتحداث  الرئي�ض، 
روبوت  خمتربات  ي�شم  جمتمعي 
ريا�شية،  و���ش��ال��ة  تعلم  وم�����ش��ادر 
وتطوير الغرف الإدارية والف�شول 
وال�شتفادة من امل�شاحات، وتطوير 
املدر�شية،  وامل����راف����ق  امل���خ���ت���ربات 
وتكييفها،  املمرات  جميع  واإغ��الق 
امل���ن���اظ���ر  ت����ط����وي����ر  ج�����ان�����ب  اإىل 
اخل�شراء،  وامل���ن���اط���ق  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأنظمة الإطفاء  اإ�شافة  ف�شال عن 

والإنذار للحريق.
والتعليم  الرتبية  وزارة  وحتر�ض 
املعايري  اأف���������ش����ل  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 
خالل  م��ن  التعليمية  واملمار�شات 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر ال�����ش��ام��ل��ة التي 
�شرعت بها منذ عدة �شنوات، حيث 
الرتبية  وزارة  ا�شرتاتيجية  ت�شب 
تقدمي  يف  ال���ط���م���وح���ة  وروؤي����ت����ه����ا 
اأ�شا�شه  للتعليم  ع�����ش��ري  اأمن����وذج 
لتحقيق  �شامنا  ل��ي��ك��ون  الب��ت��ك��ار 
كفيلة  نوعية  تعليمية  خم��رج��ات 
وتطلعات  ال��ق��ي��ادة،  روؤى  برتجمة 
اإىل جمتمع  النتقال  الدولة نحو 
مع  يتما�شى  مب��ا  املعرفة  اقت�شاد 

مئوية الإمارات 2071.

 حممد بن را�سد: حت�يل كليات التقنية العليا ملناطق اقت�سادية لتخريج اأرباب اأعمال واطالق �سندوق  بـ 100 ملي�ن درهم لدعم م�ساريع الطالب
نريد اأن نعرب للخم�سني عاما القادمة بتعليم جديد.. ومدار�س خمتلفة.. وجيل ميلك االأدوات ال�ستكمال م�سرية التنمية

التط�ير امل�ستمر يف قطاع التعليم ه� مفتاح املرونة لال�ستجابة لتط�رات امل�ستقبل

 نريد كلياتنا اأن ال تخرج طالبا فقط، بل تق�م بتخريج �سركات اأي�سا واأرباب عمل
تط�ير مدار�سنا ه� تط�ير مل�ستقبل بلدنا.. واأجيالنا القادمة بحاجة لفكر جديد ومهارات خمتلفة

عندما يرتدد النا�س ب�سبب تقلبات االقت�ساد.. نحن ن�ستعجل يف التغيري.. وعندما يخاف�ن من امل�ستقبل.. نحن نندفع لبنائه
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ش نيجرييا مبنا�صبة اإعادة انتخابه
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
نيجرييا  جمهورية  رئي�ض  بخاري  حممد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

الإحتادية وذلك مبنا�شبة اإعادة انتخابه لفرتة رئا�شية جديدة.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض حممد بخاري. 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش ال�صنغال مبنا�صبة اإعادة انتخابه

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة ماكي �شال رئي�ض جمهورية ال�شنغال وذلك 
ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  جديدة.  رئا�شية  لفرتة  انتخابه  اإع��ادة  مبنا�شبة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�ض ماكي �شال.

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي تعرف برتبية الأبناء الإيجابية
•• اأبوظبي -وام: 

»تربية  بعنوان  توعوية  اأبوظبي، حما�شرة  الق�شاء يف  دائرة  نظمت 
الأبناء الإيجابية«، �شمن مبادرة »جمال�شنا« الهادفة اإىل ن�شر الثقافة 
اأفراد املجتمع، بالتن�شيق مع  القانونية وبث الر�شائل التوعوية بني 
مكتب �شوؤون املجال�ض بديوان ويل عهد اأبوظبي، وذلك انطالقا من 
توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ض دائرة الق�شاء لتحقيق الأولوية 
ال�شرتاتيجية املتمثلة بامل�شاهمة يف احلفاظ على الأمن عرب امل�شاركة 

امل�شتدامة مع مكونات املجتمع املحلي والدويل.
امل�شرف  جمل�ض  ا�شت�شافها  التي  التوعوية  املحا�شرة  وا�شتهدفت 
والتحديات  الطفل  لنمو  النمائية  باملراحل  التعريف  اأبوظبي  يف 

التعرف  ع��ن  ف�شال  عليها،  التغلب  وكيفية  مرحلة  لكل  امل�شاحبة 
تنميتها  واأهمية  طفل  بكل  اخلا�شة  ال��ق��درات  اكت�شاف  كيفية  على 
وا�شتثمارها . وا�شتعر�شت هند البدواوي، امل�شت�شارة النف�شية بنيابة 
للن�شاء،  املخ�ش�شة  املحا�شرة  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  والطفل  الأ���ش��رة 
تام  ب��اإدراك  معها  التعامل  واأهمية  الطفل  �شخ�شية  تكوين  مراحل 
ملتطلباتها، مبا ي�شمن تعديل ال�شلوك بالطريقة ال�شحيحة، ويحقق 

تن�شئة �شليمة تعود بالنفع والفائدة على الفرد واملجتمع .
والجتماعية  النف�شية  النمائية  احل��اج��ات  حت��دي��د  ع��ل��ى  رك���زت  و 
ال��ع��اط��ف��ي��ة ل��الأب��ن��اء، م��ع اك�����ش��اب امل�����ش��ارك��ات امل���ع���ارف والجتاهات 
يف  والجتماعية  النف�شية  اأبنائهم  حاجات  لتلبية  الالزمة  واملهارات 
بني  وامل��ودة  الألفة  م�شاعر  بناء  مهارات  وتطبيق  الطفولة،  مرحلة 

الآباء والأبناء يف تلك املرحلة.

بتوجيهات رئي�ش الدولة.. حممد بن زايد ياأمر باحت�صان »جممع الرئا�صة« مقرا يربز تاريخ الإمارات واإرثها احل�صاري ي�صمى » ق�صر الوطن«

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم���ر   .. اهلل«  »حفظه 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة باأن يحت�شن جممع ق�شر 
ال��رتاث الفكري  الإم���ارات يف ن�شر  ي��ربز دور دول��ة  اأبوظبي مقرا  الرئا�شة يف 
ق�شر   « م�شمى  حت��ت  والإن�����ش��اين  احل�����ش��اري  الإرث  على  واملحافظة  العربي 
الثنني  يوم  من  اعتبارا  وال��زوار  للجمهور  اأبوابه  �شيفتح  وال��ذي   ..« الوطن 

املوافق احلادي ع�شر من �شهر مار�ض اجلاري..
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار جهود دولة الإمارات العربية املتحدة املتوا�شلة يف 

التعاون  اأ�ش�ض  على  القائم  ونهجها  الإن�شاين  العربي  الفكري  ال��رتاث  رعاية 
وامل�شاركة ون�شر املعرفة.. كما تهدف املبادرة اإىل تر�شيخ مكانة الق�شر باعتباره 
املعريف  للتوا�شل  وج�شرا  ال��دول��ة  يف  والإجن����از  التقدم  م�شرية  ���ش��روح  اأح���د 
واحل�شاري بني الأمم حيث ي�شت�شيف القمم واللقاءات الر�شمية الرفيعة بني 
قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة و�شيوفها من ملوك وروؤ�شاء دول العامل.. 
ال���وزراء.  جمل�ض  واجتماعات  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  جل�شات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ويحتفي » ق�شر الوطن » بثقافة املعرفة ويهدف اإىل ن�شرها عرب ا�شتح�شار 
يف  لي�شهم  التاريخ  مر  على  الإن�شانية  احل�شارة  بناء  يف  العربية  الإ�شهامات 
تقريب امل�شافات بني ال�شعوب حيث يحت�شن مكتبة الق�شر التي حتتوي على 
جمموعة وا�شعة من امل�شادر املعرفية التي تعنى بدولة الإمارات وت�شمل املراجع 

املخت�شة باجلوانب التاريخية واجلغرافية ومراحل تطور البلد يف ال�شياقات 
ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية.. كما يحت�شن الق�شر » بيت املعرفة » الذي 
واإ�شهاماتها يف خمتلف  العربية  الذهبي للح�شارة  الع�شر  ال�شوء على  يلقي 
جمالت املعرفة الإن�شانية من علوم وفنون واآداب. وي�شهم فتح اأبواب الق�شر 
ل�شتقبال اجلمهور يف ن�شر ونقل املعرفة اإىل خمتلف فئات املجتمع واأطيافه 
العامل وهو ما  الإم���ارات احل�شارية حول  دول��ة  ر�شالة  ن�شر  كافة ف�شال عن 
املعريف  القت�شاد  يعد  حيث  الدولة  يف  التنموية  العملية  جوهر  مع  يتما�شى 
الإمارات  دولة  تكون  اأن  اإىل  الهادفة  اأحد اأهم عنا�شر روؤية الإمارات 2021 
والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  حيث  من  العامل  دول  اأف�شل  من  واح��دة 
 « الوطن  ق�شر  ل���«  الرئي�شي  املبنى  ويقع  ل��الحت��اد.  الذهبي  اليوبيل  بحلول 

�شمن جممع يتميز بطابعه املعماري امل�شتوحى من فنون العمارة العربية وفق 
قّيم  اإرث معريف  مثالياً لحت�شان  معمارياً  روؤي��ة معا�شرة جتعل منه �شرحاً 
الوطن من خالل  ويتيح ق�شر  الإم��ارات.  لدولة  الر�شالة احل�شارية  يج�ّشد 
جولة الزوار جتارب اإن�شانية غنية تربز تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة 
وحا�شرها باأبعاده احل�شارية واملعرفية.. كما �شي�شهد تنظيم معار�ض تفاعلية 
الفكرية  تتناول جوانب ثقافية وتاريخية متعددة ترثي مبجملها احل�شيلة 
لزواره. كما �شيقام عر�ض �شوتي و�شوئي يف باحات الق�شر اخلارجية ليربز 
بهاء وروع��ة الق�شر وي�شتعر�ض م�شرية التقدم يف دول��ة الإم��ارات عرب رحلة 
مرئية من ثالثة ف�شول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق اإىل حا�شرها 

امل�شرق وروؤيتها مل�شتقبل اأكرث ازدهارا.

جمل�ش الوزراء يعتمد تعديالت غري م�صبوقة لالرتقاء بالبنية الت�صريعية والق�صائية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

ب�شاأن الالئحة التنظيمية  ال��وزراء ق��راراً  اعتمد جمل�ض 
لقانون الإجراءات املدنية يت�شمن تعديالت هامة تواكب 
الإمارات  روؤية  وت�شاهم يف حتقيق  التوجهات احلكومية 
تعزيز  اإىل  وتهدف   2071 الإم���ارات  ومئوية   2021
الإجراءات الق�شائية وحتديثها و�شمان �شهولة تطبيقها 

لالأفراد �شمن املنظومة الق�شائية يف الدولة.
وي���اأت���ي اع��ت��م��اد ال���ق���رار ب��ع��د ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود والعمل 
احلكومي امل�شرتك بني اجلهات الحتادية واملحلية �شمن 
امل�شرعات  م��ن�����ش��ة 
حيث  احل���ك���وم���ي���ة 

خالل  كثب  عن  العدل  وزارة  عملت 
الق�شاء  دائ���������رة  م�����ع  ي������وم   100
ب���اأب���وظ���ب���ي وحم����اك����م دب�����ي ودائ������رة 
حماكم راأ�ض اخليمة وحماكم مركز 
دبي املايل العاملي اإ�شافًة اإىل حماكم 
�شوق اأبو ظبي العاملي واللجنة العليا 
لت�شريعات دبي و املجال�ض الق�شائية 
امل�شودة  لو�شع  الع�شكري  والق�شاء 

الأولية لالئحة.

توحيد  ال���وزراء  ق��رار جمل�ض  وت�شمن 
كافة  يف  وال���������ش����واب����ط  الإج��������������راءات 
حماكم  جميع  ب��ني  املدنية  الإج����راءات 
الدولة مع و�شع املرونة الالزمة لتنفيذ 
لإمكانيات  وف��ق��ا  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  الح���ك���ام 

ومتطلبات كل جهة ق�شائية.
املعتمدة  التنظيمية  الالئحة  وتهدف 
اإىل الرتقاء بالبيئة والبنية الت�شريعية 
اأفراد  يخدم  مب��ا  بالدولة  والق�شائية 
املجتكع ويعزز تناف�شيتها على امل�شتوى 
تطوير  كذلك  الالئحة  وتتيح  العاملي، 
م�����رن ويعزز  ن���ح���و  ع���ل���ى  الإج�����������راءات 

كفاءة النظام الق�شائي يف الدولة، دون امل�شا�ض بجوهر املبادئ الد�شتورية 
تنظيم  الالئحة  وتت�شمن  الق�شاء.  عمل  وترعي  تنظم  التي  الأ�شا�شية 
الق�شائية  اأ�شرع اخلدمات  اإىل تقدمي  التي تهدف  الواحد  اليوم  حمكمة 
واأعالها كفاءة للت�شهيل على اأفراد املجتمع ومبا يحقق �شرعة الف�شل يف 
الق�شايا املدنية، بحيث ت�شل اإىل 15 يوم فقط منذ قيد الدعوى وحتي 
وحالت  ال�شادرة  الأح��ك��ام  اإج���راءات  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  فيها،  الف�شل 
ت�شتلزمها  ال��ت��ي  التكاليف  وتقليل  امل��رون��ة  حتقيق  ب��ه��دف  فيها  الطعن 

اإجراءات تاأجيل الدعاوي.
الرقمية  ال��ث��ورة  ول�شيما  الع�شر  م�شتجدات  م��واك��ب��ة  ال��الئ��ح��ة  وراع���ت 

العامل  ي�شهدها  ال��ت��ي  والتكنولوجية 
اإل���ي���وم، ح��ي��ث مت ال��ن�����ض ���ش��راح��ة على 
�شرورة اإدخال و�شائل التقنية احلديث 
اإجراءات  يف املجال الق�شائي، من مثل 
ا�شدار  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ا  ال���دع���اوي  ق��ي��د 
الحكام والأوامر الق�شائية من خالل 
ال��و���ش��ائ��ل الإل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ة، مما 
يعد طفرة حقيقية وا�شتباقية يف املجال 
الإقليمي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��ائ��ي 
التقا�شي،  تكلفة  تخفي�ض  اإىل  وي��وؤدي 
وتب�شيطها،  الإج����������راءات  واخ���ت�������ش���ار 
وت��ع��زي��ز اإج�����راءات اإن��ف��اذ ال��ع��ق��ود ومبا 

البنك  ملوؤ�شرات  وفقا  الدولة  تناف�شية  رفع  يف  اإيجابي  م��ردود  له  �شيكون 
الدويل.

كما اأخذت الالئحة بعني العتبار خ�شو�شية التقا�شي يف م�شائل الأحوال 
اإجرائية  قواعد  فو�شعت  لالأ�شرة،  الجتماعي  البعد  وراع��ت  ال�شخ�شية 
خا�شة ب�شاأن تنفيذ اأحكام الأحوال ال�شخ�شية حتت اإ�شراف قا�شي خمت�ض 
ال�شلطة يف  القا�شي  لذلك  الالئحة  اأعطت  كما  يف جل�شات غري عالنية، 
تعديل مواعيد واأماكن الروؤية والزيارة مبا يحقق م�شلحة املتخا�شمني 
وي�شمن خ�شو�شيتهم. وت�شمنت الالئحة التنفيذية زيادة الن�شاب القيمي 
للدوائر املدنية اجلزئية اإىل مبلغ مليون درهم، وجعل الن�شاب النتهائي 

لها مبلغ 50 األف درهم بدل من 20 األف درهم مبا ل 
يجوز معه الطعن على اأحكام تلك الدوائر التي تقل عن 
ذلك الن�شاب، كما مت زيادة الن�شاب النتهائي لالأحكام 
اإىل  بالنق�ض  عليها  الطعن  يجوز  ل  التي  ال�شتئنافية 
م��ن 200 األ��ف دره��م وه��و ما  ب��دل  دره��م  األ��ف   500
علي  املتقا�شني  با�شتح�شال  الناجزة  العدالة  �شيحقق 
اإىل  و���ش��ي��وؤدي  الب�شيطة،  ال���دع���اوي  يف  ن��ه��ائ��ي��ة  اأح���ك���ام 
واملحاكم  الكلية  الدوائر  عاتق  العبء من على  تخفيف 
والنتهائي  القيمي  ال��ن�����ش��اب  زي����ادة  خ���الل  م��ن  العليا 
القانون  على  التعديالت  وتتما�شى  اجلزئية.  للدوائر 

الهائل  التطور  مع 
دولة  ت�شهده  الذي 
الأ�شعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
والعلمية  القت�شادية  وامل�شتويات 
ب�شكل  وت�������ش���اه���م  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
وتعزيز  املواطنني  اإ�شعاد  يف  اإيجابي 
جودة احلياة، بالإ�شافة اإىل الرتقاء 
ل���ل���و����ش���ول �شمن  ال����دول����ة  مب���رك���ز 
25 دولة عامليا بحلول العام  اف�شل 
وهدفها  لروؤيتها  حتقيقا   2021

ال�شرتاتيجي.

تــــبــــ�ــــســــيــــط   
االإجــــــــــــراءات 
ـــائـــيـــة  الـــقـــ�ـــس
ـــــــز  ـــــــزي ـــــــع وت
على  التناف�سية 
العاملي امل�ست�ى 

ــراءات  اإج حتديد   
ــة  ــم ــك نـــــظـــــام حم
ــــ�م الــــ�احــــد  ــــي ال
اخلدمات  لت�سريع 
الق�سائية والتي�سري 
املجتمع اأفراد  على 

ـــــتـــــخـــــدام  ا�ـــــس
التقنية  و�سائل 
احلـــــديـــــثـــــة يف 
الق�سائي  النظام 
وت�سريع  لتي�سري 
االإجــــــــــــــراءات

الالئحة  اإعــداد 
ي�م   100 خالل 
من�سة  ــن  ــم ــس �
املــــ�ــــســــرعــــات 
ــــة ــــي ــــ�م احلــــك

تـــكـــاتـــف الــعــمــل 
احلـــــــكـــــــ�مـــــــي 
ــــرتك بــني  ــــس ــــ� امل
الق�سائية  اجلهات 
االحتـــــــــاديـــــــــة 
ــــــة ــــــي ــــــحــــــل وامل

ا�صتقبلهم الرئي�ش التون�صي ...�صيف بن زايد يرتاأ�ش وفد الدولة لجتماع 
جمل�صي وزراء الداخلية والعدل العرب

•• تون�س-وام:

قايد  ال���ب���اج���ي  ف���خ���ام���ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ال�������ش���ب�������ش���ي رئ����ي���������ض اجل���م���ه���وري���ة 
التون�شية ام�ض الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
الداخلية  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����ض 
الر�شمي  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل  ���ش��م��ن 
ال�������ذي اإق�����ام�����ة ف���خ���ام���ت���ه ل�������وزراء 
ال���ع���رب الذين  ال��داخ��ل��ي��ة وال���ع���دل 

والعدل  الداخلية  وزراء  ومب�شاركة 
يف الدول العربية اإىل جانب الأمني 
اأبو  اأح��م��د  العربية  للجامعة  ال��ع��ام 
الغيط والأم��ني العام ملجل�ض وزراء 
الداخلية العرب الدكتور حممد بن 
جامعة  ع��ن  وممثلني  ك��وم��ان  علي 
العامة  والأم���ان���ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
العرب  ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  مل��ج��ل�����ض 
للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  ن���اي���ف  وج���ام���ع���ة 

الأمنية.

اآليات  و�شع  اإط��ار  يف  �شابقة  عربية 
ت�شمن  الأط���راف  متعددة  قانونية 
تعزيز  خاللها  من  امل�شاركة  ال��دول 
اجل����ه����ود وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف جم����الت 
اجتماع  ح�شر  اجل��رمي��ة.  مكافحة 
�شعادة  ال��دول��ة  وف��د  �شمن  املجل�ض 
�شفري  امل���ن�������ش���وري  را�����ش����د حم���م���د 
التون�شية  اجلمهورية  لدى  الدولة 
و�����ش����ع����ادة ال���ق���ا����ش���ي حم���م���د حمد 
الحتادية  املحكمة  رئي�ض  ال��ب��ادي 

العا�شمة  يف  اليوم  لحقا  اجتمعوا 
التون�شية.

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وت��راأ���ض 
رئي�ض  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����ض 
لالجتماع  الإم���������ارات  دول�����ة  وف����د 
الداخلية  وزراء  ملجل�شي  امل�شرتك 
اليوم  انعقد  ال��ذي  ال��ع��رب  وال��ع��دل 
بن  �شلطان  معايل  بح�شور  وذل��ك 
�شعيد البادي الظاهري وزير العدل 

تفعيل  ����ش���ب���ل  الج����ت����م����اع  وب����ح����ث 
والق�شائية  الأم���ن���ي���ة  الت���ف���اق���ات 
ال����ع����رب����ي����ة وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
والت��ف��اق��ات وال��ق��رارات ذات ال�شلة 
مب��ك��اف��ح��ة الإره������اب ال�������ش���ادرة عن 

موؤ�ش�شات العمل العربي امل�شرتك.
وال���ع���دل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  ووق�����ع 
الجتماع على عدد  العرب يف ختام 
من التفاقيات الأمنية والق�شائية 
والربوتوكولت ومالحق لتفاقيات 

العليا واللواء خليفة حارب اخلييلي 
املوؤ�ش�شي  التطوير  جمل�ض  رئي�ض 
الدكتور  والعميد  الداخلية  ب��وزارة 
عام  م��دي��ر  اخل�����ش��ر  �شلطان  را���ش��د 
ال�شوؤون القانونية بالوزارة والعميد 
مدير  فار�ض  �شيف  جمال  الدكتور 
بديوان  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اإدارة 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �شمو 
ال�شباط  الداخلية وعدد من  وزير 

ومن موظفي وزارة العدل.

اإدارة بنك المارات لال�شتثمار) �ض.م.ع( بدعوة ال�شادة امل�شاهمني حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية  يت�شرف جمل�ض 
الرئي�شى  املقر  2019 فى  20 مار�ض  املوافق  الأربعاء  الن�شف من �شباح يوم  ال�شاعة احلادية ع�شر و  ال�شنوية وذلك فى 
الأعمال  ج��دول  للنظر فى  وذل��ك  �شيتى.  في�شتفال  دبى  الطابق اخلام�ض ع�شر يف  ت��اور  في�شتفال  الكائن مببنى  للبنك 

التايل:
جدول الأعمال:

 2018 دي�شمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  امل��ايل  و مركزه  البنك  ن�شاط  الدارة عن  تقرير جمل�ض  �شماع   -1

والت�شديق عليه.
2- �شماع تقرير مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية فى 31 دي�شمرب 2018 و الت�شديق ع��ليه.

والت�شديق   2018 دي����شمرب  فى31  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  اخل�شائر  و  الأرب���اح  ح�شاب  و  البنك  ميزانية  مناق�شة   -3

عليهما.
4- النظر فى مقرتح جمل�ض الدارة ب�شاأن عدم توزيع اأرباح عن ال�شنة املالية املنتهية فى 31 دي�شمرب 2018.

5- املوافقة على مقرتح جمل�ض الإدارة ب�شاأن مكافاأة اأع�شائه. 

6- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ض الدارة عن ال�شنة املالية املنتهية فى31 دي�شمرب 2018.

7- اإبراء ذمة مدققي احل�شابات من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية فى31 دي�شمرب 2018.

8- تعيني مدققي ح�شابات البنك لل�شنة املالية 2019 و حتديد اأتعابهم.

مالحظ����ات:
• يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�شاء جمل�ض الإدارة مبقت�شى توكيل خا�ض ثابت 
بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�شاهمني حائزاً بهذه ال�شفة على اأكرث من )%5( خم�شة باملئة من راأ�ض مال 

ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. 
• لل�شخ�ض العتباري اأن يفو�ض اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ض اإدارته اأو من يقوم مقامه، 

ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�شركة، ويكون لل�شخ�ض املفو�ض ال�شالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ض.
• يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الثالثاء املوافق 2019/03/19 هو �شاحب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية. 

• يف حال توزيع الأرباح يكون �شاحب احلق هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الأحد املوافق 2019/03/31. 
 www.dfm.ae :ميكن للم�شاهمني الطالع على البيانات املالية للبنك من خالل املواقع اللكرتونية التالية •

. www.eibank.com اأو
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  الثاين  الجتماع  عقد  �شيتم  فاإنه  الأول  الجتماع  يف  القانونى  الن�شاب  اإكتمال  ع��دم  ح��ال  فى   •

2019/03/27 يف نف�ض املكان والزمان.

• على امل�شاهمني حتديث بيانات الت�شال اخلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي املايل للتاأكد من ا�شتالم الأرباح على 
النحو الأن�شب حيث اأنه يف حال توزيع الأرباح فاإن ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي املايل.

-----------------------------------------------------------------------------------------
توكي����ل خ����ا�ض

ال�شادة / بنك المارات لال�شتثمار �ض.م.ع.    
رقم امل�شاهم: .............................

عدد الأ�شهم: ..............................
املالك/املالكني   .................................................................................................... اأنا/نحن 
ال�شيد/ التوكيل  اأفو�ض/نفو�ض مبوجب هذا  )���ض.م.ع.(  الم��ارات لال�شتثمار  بنك  اأ�شهم  اأع��اله من  املذكورة  لالأ�شهم 
اجلمعية  اإجتماع  حل�شور   ............................................................................................ ال�شيدة 
العمومية العادية لبنك المارات لال�شتثمار )�ض.م.ع.( املقرر انعقاده فى املقر الرئي�شى للبنك الكائن مببنى في�شتفال 
الأربعاء  يوم  الن�شف من �شباح  و  ال�شاعة احلادية ع�شر  �شيتى وذلك فى  دبى في�شتفال  الطابق اخلام�ض ع�شر يف  تاور 
املوافق 20 مار�ض 2019 وله حق الت�شويت على كافة الأمور املطروحة يف هذا الجتماع �شواء مت عقده يف موعده اأم يف 

حالة تاأجيله اإىل موعد لحق.
 التوقيع: .................................................

دعــــــــ�ة حل�س�ر اجتماع اجلمعية 
العم�مية ال�سن�ية اإىل م�ســـاهمي بنـــك 

االمــارات لال�ســتثمار )�س.م.ع(



الثالثاء    5   مارس    2019  م   -   العـدد  12571  
Tuesday   5   March   2019  -  Issue No   12571

04

اأخبـار الإمـارات
موؤمتر »املراأة الإماراتية ريادة عاملية على نهج زايد » ينعقد غدا يف اأبوظبي

•• ابوظبي-وام:

ريادة  الماراتية  موؤمتر«املراأة  من  الثانية  ال��دورة  غدا  ابوظبي  ت�شت�شيف 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  برعاية  زاي���د«  نهج  على  عاملية 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وبتوجيهات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية.
اأعلن ذلك �شعادة اللواء الدكتور عبد القدو�ض عبد الرزاق العبيديل رئي�ض 
جمل�ض اإدارة جمعية الإم��ارات للملكية الفكرية فى كلمة له خالل املوؤمتر 
ال�شحفي الذي نظمته اجلمعية ام�ض يف ابوظبي األقاها نيابة عنه الدكتور 
خالد عبد اهلل النقبي ع�شو جمل�ض اإدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية 
بح�شور فاطمة احلو�شني ع�شو جمل�ض اإدارة اجلمعية وعدد من اع�شائها 

 »999« جملة  و  ال��ع��ام  الن�شائي  والحت���اد  الداخلية  وزارة  ع��ن  وممثلني   ،
يف  وت�شارك  الراعية.  وال�شركات  وللموؤمتر  للجمعية  الإع��الم��ي  ال�شريك 
املوؤمتر الذى تنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع وزراة 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  من  �شخ�شيات  العام  الن�شائي  والحت��اد  الداخلية 
العاملي، وذلك بهدف ت�شليط ال�شوء  امل��راأة  ،بالتزامن مع الحتفالت بيوم 
على اإجنازات املراأة الإماراتية يف ظل تبني القيادة الر�شيدة ل�شرتاتيجية 

دعم ومتكني املراأة يف كل املجالت.
واأكد �شعادة اللواء العبيديل اأن ما حققته ابنة الإمارات من اإجنازات �شيظل 
واحداً من اأبرز الف�شول يف ال�شجل النا�شع ملوؤ�ش�ض الدولة وباين نه�شتها 
 ،  « ث��راه  اآل نهيان » طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له  احلديثة 
فما حتقق للمراأة الإماراتية ، وما ا�شتطاعت اأن حتققه بدعم ال�شيخ زايد 
جعل  كثرية،  واجتماعية  ت�شريعية  ركائز  من  لها  وف��ره  وم��ا  ال��الحم��دود، 

زايد،  ال�شيخ  الإماراتية قبل ع�شر  امل��راأة  امل�شافة وا�شعة بني ما كانت عليه 
وما اأ�شبحت تعي�شه اليوم يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وتوجه �شعادته بتحية اإجالل واإكبار اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
»اأم الإمارات » على تكرمها برعاية موؤمتر » املراأة الإماراتية »، وللفريق �شمو 
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وملعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ 
العاملية  ريادتها  لتحقيق  الإماراتية  امل��راأة  ودعم  رعاية  على  الت�شامح  وزير 
يف العديد من املجالت. من جانبه حتدث العقيد عو�ض �شالح �شعيد ع�شو 
ك�شريك  املجلة  م�شاركة  عن   »999« جملة  حترير  ورئي�ض  تطوير  جلنة 

اإعالمي جلمعية الإمارات للملكية الفكرية يف املوؤمتر ويف املنا�شبات العاملية. 
واو�شح الدكتور النقبي اأن املوؤمتر �شيت�شمن عدداً من املحاور الرئي�شة التي 
�شيناق�شها عدد من ال�شخ�شيات القيادية يف القطاعني احلكومي واخلا�ض 
من داخل الإمارات وخارجها ، حيث �شيناق�ض املوؤمتر حماور متكني املراأة بني 
روؤية قيادة وا�شت�شراف امل�شتقبل ، واملراأة ك�شريك اأ�شا�شي يف �شنع امل�شتقبل، 
املوؤمتر  اأن  احلو�شني  فاطمة  وذك���رت  وم��ك��ان��ة.  متكني  الإم��ارات��ي��ة  وامل����راأة 
�شيت�شمن م�شاركة /18/ متحدثاً ، من �شمنهم املتحدثون الدوليون من 
الأردنية  اململكة  من  ،وكذلك  /الويبو/  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
الها�شمية، واملتحدثون من خمتلف اجلهات يف الدولة من القطاعني العام 
واخلا�ض، فيما �شيتم اإقامة معر�ض »ب�شمات زايد« تعر�ض فيه مناذج عن 
زيارات ولقاءات الوالد املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد »طيب اهلل ثراه » اإىل املوؤ�ش�شات 

الن�شائية يف الدولة ، وعر�ض«اأوبريت » تتناول اإجنازات املراأة الإماراتية.

اجلهات احلك�مية واخلا�سة ت�سعى لتنفيذ خدمات ومنتجات مبتكرة

الإمــارات تـعــزز مكــانتـهـا كـمــركــز عــاملــي لالبـتكــار
•• عجمان -الفجر: 

احلكومية  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  ت�����ش��ع��ى 
تنفيذ  اإىل  الم���ارات  يف  واخلا�شة 
اف���ك���ار وب����رام����ج م��ب��ت��ك��رة ورائ�����دة 
وتنفيذ  ال���ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  يف  ت�����ش��ب 
تعك�ض  وب���ن���اءة  م����ب����ادرات خ��الق��ة 
توجيهات القيادة الر�شيدة وتخدم 
خمرجاته  يف  وت�شب  العمل  بيئة 
تطلعات  تلبي  خ��دم��ات  ينتج  مب��ا 

املتعاملني واجلمهور املحلي.
البتكار  ب�����ش��ه��ر  الح���ت���ف���اء  ول���ع���ل 
اجل�����ه�����ات على  ك�����اف�����ة  وح�����ر������ض 
امل�شاركة فيه واطالق افكار وبرامج 
دور  على  تاأكيد  مبتكرة  وم�شاريع 

البتكار على دعم بيئة العمل.

اأ�سب�ع عجمان لالبتكار
الإم����ارات  ف��ع��ال��ي��ات �شهر  ان��ط��ق��ت 
ُي����ع����د اأك����رب  ل���الب���ت���ك���ار ، وال��������ذي 
بالبتكار  لالحتفاء  وطني  ح��دث 
عجمان  م��ر���ش��ى  يف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
مب�����������ش�����ارك�����ة خم����ت����ل����ف اجل�����ه�����ات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة 
يف الإم��������ارة ل��ت��ق��دم ال���ع���دي���د من 
تهدف  التي  والأن�شطة  الفعاليات 
كاأ�شا�ض  الب��ت��ك��ار  ثقافة  ن�شر  اإىل 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة وجودة 
احلياة، المر الذي يعك�ض حر�ض 
على  الم����ارة  اجل��ه��ات يف  خمتلف 
ايجاد بيئة ابتكارية ت�شمن تطور 

اخلدمات وجودتها.

كمركز  الدولة  مكانة  تعزيز 
عاملي لالبتكار

عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�شيخة  ق��ال��ت 
النعيمي املدير العام ملوؤ�ش�شة حميد 
ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة يف 
عجمان اإن �شهر البتكار  ي�شهم يف 
الدولة كمركز عاملي  تعزيز مكانة 
لالبتكار،والعمل على بناء القدرات 
البتكار،وحتفيز  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 
واملحلية  احلكومية  اجلهات  كافة 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ة 
م�شاركة  ع��ج��م��ان،وك��ذل��ك  وم��ن��ه��ا 
القطاع اخلا�ض والأفراد على تبني 
ممار�شات البتكار واطالق وتنفيذ 

امل��ب��ادرات والأف��ك��ار ال��ب��ًن��اءة لدعم 
وجت�شيد روؤى قيادتنا الوطنية.

حلقة  تنظم  عجمان  غرفة 
ودوره  االبتكار  ح�ل  نقا�سية 

يف امل�ؤ�س�سات
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ����ش���ارك���ت 
عجمان يف فعاليات �شهر الإمارات 
برنامج  ن��ظ��م��ه  وال�����ذي  ل��الب��ت��ك��ار 
اإم������ارة حيث  ل��ل��ت��م��ي��ز يف  ع��ج��م��ان 
���ش��ارك��ت غ��رف��ة ع��ج��م��ان ب��ع��دد من 
املبتكرة  والدوات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
العمل وت�شب يف  بيئة  التي تخدم 
جودة اخلدمات مبا يلبي تطلعات 

مراجعيها ومنت�شبيها.
خدماتها  اأح��������دث  ل��ت�����ش��ت��ع��ر���ض 
امل��ب��ت��ك��رة وت��ع��ك�����ض م���دى احلر�ض 
التوجهات احلكومية  على مواكبة 
والحداث  املنا�شبات  يف  وامل�شاركة 
الوطنية التي تعزز ريادة المارات 
اأهمية  و  امل�����ش��ت��وي��ات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
الدفع  الم��ارات لالبتكار يف  �شهر 
باملبتكرين والحتفاء بهم وكذلك 
تبادل الروؤى والفكار امللهمة بني 
كافة اجلهات احلكومية واخلا�شة 
م��ن خ���الل ا���ش��ت��ع��را���ض اأح����دث ما 
وادوات  خ��دم��ات  م��ن  اإل��ي��ه  و�شلت 

مبتكرة.
حلقة  عجمان  غ��رف��ة  نظمت  ه��ذا 
وملاذا  »الب��ت��ك��ار،  ب��ع��ن��وان  نقا�شية 

الرئي�شي  ال��غ��ر���ض  اأن  واأو���ش��ح��ت 
م��ن الب��ت��ك��ار يف امل��وؤ���ش�����ش��ات يكمن 
املوؤ�ش�شات  او  الأع��م��ال   متكني  يف 
باأ�شواقها   �شلة  ذات  تظل  اأن  م��ن 
القيمة  ح��ي��ث  م��ن  متعامليها  او 
والتجربة املقدمة  وان تبقى هذه 
الع��م��ال وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��رن��ة اأمام 
املتغريات على املدى البعيد، كذلك 
البتكار يف العمل احلكومي وجهود 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  احلكومة 
ون��ت��ائ��ج ذل���ك ع��ل��ى م��واج��ه��ة كافة 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات 
كافة املجالت والتخ�ش�شات وذلك 
احلكومية  امل�����ش��رع��ات  خ���الل  م��ن 

وغريها من الدوات والو�شائل.
الب����ت����ك����ارات يف  ا����ش���ت���ع���را����ض  ومت 
خدمة  وم���ن���ه���ا  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة 
ال��و���ش��اط��ة ال��ذك��ي��ة وج��ه��از خدمة 
ا����ش���دار ���ش��ه��ادة امل��ن�����ش��اأ ال���ذات���ي و 
و  عجمان  اعمال  خريطة  تطبيق 
للم�شوؤولية  عجمان  مركز  تطبيق 

.RRS املجتمعية
النقا�شية  احل��ل��ق��ة  واو����ش���ت  ه���ذا 
وا�شحة  ه��ي��ك��ل��ة  ب���ن���اء  ب�������ش���رورة 
بتبني  الغرفة  يف  البتكار  لعملية 
منوذج لالبتكار واآلية عمل وا�شحة 
ادوار  وحت��دي��د  الب��ت��ك��ار   لعملية 
املكلفني  ال���ش��خ��ا���ض  وم�����ش��وؤل��ي��ات 
ل�شمان  الب���ت���ك���ار  ادارة  ب��ع��م��ل��ي��ة 
املجدية،  والنتاجية  ال�شتمرارية 

حكومة  بجهود  م�شيدا  اجل��ه��ات، 
بيئة  على  التحفيز  يف  الم����ارات 
الب�����داع والب���ت���ك���ار الم����ر الذي 
اخلدمات  ج�����ودة  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����ض 
املجتمع.  ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  امل��ق��دم��ة 
العمراوي،  اأحمد  امل�شت�شار  وقال 
وفوائد  اهمية  يالم�ض  اجلميع 
الب���ت���ك���ار وان���ع���ك���ا����ض ذل�����ك على 
�����ش����ع����ادة امل���ج���ت���م���ع م�����ن خ����الل 
وجودتها  ب���اخل���دم���ات  الرت����ق����اء 
و�شرعتها ومرونتها لت�شبح دولة 
به يف  يحتذى  الم���ارات منوذجا 
الب���داع والب��ت��ك��ار، ك��ذل��ك تت�شم 
و�شرعة  ب���ج���ودة  امل���ج���الت  ك��اف��ة 

اخلدمات املقدمة.
وث��م��ن��ت م��ي��ث��ا ���ش��ع��ي��د امل���زروع���ي، 
ودوره  الب���ت���ك���ار  ���ش��ه��ر  اأه���م���ي���ة 
عند  الإب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  تعميق  يف 
وحتفيز  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
والبتكار  الب����داع  ع��ل��ى  املجتمع 
التنموية،  امل�����ش��رية  ي���خ���دم  مب���ا 
ل��ي��ك��ون الب����داع والب��ت��ك��ار منهج 

ي�شري عليه الفراد واملوؤ�ش�شات.
اليا�شي،  ع��ب��داهلل  هند  وا���ش��اف��ت 
ب�شهر  الم���ارات  دول��ة  احتفاء  ان 
الب��ت��ك��ار م��ن ك��ل ع���ام، ل��ه اهمية 
والبتكار  الب���داع  ثقافة  ن�شر  يف 
لدى الن�شئ، كما ان كافة اجلهات 
ت��ت�����ش��اب��ق ل���الع���الن ع���ن اأح����دث 
خدماتها وبراجمها املبتكرة التي 

واحلكومات؟«  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تبتكر 
املويجعي  عبداهلل  �شعادة  بح�شور 
رئي�ض جمل�ض الإدارة، وذلك �شمن 
التي  النقا�شية  احل��ل��ق��ات  �شل�شلة 
ملوظفيها  عجمان  غ��رف��ة  تنظمها 
والفكار  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 
امل����ج����الت  وال�����������روؤى يف خم���ت���ل���ف 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����ش��ب  مب���ا 
وخمرجات الغرفة املوجهة ملجتمع 

العمال يف الإمارة.
املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ث��م��ن  و 
المارات  لدولة  الثابتة  اخلطوات 
يف جمال البتكار وتهيئة العوامل 
امل��ح��ف��زة ل���الب���داع والب���ت���ك���ار مبا 
املجتمع  ����ش���ع���ادة  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����ض 
القطاعات  ك��اف��ة  وت��ط��ور  وتنمية 
القت�شادية وال�شحية والتعليمية 
واخل����دم����ي����ة وغ����ريه����ا، واأك�������د ان 
و�شيلة  على  ح�شرا  لي�ض  البتكار 
اأو نطاق عمل واإمنا البتكار منهج 
واملوؤ�ش�شات  ل��الأف��راد  لب��د  وطريق 

من العمل عليه ال�شتفادة منه.
وت����ن����اول����ت احل���ل���ق���ة ال����ف����رق بني 
الب�����داع والب���ت���ك���ار، ف���الب���داع هو 
والبتكار  اجلديدة  الأفكار  توليد 
وحتقيق  الأف��ك��ار  تلك  تطبيق  ه��و 
الفائدة منها، هذا وينق�شم البتكار 
وقدمت  وج������ذري  حت�����ش��ي��ن��ي  اإىل 
احل��ل��ق��ة ال��ن��م��اذج والم��ث��ل��ة حول 
واجلذرية.   التح�شينية  البتكارت 

تبناها  التي  والبتكارات  النا�شئة 
لالبتكار،  عجمان  جامعة  مركز 
عدة  م�شاركة  املعر�ض  �شهد  كما 
قامت  وخ��ا���ش��ة  حكومية  ج��ه��ات 
وابتكاراتها.  م�شاريعها  بعر�ض 
واأق���ي���م���ت جم���م���وع���ة م����ن ور�����ض 
العمل املتخ�ش�شة خالل املعر�ض، 
العمل،  خ���ط���ة  اإع��������داد  ت���ن���اول���ت 
واأخرى عن التفكري الت�شميمي. 
العديد  م�شاركة  املعر�ض  و�شهد 
ال�شتعرا�شية  ال���ع���رو����ض  م���ن 
ثقافات  حت���اك���ي  ال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��رة 

خمتلف ال�شعوب.
وعلى هام�ض املعر�ض، مت اإطالق 
جامعة  م���رك���ز  اإدارة  »جم���ل�������ض 
ت�شكيل  ليعد  لالبتكار«  عجمان 
دور  نحو  انطالقة  املجل�ض  ه��ذا 
ريادي ملركز ابتكار اجلامعة على 

م�شتوى الدولة. 
حممد  امل�شت�شار  اأك��د  جانبه  م��ن 
التنفيذي  امل����دي����ر  داف��������ون  ب����ن 
جلمعية �شفراء جمل�ض المارات، 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  ح��ر���ض  على 
بتعزيز  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وتقدمي  خ��دم��ات��ه��ا  يف  الب���ت���ك���ار 
تزيد  مبتكرة  ومنتجات  خدمات 
العمال،  مم��ار���ش��ة  ���ش��ه��ول��ة  م��ن 
البتكار  �شهر  اهمية  اإىل  م�شريا 
لتبادل  ق����ن����اة  ف���ت���ح  يف  ودوره 
كافة  ب�����ني  والف������ك������ار  ال�����������روؤى 

اأهمية  على  احل�شور  اأو���ش��ى  كما 
تابع  لالإبتكار  خا�ض  مركز  وج��ود 
والآليات  الو�شائل  ي��وف��ر  للغرفة 
امل����ح����ف����زة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز الب��������داع 
املقرتحات  دور  واأهمية  والبتكار، 
البداعية  الفكار  وحت��ول  البناءة 
ابتكارية  وخم��رج��ات  خ��دم��ات  اإىل 
املوظفني  اح���ت���ي���اج���ات  ت���الم�������ض 

واملتعاملني على حد �شواء. 

معر�س »�سحة وابتكار« لطبية 
عجمان

نظمت منطقة عجمان الطبية يف 
ال����زوراء حتت  1 مبنطفة  امل��اري��ن��ا 
ل��ل�����ش��ح��ة« معر�ض  »اب��ت��ك��ر  ���ش��ع��ار 
»���ش��ح��ة واب���ت���ك���ار«، مب�����ش��ارك��ة من 
الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ع���دد 
وذل��ك �شمن   ، وال�شحية بعجمان 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م�����ش��ارك��ة 
الطبية  عجمان  ومنطقة  املجتمع 
يف �شهر الم��ارات لالبتكار ، حيث 
املعر�ض  يف  ج���ه���ة   20 ���ش��اه��م��ت 
وابتكارات  ب��رام��ج  بعر�ض  وق��ام��ت 
ت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار وبناء  ت�����ش��اه��م يف 

م�شتقبل م�شرق لأفراد املجتمع.

جامعة عجمان تطلق الن�سخة 
االبتكار  معر�س  من  الثانية 

وريادة االأعمال
للم�شاريع  اأجنحة  املعر�ض  ت�شّمن 

وتعك�ض  املجتمع  �شعاد  يف  ت�شب 
توجهات القيادة الر�شيدة.

ال�شحي،  حم���م���د  ح���م���د  وق�������ال 
م��ع��ار���ض الب��ت��ك��ار ع��ل��ى م�شتوى 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
واملدار�ض  اجل��ام��ع��ات  يف  وك��ذل��ك 
بيئة  تعزيز  يف  خا�شة  اهمية  لها 
الب����ت����ك����ار وح�����ث اجل���م���ي���ع على 
تبادل  اإىل  ب���ال����ش���اف���ة  الب�������داع 

الروؤى والفكار.
حممد  اإمي��������������ان  واأو��������ش�������ح�������ت 
اأ�شبح  الب��ت��ك��ار  �شهر  اأن  ح�شن، 
ي�����ش��ب يف تطوير  ���ش��ن��وي��ا  ح��دث��ا 
وم�شدرا  وامل��ن��ت��ج��ات  اخل���دم���ات 
على  واملبتكرين  املبدعني  للهام 
هو  فالبتكار   ، اإ�شهاماتهم  زي��ادة 
�شتى  يف  والتطور  التنمية  قطار 
الر�شيدة  وال���ق���ي���ادة  امل����ج����الت، 
البتكارات  دع���م  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
وتطور كافة القطاعات من خالل 

حتفيز بيئة البداع والبتكار.
واك����د اأ���ش��ام��ة ج��رب ال��ع��م��ري، ان 
ح��ك��وم��ة دول�����ة الم��������ارات تويل 
العن�شر الب�شري كامل اهتمامها، 
ت���ت���ط���ور خمتلف  خ���الل���ه  ف���م���ن 
ال��ق��ط��اع��ات وم���ن خ��الل��ه تتطور 
ب��ي��ئ��ة الب������داع والب���ت���ك���ار، وعلى 
الكرب  العامل  واملدر�شة  ال�شرة 
يف حت��ف��ي��ز ال��ن�����ش��ئ ع��ل��ى الإب�����داع 

والبتكار. 

بلدية راأ�ش اخليمة تفتتح مق�صب الغيل اليوم طلبة جامعة عجمان يحققون املراكز الثالثة الأوائل يف م�صابقة هاكاثون الإمارات لعام 2019
•• عجمان ـ الفجر 

ا���ش��ت��ط��اع ف��ري��ق )الن���ط���الق( ال��ط��الب��ي وال���ذي 
ي��ت��األ��ف م���ن ث��الث��ة ط���الب م���ن ق�����ش��م الهند�شة 
الكهربائية بكلية الهند�شة وتكنولوجيا املعلومات 
الأول يف  امل���رك���ز  ي��ح��ق��ق  اأن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  يف 
عن   2019 ل��ع��ام  الإم�����ارات  ه��اك��اث��ون  م�شابقة 
م�شروعهم املتمثل يف تطبيق على الهاتف الذكي 
خا�ض للك�شف عن نق�ض الفيتامينات با�شتخدام 
الذكاء ال�شطناعي، حيث يتم ت�شخي�ض احلالة 
�شورة  التقاط  خ��الل  من  للم�شتخدم  ال�شحية 
الوجه، وبناء  ول��ون  العني والأن��ف  للوجه و�شكل 
عليها يحدد احلالة املر�شية. والطلبة املبتكرين 
هم اأحمد �شيف الدين، وحممد اآيت قا�شم، و�شيف 

الدين غالييني.
ك��م��ا ح��ق��ق ف��ري��ق )ب���اي���ث���ن( ل��ل��ط��ال��ب��ات، وال����ذي 
تكنولوجيا  ق�شم  من  طالبات  ث��الث  من  يتاألف 
املعلومات بكلية الهند�شة وتكنولوجيا املعلومات، 
املركز  والعلوم،  الإن�شانيات  كلية  من  وطالبتني 
تكنولوجيا  يف  املتمثل  م�شروعهم  نظري  ال��ث��اين 
التحكم بالعوائق يف الطرقات ملحاولة تقليل زمن 
ال�شتجابة يف حالت الطوارئ. حيث يعد املعدل 
وبا�شتخدام  دق���ائ���ق،   8 ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
والزحام  العوائق  تقليل  التكنولوجيا ميكن  هذه 
والطالبات  اأق���ل.  ب��زم��ن  ال��ه��دف  اإىل  وال��و���ش��ول 
ال��ل��وات��ي اأجن����زن ه���ذا امل�����ش��روع ه��ن اإمي����ان �شامل 
واأف������راح عامر،  ال���دي���ن،  ع���الء  ال��درم��ك��ي، ورمي 

وخلود غ�شان، وجنود حم�شن.
)ال�شباب  فريق  ن�شيب  من  الثالث  املركز  وك��ان 
جامعة  مركز  م��ن  دعما  تلقى  ال��ذي  املبتكرين( 
اأح���د طلبة كلية  ل��الب��ت��ك��ار ومب�����ش��ارك��ة  ع��ج��م��ان 
الهند�شة وتكنولوجيا املعلومات باجلامعة وفريق 
عن  وذل��ك  عجمان،  ل�شرطة  العامة  القيادة  من 
الذكية”  الإم���ارات  “تطبيق  املو�شوم  م�شروعهم 
با�شتخدام  ال��ه��ات��ف  على  بتطيق  يتمثل  وال���ذي 
ب��ت��وف��ري املعلومات  ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وي��ق��وم 
“بيانات. م��وق��ع  يف  ل��وروده��ا  طبقا  للم�شتخدم 
دولة  حكومة  احتفاء  خالل  ذلك  جاء  اإمارات”. 

الإمارات بالفائزين يف الدورة الثانية من هاكاثون 
الإمارات »بيانات لل�شعادة وجودة احلياة«، يف حفل 
بنت  ع��ه��ود  بح�شور  ب��دب��ي،  زاي���د  بجامعة  اأق��ي��م 
خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
ومدير عام مكتب رئا�شة جمل�ض الوزراء، وحمد 
عبيد املن�شوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الت�شالت وهي اجلهة املنظمة للهاكاثون، 
والدكتور ريا�ض املهيدب مدير عام جامعة زايد، 
وع����دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني والأك���ادمي���ي���ني وممثلي 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض واخل����رباء وامل�����ش��ارك��ني. و�شهد 

احلفل تكرمي 21 فريقاً فائزاً بالهاكاثون.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلنت اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية راأ�ض اخليمة 
منطقة  يف  جديد  مق�شب  م�شروع  اليوم  افتتاح 

الغيل باإمارة راأ�ض اخليمة 
وقالت م�شادر البلدية اإن املق�شب اجلديد �شمم 
الغيل  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى  ت�شهل  ع�����ش��ري��ة  مب��وا���ش��ف��ات 
وم���ا ج��اوره��ا م��ن امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة  احل�شول 
ال��ذب��ح وف��ح�����ض احليوانات  ع��ل��ى خ��دم��ات م��ث��ل 
ق�شد  وجت��ن��ب   ، املخت�شني  الأط��ب��اء  اأي���دي  على 
م�شروع  تنفيذ  وياأتي  البعيدة.  املدينة  مقا�شب 
البلدية  اعتمدها  طموحة  خطة  �شمن  مق�شب 
ل��ت��وف��ري اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا الأه�����ايل يف 
اجلنوبية  حتديدا  املدينة،  عن  البعيدة  املناطق 
املقا�شب  ق�شد  يف  �شعوبة  ي��ج��دون  مم��ن  منها، 
التي  ال��ف��رتة  املدينة خا�شة خ��الل  امل��ت��واج��دة يف 
واأيام  العطل  بكرثة خا�شة يف  اإليها  التوجه  يتم 
الأع���ي���اد وحت���دي���دا ع��ي��د الأ���ش��ح��ى ح��ي��ث ت�شهد 
املقا�شب ازدحاما منقطع النظري.   وبح�شب ما 
اختيار  ان  اخليمة  راأ���ض  بلدية  يف  امل�شادر  تقول 
منطقة الغيل لتكون مقرا للمق�شب اجلديد كان 
نتيجة ملزايا موقعه بالقرب من خمتلف املناطق 

اجلنوبية يف الإمارة.
وت�شيف امل�شادر ما من �شك يف  اأن افتتاح املق�شب 
املقا�شب  ت�شهده  الذي  الزحام  �شيخفف  اجلديد 

املركزي  امل��ق�����ش��ب  الإم�������ارة، وم��ن��ه��ا  الأخ�����رى يف 
�شوكة،  وراأ���ض اخليمة ومق�شب  الفلية  ومق�شب 
املتعاملني  انتظار  م��دة  م��ن  التقليل  ج��ان��ب  اإىل 
وال��ت��ي ك��ان��ت حت���دث يف ال�����ش��اب��ق، خ��ا���ش��ة خالل 
املنا�شبات واأيام الأعياد، بجانب انه �شيق�شي على 

ظاهرة الق�شابني اجلائلني.
ولأجل تقدمي خدمة متميزة للجمهور مت جتهيز 
مق�شب الغيل اجلديد مبختلف املعدات الالزمة 
يف اإمتام عمليات الذبح املتعارف عليها للحيوانات 

املخت�شني  املوظفني  تعيني  عن  ف�شال  املختلفة، 
املخت�شني  ال��ب��ي��ط��ري��ني  والأط�����ب�����اء  وال��ف��ن��ي��ني 
للحيوانات،  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����ض  م��ه��ام  ت��ق��دمي  يف 
الغيل  ويتاألف مق�شب  وبعده.  الذبح  وذلك قبل 
اجلديد  من خط لذبح الأغنام  ال�شغرية )مثل 
وحظرية  للذبح  كبرية  و�شالة  وامل��اع��ز(،  الأغنام 
حيوانات بال�شافة ل�شرتاحة جمهزة باخلدمات 
ال�����ش��روري��ة  ل���ش��ت��ق��ب��ال اجل��م��ه��ور خ���الل فرتة 

النتظار ريثما يت�شلمون ذبائحهم  
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اأخبـار الإمـارات

بف�سل الت�سخي�س الدقيق ونظام العالج ال�سحيح

ميديكلينيك م�صت�صفى النور تنقذ اأمًا والأطفال الثالثة بعد معاناتها مع ع�صر احلمل
 ن�سال العطية: كان هدفنا ه� متديد احلمل باأمان الأط�ل فرتة ممكنة

على �ساكلة » احل�ت االأزرق«

مدار�ش حتذر اأولياء الأمور من الـ » MOMO « لعبة جديدة تدعو الطلبة لالنتحار

اأعادت تاأهيلها بتكلفة 3 ماليني و600 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح ثالث مناطق األعاب لالأطفال على كورني�ش اأبوظبي 

•• اأبوظبي- رم�شان عطا:

التا�شعة  يف  ام���������راأة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
موؤخراً  ع��م��ره��ا  م���ن  وال��ع�����ش��ري��ن 
ث������الث������ة اأط��������ف��������ال اأ�������ش������ح������اء يف 
بعد  النور  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
اأن عانت من م�شكلة يف احلمل بعد 
ولدتها الأوىل بولدة قي�شرية يف 

عام 2016.
الطبية  الفحو�شات  ك�شفت  حيث 
اجل�����ذري  ال�����ش��ب��ب  اأن  ال���دق���ي���ق���ة 
للم�شكلة هو وجود خلل يف كل من 

التمزق،  ال�شابقه من  العمليه  ملنع 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال���ذي ميكن  الأم���ر 

خطورة وم�شاعفات �شديدة.
ب�شكل  القي�شرية  العملية  »مت��ت 
اأ�شحاء  ولدين  ولدة  ومت��ت  جيد 
كيلوجرام   1.870 ب���وزن  وب��ن��ت 
 1.550 و  كيلوجرام   1.900 و 
الدكتورة  واأ���ش��اف��ت  ك��ي��ل��وج��رام«. 
ال��ع��ط��ي��ة ق��ائ��ل��ًة: »ك���ان ه��دف��ن��ا هو 
متديد احلمل باأمان لأطول فرتة 
ممكنة، وك��ان احلفاظ على جانب 
واأطفالها  الأم  م��ن  لكل  ال�شالمة 

العطية:  د.  واأ���ش��اف��ت  العائلية«.  
وخطة  الدقيقة  للمراقبة  »فكانت 
لت�شحيح  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ال����ع����الج 
حالتها، الأثر يف جناح املري�شة يف 

احلمل واإجناب ثالثة اأطفال«. 
) بالتوائم  احلمل  ح��الت  وتعترب 
)عالية  الثالثية  ال��ت��وائ��م  خا�شة 
املخاطر وتتطلب متابعة ومراقبة 
املبكرة.  ال���ولدة  لتجنب  كثب  عن 
ب��ال��ذات، و�شلت  ويف ه��ذه احل��ال��ة 
امل���ري�������ش���ة مل���رح���ل���ة امل���خ���ا����ض بعد 
ومت  احل���م���ل  م���ن  اأ����ش���ب���وع���اً   26

النخامية،  والغدة  الدرقية  الغدة 
هرمونيا  ع��الج��ا  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي 
التحفيزي  العالج  يتبعه  حم��ددا، 

لالإبا�شة.
من جهتها، قالت الدكتورة ن�شال 
العطية، ا�شت�شارية اأمرا�ض الن�شاء 
والولدة يف ميديكلينيك م�شت�شفى 
الدقيق  الت�شخي�ض  »اإن  ال���ن���ور: 
والتي  امل��م��اث��ل��ة  الطبية  ل��ل��ح��الت 
ميكن  �شحيح،  عالج  نظام  يتبعها 
الكثري من  املري�شة  اأن توفر على 
اأهدافها  لتحقيق  واملتاعب  الوقت 

اإىل  اإ���ش��ع��اف  ب�شيارة  ب��اأم��ان  نقلها 
ا�شتقرت  حيث  حكومي  م�شت�شفى 

حالتها بنجاح.
والراحة  املنا�شبة  ال�شت�شارة  م��ع 
الأدوي����ة، مت مت��دي��د فرتة  وبع�ض 
احلمل اإىل خم�شة اأ�شابيع اإ�شافية. 
والثالثني،  احل���ادي  الأ���ش��ب��وع  ويف 
ميديكلينيك  اإىل  املري�شة  و�شلت 
يف  ���ش��دي��د  ب����اأمل  ال���ن���ور  م�شت�شفى 
ال�شابقة،  القي�شرية  العمليه  جرح 
مما ا�شتدعى اإجراء جراحة طارئة 
العطية  ن�شال  الدكتورة  قبل  من 

•• دبي- حم�شن را�شد

�شل�شلة  م����ن  ج����دي����دة،  ح��ل��ق��ة  يف 
ت�شكل  التي  اللكرتونية،  الألعاب 
اأبنائنا  و�شالمة  اأمن  خطورة على 
الأع���م���ار  ذوي  ل���ش��ي��م��ا  ال��ط��ل��ب��ة، 
ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي ت�����رتاوح ب���ني -5 
ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  ع���ام���اً،   12
تطبيق »اليوتيوب« عرب النرتنت 
ب��  ُتعرف  جديدة  لعبة  اأث��ار  فقد   ،
»حت�����دي م����وم����و«، خم�����اوف وقلق 
فئاته،  ال��رتب��وي مبختلف  امل��ي��دان 
املدار�ض  اإدارات  من  ع��دد  دع��ا  مما 
بر�شائل  الم����ور  اأول���ي���اء  ملخاطبة 

حتذيرية حول تلك اللعبة.
 MOMO  �ت�شتهدف »حتدي ال
»، التي انت�شرت منذ منت�شف العام 
خالل  م��ن  كبري  ب�شكل   ،2018
الجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 

افراد عائلته اأو املقربني له.
»غاية يف  املقابل، وحت��ت عنوان  يف 
الأهمية واخلطورة«، بادرت اإدارات 
مدر�شية يف خمتلف اإمارات الدولة، 
اولياء  تخاطب  حتذيرية  بر�شائل 
الم������ور،  لأخ����ذ احل��ي��ط��ة وتوخي 
ت��ل��ك اللعبة،  احل���ذر م��ن خ��ط��ورة 
اأبنائهم  متابعة  اأهمية  عن  ف�شال 
اأو  ترفيهية  مقاطع  م�شاهدة  عند 
اإذ  اليوتيوب،  موقع  عرب  تعليمية 
ياأتي �شوت املقطع لفيديو تعليمي 
يحمل  بينما  معروف،  ترفيهي  اأو 
�شورة اللعبة، لذا ين�شح بالتاأكيد 
كان  واأن  حتى  املقطع  ���ش��ورة  م��ن 
مقرتحة  م��األ��وف،  ملقطع  ال�شوت 
مقاطع  ج��م��ي��ع  حت��م��ي��ل  اأه���م���ي���ة 
ال��ف��ي��دي��و حم���ل اه��ت��م��ام الب���ن���اء، 
لل�شغار  ال�شماح  قبل  وم�شاهدتها 

باجللو�ض اأمامها. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
اأعمال   - املدينة  مركز  بلدية   –
األعاب  مناطق  ث��الث  تاأهيل  اإع��ادة 
اأب����وظ����ب����ي، حيث  ع���ل���ى ك���ورن���ي�������ض 
حوايل  امل�����ش��روع  ه��ذا  تكلفة  بلغت 

درهم.  3،600،000
دائرة  �شعي  امل�����ش��روع  ه��ذا  ويعك�ض 
 - والبلديات  العمراين  التخطيط 
اأبوظبي نحو توفري  بلدية مدينة 
للعائالت  ت��رف��ي��ه��ي��ة  م�������ش���اح���ات 
والأطفال مبعايري عاملية، وحتقيق 
املجتمع  اأف��������راد  ب����ني  ال���ت���وا����ش���ل 
واآم���ن���ة، وتوفري  ���ش��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 

م�شادر ال�شعادة للطفولة .
املهند�ض  اأك���د  ذات���ه  ال�شعيد  على 
بلدية  مدير  الكثريي  عبد  ماجد 
�شمل  امل�����ش��روع  اأن  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
حديقة  يف  األ��ع��اب  منطقة  ت��اأه��ي��ل 
اأح����د  ي���ع���د  وال�������ذي  )اأ(  ال���ع���ائ���ل���ة 

املواقع  اف���ت���ت���اح  ي���اأت���ي  واأ������ش�����اف: 
الذي  للم�شروع  ا�شتكمال  الثالثة 
املناطق  من  ع��دد  تاأهيل  ا�شتهدف 
التي مت افتتاح جزء منها يف العام 

املا�شي 2018.
اأهلت  البلدية  اأن  ال��ك��ث��ريي  واأك���د 
على  مواقع   9 منها  موقعاً،   23
موقعاً   14 و  اأب��وظ��ب��ي،  كورني�ض 
داخل  ال�شكنية  الأحياء  حدائق  يف 
اأبوظبي، وقد انعك�ض ذلك  جزيرة 
اإيجابا على م�شتوى ر�شا رواد هذه 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ح��ي��ث ازداد  امل��ن��اط��ق 
الألعاب  مناطق  م�شتخدمي  ع��دد 
وخ�شو�شاً  اأب���وظ���ب���ي  ب��ك��ورن��ي�����ض 
خالل ف�شل ال�شتاء من هذا العام.
املدينة  مركز  بلدية  مدير  وك�شف 
منطقة   16 اأدرج����ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن 
التاأهيل  اإع���ادة  قائمة  على  األ��ع��اب 
وال��ت��ح��دي��ث، وي��ت��وق��ع اإجن���ازه���ا يف 
ال��رب��ع ال���راب���ع م��ن ال��ع��ام اجلاري 

.  2019

واللعبة اجلديدة عبارة عن مقطع 
مفاجئ  ب�����ش��ك��ل  ي��ظ��ه��ر   ، ف��ي��دي��و 
و�شط مقاطع فيديوهات »تعليمية 
وترفيهية« خا�شة بالأطفال، حيث 
بالت�شال  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  ت���غ���ري 
ال���ش��دق��اء على تطبيق  م��ن  بعدد 
الوات�شاب، ثم تطلب من امل�شتخدم 

وت�شتهدف  »ال��ي��وت��ي��وب«  ل���ش��ي��م��ا 
وتاأتي  وامل����راه����ق����ني،  الأط����ف����ال   ،
اأوامرها للم�شتخدمني على �شاكلة 
كانت  التي  الأزرق«،  »احل��وت  لعبة 
م�����ش��رح��اً حل����وادث ان��ت��ح��ار كثرية  
م�شتوى  على  واملراهقني   لل�شغار 

العامل ويف خمتلف املجتمعات.

الت�������ش���ال مب�����ش��ت��خ��دم ُي���دع���ى ال� 
الأخري،  هذا  فريد    MOMO
بهم  الت�شال  مت  من  بقتل  ليهدد 
بتنفيذ  م��ا مل يقم  ا���ش��دق��اء،  م��ن 
التي  اخلطرية،  املهام  من  �شل�شلة 
ايذاء  اأو  بالنتحار  اأوام��ر  تت�شمن 
اأو اي�����ذاء م���ن ح��ول��ه من  ال��ن��ف�����ض 

العمرية،  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  ت��خ��دم 
وحتقق  ع���امل���ي���ة،  مب���وا����ش���ف���ات  و 
والأمان  ال�شالمة  معايري  جميع 

للم�شتخدمني.
املدينة  مركز  بلدية  اأجن���زت  كما   

يف  م�شاحًة  الأل��ع��اب  مناطق  اأك���رب 
ومب�شاحة  امل���ف���ت���وح���ة،  احل����دائ����ق 
 1،100 ب���ح���وايل  ت���ق���در  م��ظ��ل��ل��ة 
م���رت م���رب���ع، و حت��ت��وي ع��ل��ى 18 
الألعاب  معدات  اأح��دث  من  معّدة 

حديقة  يف  األعاب  منطقتي  تاأهيل 
ت���وري���د  مت  ح���ي���ث  “البحرية” 
اأط����ف����ال و�شب  األ����ع����اب  وت���رك���ي���ب 
ت�شاميم  م��ع  مطاطية،  اأر���ش��ي��ات 

تفاعلية و تعليمية.  

وحدة  يف  حالياً  الر�شع  و���ش��ع  مت 
الولدة  حلديثي  امل��رك��زة  العناية 
الدكتور  رعاية  امل�شت�شفى حتت  يف 

على راأ�ض اأولوياتنا«.
الثالثه  الأطفال   ويتمتع كل من 
كما  ج��ي��دة،  �شحية  ب��ح��ال��ة  والأم 

ع��ب��د ال����ه����ادي ع��ب��د اجل���ب���ار عبد 
الهادي، ا�شت�شاري الأطفال حديثي 

الولدة.

�صرطة عجمان تخف�ش خمالفات املرور 
بن�صبة 50 يف املئة للملتزمني

•• عجمان-وام: 

�شمو  املئة تنفيذا لتوجيهات  50 يف  بن�شبة  امل��رور  اأعلنت �شرطة عجمان عن تخفي�ض خمالفات 
اللواء  �شعادة  . وقال  الت�شامح  النعيمي ويل عهد عجمان و مبنا�شبة عام  ال�شيخ عمار بن حميد 
فقط  منه  �شي�شتفيد  ال��ق��رار  اإن  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ال�شائقني الذين �شيلتزمون بعدم ارتكاب خمالفات مرورية على مدار 6 اأ�شهر متتالية من تاريخ 
حترير املخالفة والذين �شيتم تخفي�ض كافة خمالفتهم ال�شابقة �شرط التزامهم مبرور �شتة ا�شهر 
على تاريخ ارتكاب اخر خمالفة . و دعها �شعادته كافة ال�شائقني اىل اللتزام بقوانني ال�شري واملرور 

و احلر�ض على عدم ارتكاب اأية خمالفات قد توؤدي اىل عدم ا�شتفادتهم من املبادرة .

�صرطة اأبوظبي الأوىل خليجيا يف بطولة 
الرجل احلديدي مب�صقط

•• م�شقط -وام:

لدول  التعاون  جمل�ض  دول  م�شتوى  على  الأول  باملركز  اأبوظبي  �شرطة  من  اللقيطي  عبداهلل  ف��از 
اخلليج العربية يف مناف�شات بطولة الرجل احلديدي التي ا�شت�شافتها العا�شمة العمانية م�شقط .

وقال العقيد حممد عبيد بوعلي، مدير مركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية يف قطاع املوارد الب�شرية، 
اإىل  البدنية والعقلية.. م�شريا  القوة  امل�شابقات تتطلب قدرا عاليا من  اإن هذه  اأبوظبي،  يف �شرطة 
اأن الفائزين يف ال�شباق �شيتاأهلون اإىل بطولة الرجل احلديدي العاملية التي �شتقام يف مدينة ني�ض 
الفرن�شية العام اجلاري. جدير بالذكر اأنه ووفقا لنظام البطولة يجب اأن يقطع الرجل احلديدي، 
90.1 كيلو مرت والعدو  1.9 كيلو مرت �شباحة، وركوب الدراجات الهوائية لقطع م�شافة  م�شافة 

مل�شافة 21.1 كيلومرت.

١٦١ متناف�صًا يف م�صابقة بالعلوم نفكر يف راأ�ش اخليمة 

موا�صالت عجمان تنظم رحلة بحرية 
لإ�صعاد �صائقات مركبات مهرة 

 •• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  م��ي��ث��اء احل��ب�����ش��ي  اأك�����دت 
المارات لتنمية ال�شباب، اأن برنامج بالعلوم نفكر جنح  
منذ اطالقه يف عام ٢٠١٢ بان�شاء قاعدة مواهب علمية 
ت�شل اىل ١٢٤٠٠ موهبة، فيما ا�شتقطب يف العام احلايل 
وعدد  وجامعة،  مدر�شة   ١٨٥٠ من  علمي  م�شروع   ٧٠٠
امل�شاركني املت�شابقني للتحكيم النهائي من راأ�ض اخليمة 
معر�ض  يف  م�شروع   ٦٠ يعر�شون  وطالبة  ط��ال��ب   ١٦١
القادم  ال��ذي �شيطلق يف ٨ اىل ١٠ مار�ض  بالعلوم نفكر 

يف مركز راأ�ض اخليمة للمعار�ض. 
بن  عبدامللك  ال�شيخ  م��ع  ل��ق��اء  يف  احلب�شي  واأو���ش��ح��ت 
ك��اي��د ال��ق��ا���ش��م��ي امل�����ش��ت�����ش��ار اخل���ا����ض ل�����ش��اح��ب ال�شمو  
الأعلى  املجل�ض  القا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

حاكم راأ�ض اخليمة، اأن برنامج  بالعلوم نفكر اأحد اأهم 
الربامج املنبثقة من موؤ�ش�شة المارات لتنمية ال�شباب، 
الدولة  يف  ال�شباب  م��ن   ٣٦٣٩ ب��ا���ش��راك  جنحت  وال��ت��ي 
فكرة   ١٣٤٠ ق��دم��ت  وال��ت��ي  نفكر  ب��ال��ع��ل��وم  م�شابقة  يف 
بدوره  القا�شمي  وث��م��ن  املجتمع،  م�شلحة  يف  مبتكرة 
جمهود املوؤ�ش�شة يف رعايتها للمواهب ال�شبابية وخا�شة 
العلمية منها، موؤكًدا اأن هذا ما كان يتمناه ويركز عليه 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ومن  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
واحت�شان  ال�شباب  توجيه  نحو  الر�شيدة  قيادتنا  بعده 

م�شاريعهم العلمية، وتنمية مهاراتهم. 
املرافق معها،  القا�شمي، ميثاء احلب�شي والوفد  وعرف 
على متحفه ال�شخ�شي الذي يحتوي على اأنواع متعددة 
اأك��رب ن�شخة ق��راآن، وعدد  من  الأدوات الأث��ري��ة، ومنها 

كبري من الأ�شلحة القدمية. 

•• عجمان : الفجر

�شمن اإطار اجلهود املبذولة من قبل موؤ�ش�شة املوا�شالت 
العامة لإ�شعاد �شائقات مركبات “مهرة” لالأجرة، نظم 
ق��ط��اع اأج����رة ع��ج��م��ان رح��ل��ة ب��ح��ري��ة ل��ع��دد 14 �شائقة 
ل�شعبة  التابعة  الن�شائية  املركبات  �شائقات  من  متميزة 
على  تنعك�ض  التى  القيم  غر�ض  بهدف  ل��الأج��رة  مهرة 

اأدائهن يف العمل، وذلك على منت عربة عجمان.
اأكد �شامي اجلالف مدير قطاع اأجرة عجمان يف موؤ�ش�شة 
املوا�شالت العامة اأن الرحلة البحرية ل�شائقات مركبات 
اليومي  الروتني  ا�شتهدفت اخلروج عن  مهرة لالأجرة 
وال�شتماع   مناق�شاتهن  ال��رح��ل��ة  وت��ن��اول��ت  لل�شائقات 
لأهم الفكار التى ت�شب يف �شالح م�شتخدمي مركبات 
ل��الأج��رة يف الإم���ارة وم��ا متثل لهن م��ن الراحة  مهرة 

حتى يتمكن من العمل يف جو من ال�شعادة التى �شتعود 
بالنفع على املجتمع برت�شيخ �شورة ذهنية ايجابية عند 

اجلمهور.
مع  امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  اأن  اإىل  اجل���الف  �شامي  واأ���ش��ار 
عمل  ور���ض  خالل  من  لالأجرة  مهرة  مركبات  �شائقات 
وحتفيزهن  اجل��م��ه��ور  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  يف  مكثفة 
كما  الطيبة  بثماره  وياأتي  مهم  اأم��ر  العينية  باجلوائز 
الذات  تطور  عن  والبحث  املناف�شة  روح  بينهن  يغر�ض 
اأكرث  ت��ك��رمي  املا�شية حيث مت  ال��ف��رتة  و���ش��ح يف  وه���ذا 
يف  باأ�شلوبهن  وال���ش��ادة  الأداء  يف  لتميزها  �شائقة  م��ن 
التعامل مع اجلمهور امل�شتهدف. واأعربت ال�شائقات عن 
امتنانهن بهذه الرحلة التى طرحن من خاللها بع�ض 
التحديات التى تواجههن يف العمل اليومي والت�شاوؤلت 

التى تطرحها م�شتخدمات مركبة مهرة عليهن. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كواليتي 

كال�ض لتجارة الفحم
رخ�شة رقم:CN 2404803 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2198983 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

خروج/عبدالرحيم ح�شن حممد احمد الزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

دخول/ح�شن غيث �شامل احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري موؤ�ش�شة ليوا  رقم:1000957 
لت�شويق البرتول بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شارك  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1294126 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد ح�شن �شامل ال�شباعي العامري ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شربي علي عبداهلل �شعيد الق�شعوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
هري  ذا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتوري اأند بيوتي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2563782 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نار�ض بوجراج جابلدا�ض ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد علي احل�شيني الطنيجي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي دي ديزاين �ض.ذ.م.م - فرع اأبوظبي ٢

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1986799 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى �شالح القرق للم�شاريع �ض.ذ.م.م

Easa Saleh Gurg Enterprises LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى �شالح القرق لال�شتثمار �ض.ذ.م.م
EASA SALEH AL GURG INVESTMENTS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى �شالح القرق للم�شاريع �ض.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى �شالح القرق لال�شتثمارات �ض.ذ.م.م

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ٢.٣٠*١ اىل ١*١
تعديل ا�شم جتاري من/ اي دي ديزاين �ض.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2

I D DESIGN LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

اىل/�شاتلز اأند مور ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
CHATTELS & MORE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتار باك للحلويات واملعجنات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1162241 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ا�شم جتاري من/ ا�شتار باك للحلويات واملعجنات

STAR BAKE SWEETS AND PASTRY

اىل/حمل م�شاهدة للمالب�ض
MAASHITHA GARMENTS SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ض الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )٤٧٧١١٠٢(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )٤٧٧١١١٠(

تعديل ن�شاط/حذف بيع احللويات - بالتجزئة )٤٧٢١٠١٥(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كم اند ايت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1461074 
تعديل ن�شب ال�شركاء/اميت �شورى موهيندر كومار �شورى من ٣٧% اىل ٤٩%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شونال كابور �شوميت كبور
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم كم اند ايت ذ.م.م
COME AND EAT RESTAURANT LLC

اىل/مطعم بنجاب هايواي ذ.م.م
PUNJAB HIGHWAY RESTAURANT LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
املحدودة  للتموين  الوطنية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1026773 

تعديل ن�شب ال�شركاء/امل�شتثمر الوطني

THE NATIONAL INVESTOR من ١٢.٢% اىل ١٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابوبكر �شديق حممد ح�شني اخلوري ١.١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شديق حممد ح�شني اخلوري ١.١%

تعديل ن�شب ال�شركاء/مزايا لال�شتثمارات املالية ذ.م.م

MAZAYA FINANCIAL INVESTIMENTS LLC من ٢.١٠% اىل ٢.١%

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
املولدات  و�شيانة  لرتكيب  مبارك  ال�ش�����ادة/ب�شري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واملحولت الكهربائية  رخ�شة رقم:1030209 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شري مبارك عبداهلل املحريبي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ٣*٠.٦٠ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ ب�شري مبارك لرتكيب و�شيانة املولدات واملحولت الكهربائية

BASHEER MUBARAK ELECTRICAL MOTOR WINDING MAINTENANCE

اىل/باك لند لرتكيب و�شيانة املولدات واملحولت الكهربائية

PAK LAND ELECTRICAL MOTOR WINDING MAINTENANCE

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة النظمة العاملية الذكية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1028359 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبيد خليفه اجلابر املري ٩٩%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبيد حممد عبيد اجلابر املري ١%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد خليفه جابر املري

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة النظمة العاملية الذكية
GLOBAL INTELLIGENT SYSTEMS ESTABLISHMENT

اىل/النظمة العاملية الذكية ذ.م.م
GLOBAL INTELLIGENT SYSTEMS LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعـــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/

م�شنع المارات لت�شنيع النابيب املعزولة ذ.م.م 
IN-1000815:رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:
تعديل بخروج ال�شريك:

ذ.م.م ال�شتثمارية  العزل  • �شركة 
تعديل بدخول ال�شركاء:

البيطار عبدالروؤوف  بن  وليد  بن  • عبدالروؤوف 
النملة �شليمان  بن  حممد  بن  • عبدالعزيز 

املحدودة للعزل  جيلم  • �شركة 
ولت�شبح الرخ�شة با�شماء ال�شركاء:

%٦٥.٢ بن�شبة  املركزي  للتربيد  الوطنية  • ال�شركة 
%٢٠.٥ بن�شبة  النملة  �شليمان  بن  حممد  بن  • عبدالعزيز 

%١٠.٩ بن�شبة  البيطار  عبدالروؤوف  بن  وليد  بن  • عبدالروؤوف 
%٣.٤ بن�شبة  املحدودة  للعزل  جيلم  • �شركة 

اإدارة مكتب تنمية ال�شناعه  وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة 
- دائرة عالقات امل�شتثمرين - خالل اأربعة ع�شر يوم من تاريخ ن�شر الإعالن ، واإل فلن تقبل 

الدارة اأية اعرتا�ض بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة
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 اإعـــالن �شطب قيد
ال�شادة/�شركة �شيال ميدل اي�شت اف زي  باأن  تعلن وزارة القت�شاد 
بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  العربية  المارات  )اجلن�شية:  ذ.م.م 
�شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �ض.ب:٧٧٨٠٦ 
�ض.ب:٧٧٨٠٦(  ابوظبي   - اخل�شراء  المارات  بناية  الكورني�ض   -
واملقيدة حتت رقم )٣٨٦٦( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. 
�شاأن  يف   ٢٠١٥ ل�شنة   )٢( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�شنة   )٣٧٧( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�ض  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  ٢٠١٠م 
املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �ض.ب:)٩٠١( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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�شركة/جرين كري�شنت انفايرومينتال كون�شلتن�ض منطقة حرة �ض.ذ.م.م 
لال�شتديوهات  دبي  مدينة  باملبنى:برج  والكائنة  رقم:٩٢٠٧٣  رخ�شة 
الطابق ٠٧ املقر ٧٠٨ �ض.ب:٧٥٤٦١ ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
ال�شركة  هذه  ترغب  البداعية  للمجمعات  دبي  �شلطة  لدى  واملرخ�شة 
املذكورة اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة 
يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ:١٥ دي�شمرب ٢٠١٨ ب�شاأن اإغالق ال�شركة ، 
وفقا لذلك تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اي مطالبات 
يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل ٤٥ يوما من تاريخ هذا 

العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب���:. 
ال�شيد/ميان اأ�شد عمران

انفايرومينتال كون�شلتن�ض منطقة حرة  ال�شركة/ جرين كري�شنت  ا�شم 
�ض.ذ.م.م ،  �ض.ب:٧٥٤٦١ ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، هاتف 

legal@iicc.ae:رقم:٠٢٦٧١٣٩٨٠ ، الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة 

ب���� ٤٥ يوما.

اإ�صعار ت�صفية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل بو�شت لت�شليح 

املكيفات والثالجات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1106723 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي خمي�ض را�شد الكعبي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شعيد عبدالغفور عبداهلل املقبايل

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

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

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات رخ�شة رقم:1106282 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل �شهيل دليله �شامل العامري ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل �شهيل دليله �شامل العامري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كونو كوناث عبيداهلل كونهالن

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

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

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

البنف�شج للعبايا وال�شيله
رخ�شة رقم:CN 1192417 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

اإعــــــــــالن
الركاب  لنقل  البلو�شي  �شعيد  ال�ش�����ادة/وليد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب باحلافالت  رخ�شة رقم:1946870 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر حممد حمد حممد الكلباين ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد �شعيد حممد عبداهلل البلو�شي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/ وليد �شعيد البلو�شي لنقل الركاب باحلافالت

WALEED SAEED ALBLOOSHI TRANSPORT PASSENGERS BY BUS

اىل/جرين �شتار لنقل الركاب باحلافالت

GREEN STAR TRANSPORT PASSENGERS BY BUS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

امليعاد لإدارة العقارات ذ م م
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء 
بتاريخ   ١٩٥٥٠٠٠٩٦٢ برقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق 
لإدارة  امليعاد  �شركة  وت�شفية  بحل  واخلا�ض   ٢٠١٩/١/٣٠
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادر  ذ.م.م  العقارات 
امل�شفي/ مكتب  يعلن   CN-1013481 بالرقم  باأبوظبي 
ت�شفية  عن  احل�شابات  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  حممد 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على 
امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
الر�شمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة 
وملدة ٤٥ يوم من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل 
تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة 
 ٤٢٢٩ �ض.ب:   ٠٢٦٢٦٥٤٢٢ فاك�ض   ،٠٢٦٢٦٨٢٢٣ امل�شفى 

اأبوظبي حممول: ٠٥٠٦٤١٧١٠٨. 

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

الذكية لالأغذية ذ م م
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء 
بتاريخ   ١٩٥٥٠٠٠٩٦١ برقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق 
الذكية  �شركة  وت�شفية  بحل  واخلا�ض   ٢٠١٩/١/٣٠
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادر  ذ.م.م  لالأغذية 
امل�شفي/ مكتب  يعلن   CN-1077025 بالرقم  باأبوظبي 
ت�شفية  عن  احل�شابات  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  حممد 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على 
امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
الر�شمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة 
وملدة ٤٥ يوم من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل 
تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة 
 ٤٢٢٩ �ض.ب:   ٠٢٦٢٦٥٤٢٢ فاك�ض   ،٠٢٦٢٦٨٢٢٣ امل�شفى 

اأبوظبي حممول: ٠٥٠٦٤١٧١٠٨. 

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأ�������ش������درت 
82 ل�شنة  والبيئة ق��رارا وزاري���ا رق��م 
2019 ب�شاأن ا�شتخدام معدة ال�شيد 
باإمارة  ال�����ش��ي��د  م��ي��اه  يف  ب��ال��ق��راق��ري 
اأب��وظ��ب��ي اب��ت��داء م��ن الأول م��ن �شهر 
اإط����ار خطة  وذل����ك يف   2019 م��اي��و 
م�شايد  تعايف  ل�شمان  �شاملة  حماية 
وبناء  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة  الأ����ش���م���اك يف 
اأبوظبي  البيئة -  على تو�شيات هيئة 
وال���درا����ش���ات وب���رام���ج ال��ر���ش��د التي 
اأجرتها. وجاء القرار ا�شتجابة لنتائج 
 – البيئة  هيئة  اأج��رت��ه  ال���ذي  امل�����ش��ح 
التغري  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة يف م��ي��اه ال��دول��ة يف 
لتقييم   2017–  2016 ال��ف��رتة 
برنامج  ���ش��م��ن  ال�����ش��م��ك��ي  امل����خ����زون 
للدولة.  امل�شتدامة  ال�شمكية  امل�شايد 
ووفقا للقرار فاإنه يحظر على جميع 
وامل�شجلني  ال�����ش��ي��د  ح��رف��ة  م�����زاويل 
ا�شتخدام  اأو  ح���ي���ازة  ال�������وزارة  ل����دى 
ب���ال���ق���راق���ري يف مياه  ال�����ش��ي��د  م���ع���دة 
اأبوظبي وذلك  التابعة لإمارة  ال�شيد 
اأن  كما   .2019 1 مايو  اعتبارا من 
لدى  امل�شجلني  ال�شيادين  كافة  على 

الوزارة �شحب كافة القراقري اململوكة 
لإمارة  التابعة  ال�شيد  مياه  من  لهم 
اإليه  امل�����ش��ار  اأب���وظ���ب���ي ق��ب��ل ال���ت���اري���خ 
وي�شتثنى من اأحكام هذه املادة اللن�شات 
 – البيئة  هيئة  قبل  م��ن  لها  امل�شرح 
ال�شيد  م��ع��دة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اأب���وظ���ب���ي 
الأبحاث  لأغ��را���ض  وذل��ك  بالقراقري 
والدرا�شات العلمية. وعلى الرغم مما 
حققه برنامج اإدارة م�شايد الأ�شماك 
اخلا�شة  النتائج  اأن  اإل  جناحات  من 
وتدعمها  وا�شحة  الرئي�شية  بالأنواع 
نتائج برنامج تقييم خمزون م�شايد 
 2001 ع��ام  منذ  امل�شتمر  الأ���ش��م��اك 
ال�شمكي  امل��خ��زون  ب���اأن  تو�شح  وال��ت��ي 
بحاجة ما�شة للحماية من ال�شتغالل 

والتدابري  الج��راءات  واتخاذ  املفرط 
لرفع  وتنميتها  ل�شتدامتها  الالزمة 
والو�شول  امل�����ش��ت��دام  ال�����ش��ي��د  م��وؤ���ش��ر 
ال�شمكي  للمخزون  امل�شتدامة  للعتبة 
على  وبناء  العاملية.  امل��وؤ���ش��رات  ح�شب 
تقييم  وم�شح  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  نتائج 
البيئة  هيئة  اأو���ش��ت  ال�شمكية  امل���وارد 
على  ال��ق��رار  ه��ذا  بتطبيق  اأبوظبي   -
املخزون  تقييم  م�شوحات  ت�شتمر  اأن 
والدرا�شات خالل الفرتة املقبلة لدعم 
اتخاذ القرار بتمديد اأو اإيقاف احلظر. 
وت�شعى الهيئة لرفع م�شتهدف موؤ�شر 
من  باملئة   70 اإىل  امل�����ش��ت��دام  ال�شيد 
اأجل الو�شول اىل امل�شتويات امل�شتدامة 
ا�شرتاتيجية خطة  مع  وذلك متا�شيا 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يف 
خالل  م��ن   2021-2014 ال��دول��ة 
املتعلقة  امل��ق��رتح��ات  ع���دد م��ن  و���ش��ع 
التي  وال�����ش��ارم��ة  العاجلة  بالتدابري 
�شركائها  باتخاذها مع  الهيئة  �شتقوم 
وامل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ش���ع بهدف 
وال�شتدامة  ال���ت���وازن  حتقيق  اإع����ادة 
لدرا�شات  ووف��ق��ا  الأ���ش��م��اك.  مل�شايد 
با�شتخدام  ال�شيد  ب���اأن  تبني  الهيئة 
الرئي�شية  الأنواع  ي�شتهدف  القراقري 
الهامور  مثل  كبري  ب�شكل  وامل�شتنزفة 
اإنزال  بلغ  حيث  وال��ف��ر���ض  وال�شعري 
اأكرث   2017 ع����ام  يف  الأن�������واع  ه����ذه 
اإج��م��ايل الإن���زال  75 باملئة م��ن  م��ن 
ب��وا���ش��ط��ة ال���ق���راق���ري. ك��م��ا ت��ب��ني من 

وامل�شوحات  التنظيف  حمالت  خ��الل 
ال��ق��اع��ي��ة وج�����ود ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 
القراقري املهملة يف قاع البحر والتي 
 2016 مت ت��ق��دي��ره��ا يف درا���ش��ة ع���ام 
كيلومرت  ل��ك��ل  ق��راق��ري   10 مب��ع��دل 
احتجاز  اإىل  ت�������وؤدي  وال����ت����ي  م���رب���ع 
يعرف  ف���ي���م���ا  ون���ف���وق���ه���ا  الأ�����ش����م����اك 
الذي  ال�شبحي”  “ال�شيد  ب��ظ��اه��رة 
�شلبا  وي��وؤث��ر  ال�شمكي  امل��خ��زون  يهدد 
على  وحفاظا  البحرية.  البيئة  على 
ا�شتدامة  اأج��ل  وم��ن  البحرية  البيئة 
اأبوظبي  لإم������ارة  ال�����ش��م��ك��ي��ة  ال�����رثوة 
ق��ام��ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع���دة تدابري 
ال�شمكي  امل��خ��زون  لتنمية  وم��ب��ادرات 
تعزيز  اأهمها  وم��ن  البحرية  والبيئة 
البحرية  للمواقع  وال�شبط  املراقبة 
اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  وال�����ش��اح��ل��ي��ة 
امل�شدات  واإن�������ش���اء  ب����الإم����ارة  امل��ع��ن��ي��ة 
البحرية  وامل��ح��م��ي��ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
املرجانية  ال�شعاب  وتنمية  الطبيعية 
الطبيعية واإجراء البحوث والدرا�شات 
العلمية حول املخزون ال�شمكي وو�شع 
الأ�شماك  اإ�شبعيات  لإط���الق  ب��رام��ج 
لإعادة تاأهيلها وو�شع برامج لتطوير 
ق���ط���اع ا����ش���ت���زراع الأح����ي����اء امل��ائ��ي��ة يف 

الإمارة.

•• الظفرة-وام: 

قام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
ام�ض  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
باأن�شطة وفعاليات  بجولة تفقدية 
الدورة الثانية من برنامج فر�شان 
والذي  ال��ث��اين  ي��وم��ه  يف  الت�شامح 
بالتعاون  الت�شامح  وزارة  تنظمه 
املحلية  اجل����ه����ات  م����ن  ع�����دد  م����ع 

والحتادية مبنطقة الظفرة .
اأكرث  ت��اأه��ي��ل  ال��ربن��ام��ج  ي�شتهدف 
من 63 �شابا وفتاة ليكونوا فر�شان 
جمتمعهم  يف  الت�شامح  فار�شات  و 
قدراتهم  واإط��الق  عملهم  واأماكن 
التي  والأن�شطة  امل��ب��ادرات  لبتكار 
والتعاي�ض  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت���ع���زز 

املجتمعي.
والتقى معاليه منت�شبي الربنامج 
و اأجرى معهم اأحاديث ودية حول 
منهم  كل  ودور  واأهميته  الت�شامح 
واآرائهم  اأفكارهم  اإىل  وا�شتمع  فيه 
الت�شامح  ف��ر���ش��ان  ب��رن��ام��ج  ح���ول 
ب�شكل عام يف  الت�شامح  وزارة  ودور 

تعزيز القيم ال�شامية للت�شامح.
�شعادة  راف��ق معاليه خالل جولته 
عفراء ال�شابري املدير العام ملكتب 
النعيمي  اهلل  وعبد  الت�شامح  وزير 
املدير التنفيذي للربنامج الوطني 
الوزارة  قيادة  من  وع��دد  للت�شامح 

واخلرباء امل�شاركني يف الربنامج.
فر�شان  لقائه  خالل  معاليه  واأك��د 
ال�شيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن  ال��ت�����ش��ام��ح 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
والعمل  ب��ال��ق��ول  ج�����ش��د  ث����راه  اهلل 
كان  فقد  والتعاي�ض  الت�شامح  قيم 
اإجن����ازات����ه  ق����رارات����ه و  ح��ك��ي��م��ا يف 
�شجاعا يف مواجهة كل التحديات، 

ال���راأي  اإىل  ي�شتمع  الأف����ق،  وا���ش��ع 
وال��راأي الآخر حري�شا على تنمية 
والت�شامح  والتعاي�ض  ال�شالم  قيم 
احلفاظ  على  كحر�شه  ال��ع��امل  يف 
ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال����رتاث، 
واإميان  بالنف�ض  كاملة  ثقة  ولديه 
العطاء  على  الإن�شان  بقدرة  ق��وي 

والإجناز.
اخل�شائ�ض  ه�����ذه  اأن  واأو������ش�����ح 
مكونات  ذات����ه����ا  ه����ي  وال�������ش���ف���ات 
بني  والتعاي�ض  وال��وف��اق  الت�شامح 
برنامج  يعمل  ال��ت��ي  وه��ي  الب�شر، 
تاأكيدها  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ام��ح  ف��ر���ش��ان 
امل�شاركني  جميع  لدى  وتطويرها 
– بل  مئات  هناك  اأن  م��وؤك��دا  فيه 
اأن  ال��ت��ي ميكنها  – امل��واق��ف  اآلف 
ت���وؤك���د ه����ذه امل���ع���اين ال�����ش��ام��ي��ة يف 
حياة ال�شيخ زايد، والتي تركها لنا 
لنتعلم منها، وتتعلم منها الأجيال 

القادمة.
و اأ�شاف معاليه اأن وزارة الت�شامح 
الت�شامح  فر�شان  برنامج  اأطلقت 
ليقوم من خالله فر�شان الت�شامح 

م�����ن اجل�����ه�����ات ال����ت����ي ي����ت����م ط����رح 
الربنامج فيها بن�شر قيم الت�شامح 
يف تلك اجلهات عن طريق املبادرات 
والربامج التي يقرتحها الفر�شان 
وت���رع���اه���ا ال�������وزارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
لها  ت�شمن  حتى  املحلية  اجل��ه��ات 

النجاح.
العمل  الأ���ش��ل��وب يف  اأن ه��ذا  واأك���د 
امل�شرتك  والعمل  التعاون  �شيحقق 
التالحم  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���م���ي���ع  ب����ني 
الإن�شانية  القيم  ودع��م  املجتمعي 
ال�شامية ويف القلب منها الت�شامح 
اإىل ربط  ذات���ه  ال��وق��ت  وي�����وؤدي يف 
و�شلوك  بقيم  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد 
ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض ال���ت���ي هي 
مكونات مهمة يف الهوية الوطنية.

وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
وتاأهيل  متكني  هدفنا  اإن  م��ب��ارك 
وفئات  اأف��راد  الراغبني من جميع 
اإيجابية  يكونوا طاقة  املجتمع كي 
ت�����ش��ه��م يف ن�����ش��ر ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح و 
و  ال�شباب  ب��ني  ال�شلمي  التعاي�ض 
املحلية  املجتمعات  ويف  الأ�شر  بني 

ويف رب��وع ال��دول��ة م��وؤك��دا اأن وزارة 
ال��ت�����ش��ام��ح حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ودعم 
قيادتنا الر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

ال�شمو حكام الإمارات.
ووج������ه م���ع���ال���ي���ه ال���ق���ائ���م���ني على 
الربنامج الوطني فر�شان الت�شامح 
ر�شالة  ت�����ش��ل  اأن  ع��ل��ى  ب��احل��ر���ض 
امل�شاركني  ج��م��ي��ع  اإىل  ال��ت�����ش��ام��ح 
وتتمثل يف اأن الت�شامح من اجلميع 
وم�����ع اجل���م���ي���ع دومن������ا ت���ف���رق���ة اأو 
اأ�شا�ض  الب�شر على  بني  متييز بني 
اأو  املعتقد  اأو  اجلن�شية  اأو  ال��ن��وع 
اأو  ال���ق���درة  اأو  ال��ل��غ��ة  اأو  ال��ث��ق��اف��ة 
يوؤدي  الإم�����ارات  فت�شامح  امل��ك��ان��ة، 

ال��ت��اآل��ف وال���رتاح���م واحل����وار  اإىل 
منفعة  اأج������ل  م����ن  اجل���م���ي���ع  ب����ني 
الإمارات  يف  الت�شامح  واأن  اجلميع 
الآخرين  ه��و احل��ي��اة يف �شالم م��ع 
وثقافاتهم  معتقداتهم  واح����رتام 
وهو الإدراك الواعي باأن التعددية 
هما  ال�شكان  خ�شائ�ض  يف  والتنوع 
الب�شرية،  للمجتمعات  قوة  م�شدر 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ف��ال��ت�����ش��ام��ح يف 
الإمارات لي�ض واجبا اأخالقيا فقط 
بل اإنه اأداة اأ�شا�شية لتحقيق التنمية 
والتقدم  وامل�����ش��ت��دام��ة  ال�����ش��ام��ل��ة 
املن�شود  والقت�شادي  الجتماعي 
ملكانة  الح������رتام  ت��اأك��ي��د  وك���ذل���ك 
ال��ع��امل، وه���و الطريق  ال��دول��ة يف 
اإيجابية  دول��ي��ة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  اإىل 
يف عامل يت�شم بالتنوع والتعددية. 
و عرب معاليه يف ختام الزيارة عن 
فار�شات  و  ف��ر���ش��ان  بلقاء  �شعادته 
مطالبا   .. ب��ال��ظ��ف��رة  ال��ت�����ش��ام��ح 
القيم  اإياهم ببذل اجلهود لتعزيز 
املحلية  جمتمعاتهم  يف  ال�شامية 
وقال : “ اأنتم جيل نثق يف قدراته، 
ونوؤهله لكي يكون �شفريا لت�شامح 

الإمارات حول العامل«.
امل�شاركون  ع��رب  اآخ���رى  ناحية  م��ن 
الربنامج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  يف 
الت�شامح” عن  “ فر�شان  الوطني 
الربنامج  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم 
الذي قدم كما هائال من املعلومات 
واك���ت�������ش���ب���وا م����ن خ���الل���ه خ����ربات 
النظري  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  وا���ش��ع��ة 
والعملي، موؤكدين اأن الربنامج مت 
اأ�ش�ض  الإع��داد له ب�شكل رائ��ع وفق 
اأكادميية راقية وطالبوا با�شتمراره 
ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل وع����ربوا عن 
معايل  باهتمام  البالغة  �شعادتهم 

ال�شيخ نهيان بن مبارك بالربنامج 
وح����ر�����ش����ه ع���ل���ى زي�����ارت�����ه ول���ق���اء 
يوؤكد على  ما  فيه، وهو  امل�شاركني 
اهتمام الوزارة بالربنامج واأهميته 

يف ن�شر قيم الت�شامح.
موظف  الكعبي  عيد  عبيد  ق��ال  و 
جاءت  ب��ال��ربن��ام��ج  م�����ش��ارك��ت��ه  اإن 
برغبة منه يف التعرف على كل ما 
يتعلق بالت�شامح وامل�شاركة بجهوده 
الت�شامح  قيم  تعزيز  يف  املتوا�شعة 
ل�شتمرارية  �شرورية  يراها  التي 
مراحل  اإىل  ال���و����ش���ول  و  احل���ي���اة 
ال��ت��ع��اون الإن�������ش���اين ال����ذي يحقق 

الرفاهية والتقدم .
اأك��د عبد اهلل علي جا�شم طالب  و 
اأن م�����ش��ارك��ت��ه يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ة 
ب��رن��ام��ج ف��ر���ش��ان ال��ت�����ش��ام��ح ميثل 
لأن  �شخ�شيته  يف  حقيقية  ن��ق��ل��ة 
يرتب  اأن  ا����ش���ت���ط���اع  ال����ربن����ام����ج 
املجتمعي  امل�شتويني  اأولوياته على 
والإن�������ش���اين و ح�����ش��ل م���ن خالله 
ع���ل���ى م���ع���ل���وم���ات ���ش��ت��م��ك��ن��ه من 
ت����ق����دمي ال����دع����م وامل���������ش����ان����دة من 
اأج���ل ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح �شواء 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اأ���ش��رت��ه اأو ح��ت��ى يف 

جانبه  م����ن  الأخ���������رى.  امل����ج����الت 
ع��ب��د اهلل احل�شني  اأع����رب ح��م��دان 
يف  بامل�شاركة  الغامرة  �شعادته  عن 
الت�شامح يف دورته  برنامج فر�شان 
و�شائل  ن�شرته  م��ا  وت��اب��ع  ال��ث��ان��ي��ة 
الإع��الم عن ما يقدمه من برامج 
بالتعاي�ض  تتعلق  وتدريبات  وور�ض 
ال�شلمي.. موؤكدا اأنه ا�شتفاد كثريا 
مم��ا ق��دم��ه ال��ربن��ام��ج وق����ال “اإن 
زي������ارة م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبثابة  ك��ان��ت  للم�شاركني  م��ب��ارك 
دفعة قوية لالأمام لتفعيل قدراتنا 
مبادرات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زن��ا 
جمتمعية تعزز قيم الت�شامح �شواء 

بالظفرة اأو الإمارات اأو العامل«.
مدير  احل��م��ادي  عائ�شة  اأ���ش��ادت  و 
ب��اه��ت��م��ام وزارة  ب��امل��رف��اأ  م��رك��ز مت 
اأبناء  اإىل  ب���ال���و����ش���ول  ال��ت�����ش��ام��ح 
ت���ق���دمي هذا  ال���ظ���ف���رة و  م��ن��ط��ق��ة 
ال��ربن��ام��ج امل��ه��م واحل��ي��وي والذي 
يوؤ�ش�ض لفكرة ال�شخ�شية املت�شاحمة 
وي�شع عدة قواعد مهمة ي�شتطيع 
الإن�شان من خاللها تقييم قدرته 
على الت�شامح .. موؤكدة “اأن زيارة 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 

– نحن  لنا  رائ��ع��ة  م��ف��اج��اأة  متثل 
 - الت�شامح  فار�شات  يف  امل�شاركات 
قيم  كثريا حول  اإلينا  فقد حتدث 
املوؤ�ش�ض  الوالد  ومواقف  الت�شامح 
و�شجعنا  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ل��ن��ا دور يف  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ك��ث��ريا 

امل�شتقبل.
طالبة  حم��م��د  خ���ول���ة  اأع����رب����ت  و 
�شعادتها  ع�����ن  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ب���ك���ل���ي���ة 
باحلوار الذي اأجراه معايل ال�شيخ 
فار�شات  م���ع  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
كافة  وت��ن��اول  ب��ال��ظ��ف��رة  الت�شامح 
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل اخل��ا���ش��ة مب��ا تقدمه 
اإليه  ي��ه��دف  وم���ا  ال��ت�����ش��ام��ح  وزارة 
الربنامج و اأجاب عن كافة الأ�شئلة 
قالت  و  الفار�شات.  طرحتها  التي 
موظفة  القبي�شي  اهلل  ع��ب��د  ق���وت 
حري�شة  اإن���ه���ا  الأح���م���ر  ب��ال��ه��الل 
م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ع��ل��ى امل�������ش���ارك���ة يف 
لي�ض  الت�شامح،  ف��ار���ش��ات  ب��رن��ام��ج 
لأنه  ولكن  املو�شوع  لأهمية  فقط 
لهيئة  الإن�شانية  املهام  يتكامل مع 
وير�شم  الإم��ارات��ي  الأحمر  لهالل 
ال��ت�����ش��ام��ح ���ش��ورة ب��راق��ة لإم����ارات 

العز و الإن�شانية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  تفقد 
النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة 
، ق�شم �شرطة املطار بهدف الطمئنان 
على �شري العمل ، وال�شتماع اإىل اآراء 
تطبيقاً   ، وم��الح��ظ��ات��ه��م  امل��وظ��ف��ني 
تفتي�ض  ل��ن��ظ��ام  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 
املعايري  وف��ق  ال�شنوي  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املعتمدة لالطالع على �شري اإجراءات 
الحتياجات  ع��ل��ى  وال���وق���وف  ال��ع��م��ل 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
التفتي�ض  ت��ع��زي��ز  م���ب���ادرة  و���ش��م��ن   ،
، وراف����ق����ه خالل  ال�����ش��رط��ي  ل��ل��ع��م��ل 
عبد  حمد  امل��ق��دم  التفقدية  اجل��ول��ة 
مكتب  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ع��و���ش��ي  اهلل 
القائد العام ، اخلبري �شيف ال�شفريي 

املوؤ�ش�شي  الأداء  وم�����ش��ت�����ش��ار  خ��ب��ري 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ، 

وفريق التفتي�ض الأمني .

ال��ع��م��ي��د �شامل   ، ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  وك����ان يف 
اإدارة �شرطة  الدرمكي مدير  �شلطان 
املنافذ واملطارات، العقيد علي �شعيد 

وعدد  الإدارة،  مدير  نائب  احلب�شي 
من ال�شباط والأفراد.

ال����ل����واء  ق�����ام  زي�����ارت�����ه  ويف م�����ش��ت��ه��ل 

ب��ج��ول��ة تفقدية  ب���ن ع���ل���وان زي���ارت���ه 
مدى  من  للتاأكد  الع�شكري  للطابور 
ال����ش���ت���ع���داد واجل���اه���زي���ة م���ن حيث 
اللتزام بالقيافة والهندام الع�شكري 
وفق التعليمات النظامية املعمول بها 
يف وزارة الداخلية ، كما تفقد �شيارات 
الفح�ض  اآل��ي��ة  ع��ل��ى  واط��ل��ع  الإدارة 
جاهزيتها  على  للوقوف  وال�شيانة 
لال�شتخدام  م���الئ���م���ت���ه���ا  وم��������دى 
الح����ت����ي����اج����ات  ع����ل����ى  وال�������وق�������وف   ،

ومتطلبات التطوير والتحديث  .
وجت������ول ب����ن ع����ل����وان ب��ج��م��ي��ع اأف�����رع 
على  ل���ل���وق���وف   ، الإدارة  وم����راف����ق 
املقدمة  واخل��دم��ات  العمل  جمريات 
ون��اق�����ض امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ق��د تعرت�ض 
اأف�شل  بحث  ع��ن  ف�شال  الأداء  �شري 
خ��ط��ط ال��ت��ح�����ش��ني وال��ت��ط��وي��ر وفق 

معايري اجلودة والتميز .
اجلولة  اإط�������ار  يف  ����ش���ع���ادت���ه  ووج������ه 
التميز  وم��ع��اي��ري  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ات��ب��اع 
وموا�شلة تنفيذ امل�شاريع التح�شينية 
وال��ت��ط��وي��ري��ة ، ون���اق�������ض ع������دداً من 
امل��ق��رتح��ات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
بالعمل  وال��ن��ه��و���ض  الأداء  ت��ط��وي��ر 

املوظفني  وح��ث   ، الإدارة  اإىل  امل��وك��ل 
لتطوير  املزيد من اجلهد  ب��ذل  على 
، و�شرورة تخلي�ض معامالت  العمل 
وبجودة  وق����ت  ب���اأ����ش���رع  امل�����ش��اف��ري��ن 
بهم  والرتحيب  وا�شتقبالهم  عالية 
لعك�ض  كبري  برقي  معهم  والتعامل 
ال�������ش���ورة امل�������ش���رف���ة ل�����ش��رط��ة راأ������ض 

اخليمة ، واأكد احلر�ض الكبري الذي 
راأ�ض  ل�شرطة  العامة  القيادة  توليه 
الأق�شام  و  الإدارات  ملختلف  اخليمة 
العمل  لتعزيز  لها  التابعة  والأف����رع 
مواكبة  وك���ذل���ك  ب��رم��ت��ه  ال�����ش��رط��ي 
التطور املت�شارع الذي ت�شهده الإمارة 

على خمتلف ال�شعد.

•• اأبوظبي - وام:

ي�شارك “ �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع “ كداعم ر�شمي ملهرجان “ذا ريج” 
الذي يقام يف الفرتة من 6 اإىل 8 مار�ض اجلاري يف حديقة اأم الإمارات.

ي�شم املهرجان يف ن�شخته احلالية جمموعة من امليزات اجلديدة ت�شمل الأداء 
امل�شرحي احلي والكوميديا اإ�شافة اإىل تقدمي الأزياء باجتاهاتها الع�شرية 
جميع  من  وامل�شروبات  الأطعمة  من  جمموعة  عر�ض  جانب  اإىل  املختلفة 
اأنحاء العامل. كما ي�شارك ال�شندوق يف املهرجان عرب جمموعة من امل�شاريع 
الأغذية  قطاعي  يف  العاملة  و  قبله  م��ن  امل��دع��وم��ة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الأعمال  رواد  رف��د  اإىل  ال�شندوق  وي�شعى  بالتجزئة.  والبيع  امل�شروبات  و 
املواطنني واأ�شحاب امل�شاريع املمولة من قبله بالدعم املطلوب عرب امل�شاركة 

يف الفعاليات والأن�شطة التي تعزز مكانتهم يف الأ�شواق املحلية وتدعم منو 
الرئي�ض  الدرمكي،  �شعيد  عبداهلل  �شعادة  قال  امل�شاركة،  حول  و  م�شاريعهم. 
م�شاركتنا  نعلن  اأن  “ي�شعدنا  امل�شاريع:  لتطوير  خليفة  ل�شندوق  التنفيذي 
التي  الفعاليات  اأب��رز  “ذا ريج” الذي يعترب من  كداعم ر�شمي يف مهرجان 
مع  متا�شيا  وذل��ك  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  وامل�شروبات  والأغ��ذي��ة  ب��الأزي��اء  تعنى 
ا�شرتاتيجيتنا الوا�شحة يف دعم ريادة الأعمال وت�شجيع ال�شباب املواطن على 
البتكار والبداع يف امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة �شمن خمتلف القطاعات 
احليوية يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات. واأكد اأن ال�شندوق يوا�شل العمل 
على تهيئة بيئة اأعمال حا�شنة للنمو والتطور يف ريادة الأعمال من خالل 
تقدمي وتنفيذ مبادرات وبرامج موجهة لدعم رواد الأعمال ومتكني امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة من حتقيق النمو امل�شتدام وامل�شاهمة يف حتقيق اأهداف 

التنويع القت�شادي يف دولة الإمارات.” و يعر�ض ال�شندوق خالل م�شاركته 
مبادرة  �شمن  تطويرها  مت  وت��راث��ي��ة  حرفية  منتجات  كذلك  امل��ه��رج��ان  يف 

احلفاظ على املهن واحلرف الإماراتية. بهدف  “�شوغة”، 
للحرفيات  مبا�شرا  عر�شا  ال�شندوق  يقدم  املتميزة،  م�شاركته  من  وكجزء 
با�شتخدام  جميل  اب��ت��ك��اري  بطابع  تراثية  وم�شغولت  منتجات  �شنع  ع��ن 
املهرجان  امل�شاركة يف  الآخ��رى  امل�شاريع  اأب��رز  ومن  و”التلي«.  “اخلو�ض” 
واملدعومة من ال�شندوق “الزمن اجلميل للهدايا” وهو م�شروع يجمع بني 
اأ�شالة املا�شي وحداثة احلا�شر ويقدم منتجات خمتلفة حتمل عبق املا�شي 
الأ�شيل ب�شوره حتاكي حا�شرنا و تلبي احتياجاته، وم�شروع “بالك كافيه 
/مقطورة/  متحرك  ك�شك  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الغذائي”  التموين  خل��دم��ات 
ل��ت��ق��دمي اأج����ود اأن����واع امل�����ش��روب��ات ال���ب���اردة وال�����ش��اخ��ن��ة واحل��ل��وي��ات والكعك 

الطازج، ومت جتهيزه باأف�شل املعدات احلديثة من الداخل واخلارج وباأف�شل 
اأنواع  اأج��ود  بتقدمي  كافيه” املتخ�ش�ض  “�شبي�ض  وم�شروع  فيه..  العاملني 
�شيد”  “فود  بوتيك” للحلويات، ومطعم  �شويت  “�شتيال  القهوة، وم�شروع 
الذي  امل�شروع  اآرت” وهو  “�شوغر  املاأكولت ال�شحية، وحلويات  الذي يقدم 
يعتمد بالأ�شا�ض على حلوى ال�شكر، اإ�شافة اإىل م�شروع مطعم بيت البخاري 
الذي يقدم ماأكولت متنوعة من املطبخني الإماراتي واخلليجي يف اأبوظبي 
و القهوة املتخ�ش�شة و احللويات �شمن العالمة التجارية “ اأو ثري زون”، و 
م�شروع “ التاجر الوطني للتجارة ذ.م.م - روي�ض �شوكول” الذي يقدم اأرقى 
و اأجود اأنواع ال�شوكولته الطازجة، وم�شروع “كرافتي كوتيج” الذي يقدم 
الدرو�ض اخلا�شة حول  اإىل  اإ�شافة  اليدوية  للفنون واحل��رف  ل��وازم خا�شة 

منتجات معينة.

» �صنـــدوق خليفـــة « ي�صـــارك يف مهرجـــان » ذا ريـــج « 2019 

نهيان بن مبارك يتفقد اأن�صطة وفعاليات » برنامج فر�صان الت�صامح «

قائد عام �صرطة راأ�ش اخليمة يتفقد اأمن املطار 

•• دبي - الفجر:

ر يف دبي بزيارة  قام وفد موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شّ
الأمني  املطوع،  “بيت اخلري” تراأ�شه علي حممد  اإىل 
العام للموؤ�ش�شة، يرافقه عمر جمعة كلندر، مدير اإدارة 
تنمية الوقف، ونا�شر ثاين املطرو�شي، مدير امل�شوؤولية 
اأول  تنفيذي  ال�����ش��وي��دي،  را���ش��د  وع��ب��داهلل  املجتمعية، 
درا�����ش����ات وق���ف���ي���ة، ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه��م ع���اب���دي���ن طاهر 
العو�شي، املدير العام للجمعية، بح�شور �شعيد مبارك 
املزروعي، نائب املدير العام، وعبداهلل الأ�شتاذ، م�شاعد 
العام، وعلي �شالح، نائب رئي�ض ق�شم العالقات  املدير 
تعزيز  اإىل  الزيارة  وهدفت  املتعاملني.  واإ�شعاد  العامة 

�شبل التعاون يف جمال الوقف اخلريي، وتفعيل مذكرة 
التفاهم القائمة بني اجلانبني يف اإطار التعاون امل�شتمر 
واملثمر بينهما، وا�شتكماًل ل�شعي اجلمعية للتعاون مع 
خمتلف اجلهات الفاعلة يف العمل اخلريي والإن�شاين 
العو�شي  واأ����ش���اد  امل���ب���ارك.  اأع��ت��اب �شهر رم�����ش��ان  ع��ل��ى 
وتعاونها   ر،  الق�شّ و���ش��وؤون  الأوق����اف  موؤ�ش�شة  بجهود 
مع اجلمعيات اخلريية والإن�شانية يف الدولة، لتمكني 
الفئات الجتماعية التي ت�شتحق امل�شاندة والدعم، من 
تلبية  عرب  املحتاجني،  وج��وه  على  ال�شعادة  ر�شم  اأج��ل 
وحياتهم  بواقعهم  والرت��ق��اء  الأ�شا�شية،  احتياجاتهم 
اختارت  ال��ذي  العام،  هذا  يف  وخ�شو�شاً  الأف�شل،  نحو 

القيادة الر�شيدة اأن يكون عاماً للت�شامح والعطاء.

ر« تبحثان التعاون »بيت اخلري« و»�صوؤون الق�صّ

حظر ا�صتخدام معدة ال�صيد القراقري يف مياه ال�صيد باإمارة اأبوظبي
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من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٦٩٨٦٣ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٢/٢٦

امل�شجلة بالرقم : ١٦٩٨٦٣ بتاريخ : ٢٠١٣/٠٥/٣٠
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٦٩٨٦٤ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٢/٢٦

امل�شجلة بالرقم : ١٦٩٨٦٤ بتاريخ : ٢٠١٣/٠٦/٢٤
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٥
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٧٩٨٥٧ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٢٧

امل�شجلة بالرقم : ١٧٩٨٥٧ بتاريخ : ٢٠١٤/٠٥/٢٦
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث، 
�شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات 

املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٧٩٨٥٨ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٢٧

امل�شجلة بالرقم : ١٧٩٨٥٨ بتاريخ : ٢٠١٥/٠٤/١٥
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث، 
�شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات 

املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٢
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٨٣٧٧١ بتاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٨

امل�شجلة بالرقم : ١٨٣٧٧١ بتاريخ : ٢٠١٤/٠٦/٠٨
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٤٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٣٧٤٠٧ بتاريخ : ٢٠٠٠/٠٧/١٦
امل�شجلة بالرقم : ٣٧٤٠٧ بتاريخ : ٢٠٠٢/٠١/١٢

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٣٧٤٠٨ بتاريخ : ٢٠٠٠/٠٧/١٦
امل�شجلة بالرقم : ٣٧٤٠٨ بتاريخ : ٢٠٠٢/٠٦/١٠

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٢
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٣٧٤٠٩ بتاريخ : ٢٠٠٠/٠٧/١٦
امل�شجلة بالرقم : ٣٧٤٠٩ بتاريخ : ٢٠٠٢/٠١/١٤

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٧٩٨٥٩ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٢٧

امل�شجلة بالرقم : ١٧٩٨٥٩ بتاريخ : ٢٠١٤/٠٥/٢٦
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٧٩٨٦٠ بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٢٧

امل�شجلة بالرقم : ١٧٩٨٦٠ بتاريخ : ٢٠١٤/٠٥/٢٦
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٢
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٨٣٧٦٩ بتاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٨

امل�شجلة بالرقم : ١٨٣٧٦٩ بتاريخ : ٢٠١٤/٠٦/٠٨
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١٨٣٧٧٠ بتاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٨

امل�شجلة بالرقم : ١٨٣٧٧٠ بتاريخ : ٢٠١٥/٠٣/١٨
باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    

وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٥
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٣٧٤١٠ بتاريخ : ٢٠٠٠/٠٧/١٦
امل�شجلة بالرقم : ٣٧٤١٠ بتاريخ : ٢٠٠٢/٠٦/١٠

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٢
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٦٧٢٤٥ بتاريخ : ٢٠٠٥/٠٢/١٥
امل�شجلة بالرقم : ٦٧٢٤٥ بتاريخ : ٢٠٠٦/١١/٠٨

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٠
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٦٧٢٤٦ بتاريخ : ٢٠٠٥/٠٢/١٥
امل�شجلة بالرقم : ٦٧٢٤٦ بتاريخ : ٢٠٠٦/١١/٠٨

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣٢
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٨٣٦٢٩ بتاريخ : ٢٠٠٦/٠٨/٠١
امل�شجلة بالرقم : ٨٣٦٢٩ بتاريخ : ٢٠٠٧/٠٥/١٣

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢١
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: ٨٤٦٧١ بتاريخ : ٢٠٠٦/٠٨/٢٦
امل�شجلة بالرقم : ٨٤٦٧١ بتاريخ : ٢٠٠٧/١١/١٩

باإ�شم املالك   �شتاربك�ض كوبوري�شن    
وعنوانه: ٢٤٠١ يوتا اأفينيو �شاوث،  �شياتل، دبليو اإيه ٩٨١٣٤، الوليات  املتحدة الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر بيه اإل �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢١
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠١٨/٠٨/١٦      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠١٩/٠١/٣١   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

  من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم ٣٠٤٦٠٩:بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/١٣
باإ�شم : كاردينال هيلث �شوي�شرا ٥١٥ جي ام بي ات�ض 

وعنوانه:  ليندن�شرتا�شي ١٠ ، ٦٣٤٠ بار ، �شوي�شرا.
�س�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١٠
غمد املِدخال للو�شول ال�شعاعي.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات RAIN SHEATH باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

  من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم ٣٠٤٤٩٥:بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠٩
باإ�شم : بيو�شن�ض ويب�شرت، اإنك.

وعنوانه:  ٣٣ تكنولوجي درايف ، اإرفني ، كاليفورنيا  ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�س�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١٠
اأجهزة طبية حتديداً اأقطاب كهربائية على القثاطر ُت�شتخدم يف اإجراءات ا�شتئ�شال القلب.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TRUEREFباللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم ٣٠٤٤٩٥:بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠٩
باإ�شم : اأوميغا ١ ليمتد 

وعنوانه:  الوحدة رق��م امل��ا���ض-٠١-٣١ ، ب��رج املا�ض ، قطعة اأر���ض رق��م جى ال ت��ي- بي ات�ض ١-اأي��ة ٠، اأبراج 
بحريات جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�س�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٤٣
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، الإيواء املوؤقت.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي HOTEL Amour باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 
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•• دبي -وام:

ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  اأكد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
متكني  اأن  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
للقطاعات  وق��ي��ادت��ه��م  الإم��ارات��ي��ني 
�شماننا  ي�����ش��ك��ل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
وتوطينهم  م�شرق  مل�شتقبل  ورهاننا 
ي�شكل  ال�شرتاتيجية  الوظائف  يف 
ت�شافر  ت�شتلزم  ح��ك��وم��ي��ة  اأول���وي���ة 
انطالقاً  وت��ك��ام��ل��ه��ا  اجل���ه���ود  ك��اف��ة 
من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
والرامية  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
العمل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ����ش���رورة  اإىل 
املنا�شبة التي حتقق للفرد الإماراتي 
الذي  وال��رف��اه��ي��ة  املعي�شة  م�شتوى 

يف  ف��اع��اًل  عن�شراً  وجتعله  ين�شده، 
م�شدداً  ال�شاملة،  النه�شة  م�شرية 
�شموه على اأن خطط وا�شرتاتيجيات 
الإن�شان  بناء  الإم��ارة تتمحور حول 
الإماراتي وتطوير مهاراته لإعداده 
�شلبة  دع���ام���ة  وج��ع��ل��ه  للم�شتقبل 
اأن  لقت�شاد دبي، م�شرياً �شموه اإىل 
موؤثراً  دوراً  يلعب  الإم��ارات��ي  الفرد 
يف حتريك عجلة القت�شاد الوطني 

ودفع م�شرية التنمية امل�شتدامة.
وقال �شمو ويل عهد دبي: “تنطوي 
كافة خططنا على الرتقاء مبهارات 
الإم���ارات���ي���ني وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م يف 
امل��ج��الت، وخلق ركيزة من  خمتلف 
ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ال����ق����ادرة على 
والتطور،  التنمية  م�شرية  مواكبة 
املتاحة  اخل���ي���ارات  ن��ط��اق  وت��و���ش��ي��ع 
اأمامهم للم�شاركة بفعالية وكفاءة يف 

�شوق العمل، ف�شاًل عن تهيئة البيئة 
اإمكاناتهم  لإط�����الق  ل��ه��م  امل��وات��ي��ة 
بعنا�شر  ورف�����ده�����م  وط����اق����ات����ه����م، 
م�شاركاتهم  لتعزيز  الالزمة  القوة 
التنموية  اأه�����داف�����ن�����ا  حت���ق���ي���ق  يف 
الطموحة«. واأ�شاف �شموه: “ت�شكل 
�شوق  يف  الإماراتيني  م�شاركة  زي��ادة 
م�شرتكة  وطنية  م�شوؤولية  العمل 
القطاعني  ج��ه��ود  ت��ك��ات��ف  ت��ت��ط��ل��ب 
كافة  وت�����ش��خ��ري  واخل����ا�����ض  ال����ع����ام 
الإمكانات لتنفيذها ب�شكل متكامل، 
واإعداد وتاأهيل الإماراتيني مبهارات 
العمل  ���ش��وق  واح��ت��ي��اج��ات  امل�شتقبل 
توجهاتنا  يعك�ض  ب�شكل  ومتغرياته، 
امل�شتقبلية”. جاء ذلك خالل تروؤ�ض 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اجتماع  التنفيذي  املجل�ض  رئ��ي�����ض 

املجل�ض الذي عقد يف مكتبة ال�شفا 
للثقافة  دع��م��اً  والت�شميم  للفنون 
القراءة  �شهر  مع  وتزامناً  والفنون 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
لرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
املجل�ض  واأع�شاء  التنفيذي  املجل�ض 
ا�شرتاتيجية  وت��ه��دف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي. 
يف  ل��الإم��ارات��ي��ني  الب�شرية  التنمية 
دبي، اإىل زيادة م�شاركة الإماراتيني 
يف �شوق العمل وخا�شة يف القطاعات 
تناف�شية  وحت�شني  ال�شرتاتيجية 
لتكون  الإم��ارات��ي��ة  العاملة  ال��ق��وى 
كافة  يف  للتنمية  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة 
الإم���ارة، وتتكامل هذه  امل��ج��الت يف 
ال�شرتاتيجية  م��ع  ال�شرتاتيجية 
 ،2031 ل���ل���ت�������ش���غ���ي���ل  ال����وط����ن����ي����ة 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط الإم�����ارة 

املركزي  التعليمي  امللف  عن  ف�شاًل 
وامل���ن�������ش���و����ض عليه  م����واط����ن  ل���ك���ل 
وينطوي  اخلم�شني،  وثيقة  �شمن 
ثالث  ع��ل��ى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
وحتليل  درا�����ش����ة  الأوىل  م����راح����ل، 
العمل  �شوق  وم��ت��غ��ريات  احتياجات 
م��ن ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب م��ن القوى 
العاملة الإماراتية، والثانية حتديد 
املعوقات والتحديات لت�شغيل القوى 
العاملة الإماراتية، والثالثة تطوير 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واإع������داد امل���ب���ادرات 
ال�شرتاتيجية  وتطرقت  املقرتحة. 
العاملة  ال���ق���وى  خ�����ش��ائ�����ض  لأه�����م 
اإم���ارة  2017 يف  ل��ع��ام  الإم��ارات��ي��ة 
ا�شتدامة  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  كما  دب���ي، 
املحلي  الإج������م������ايل  ال�����ن�����اجت  من�����و 
القوى  اأع���داد  زي��ادة يف  اإىل  �شيوؤدي 
العاملة بالإمارة، وما �شيقود بدوره 

العمل  ف��ر���ض  اأع�����داد  يف  زي����ادة  اإىل 
لتوجيه  الرتكيز  و�شيكون  املتوفرة 
القطاعات  يف  للعمل  الإم���ارات���ي���ني 
والتي  الأول����وي����ة،  ذات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الطاقة  ق��ط��اع  ال��ع��ر���ض يف  ح��دده��ا 
ال�شياحة  وق���ط���اع  امل����ايل  وال��ق��ط��اع 
والتقني  التجاري  والقطاع  وال�شفر 
العر�ض  وح��������دد  والج����ت����م����اع����ي. 
جناح  ت���دع���م  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ائ���ز   5
الب�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل��الإم��ارات��ي��ني يف دب����ي، وه���ي ر�شد 
وتطوير  ال���ع���م���ل  �����ش����وق  وحت���ل���ي���ل 
الأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل�����ه�����ارات، 
واملعلومات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل،  وب����رام����ج 
والإر���������ش��������اد وال����ت����وج����ي����ه امل���ه���ن���ي، 
الت�شريعات  و���ش��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
خطة  وت�شمل  املكملة.  وال�شيا�شات 
التنفيذ عمل جمموعة من املبادرات 
الحتادية  اجلهود  مع  تتكامل  التي 
ال�شرتاتيجية،  اأه�����داف  لتحقيق 

امل�شتقبل،  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  وم��ن��ه��ا 
مركزي،  ت��ع��ل��ي��م��ي  م��ل��ف  وت���ط���وي���ر 
واإن�شاء  ت���وع���وي���ة،  ب���رام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
العمل  �شوق  احتياجات  ر�شد  نظام 
ال��ع��ام��ل��ة، وذل���ك للت�شدي  وال��ق��وى 
امل�شتهدفات  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
ال���وط���ن���ي���ة. واط����ل����ع امل��ج��ل�����ض على 
العمل  لتطوير  املوا�شيع  م��ن  ع��دد 
واخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة وع����دد من 

ال�شيا�شات الداعمة يف هذا املجال.

•• دبي-وام:

الدولة  250 مدر�شة حكومية وخا�شة على م�شتوى  اأكرث من  ان�شمت 
اإىل “�شبكة املدار�ض الإيجابية” التي اأطلقها الربنامج الوطني لل�شعادة 
وجودة احلياة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ما ي�شهم يف تر�شيخ بيئة 
طالب  األف   100 التعليم الإيجابي املبني على جودة احلياة لأكرث من 
ومعلمة.  معلم  اآلف  وطالبة يف خمتلف املراحل التعليمية واأكرث من 9 
وتهدف �شبكة املدار�ض الإيجابية اإىل بناء املهارات ال�شخ�شية والإيجابية 
اهتمامهم  وتعزيز  الأكادميية  املهارات  مع  بالتوازي  املدار�ض  لدى طلبة 
بنمط احلياة ال�شحي وبناء �شيغ التفاعل الإيجابي بينهم وبني املعلمني 
واملجتمع حيث تركز برامج ال�شبكة على 4 حماور ت�شمل الطالب والأ�شرة 
واملعلم والبيئة املدر�شية واملجتمع ما ميثل اإ�شافة نوعية جلهود احلكومة 
بتعزيز مفاهيم جودة احلياة ومنط احلياة ال�شحي واملهارات ال�شخ�شية. 
وميكن لأولياء الأمور التفاعل مع الربامج التي تطلقها املدار�ض امل�شاركة 

من  الإيجابية  املدار�ض  �شبكة  يف  امل�شاركة  املدار�ض  قائمة  على  والتعرف 
ونظم   .  /https://wsn.hw.gov.ae اللكرتوين  املوقع  خالل 
لتعريف  عمل  ور���ض  �شل�شلة  احلياة  وج��ودة  لل�شعادة  الوطني  الربنامج 
املدار�ض  من�شقي  ا�شتف�شارات  على  والإجابة  ال�شبكة  عمل  باآلية  املدار�ض 
قدمتها الدكتورة ب�شرى املال مديرة اإدارة التعليم وتنمية املجتمع مبكتب 
رئا�شة جمل�ض الوزراء يف وزارة �شوؤون جمل�ض الوزراء وامل�شتقبل بح�شور 
العمليات  لقطاع  امل�شاعد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  غريب  ف��وزي��ة 
الطالب  اإك�شاب  على  امل��دار���ض  م��ع  بالتعاون  ال�شبكة  وتعمل  ال��رتب��وي��ة. 
جمموعة من املهارات الأ�شا�شية �شمن حماورها الأربعة الطالب والأ�شرة 
العنا�شر  من  جمموعة  ت�شمل  التي  واملجتمع  املدر�شية  والبيئة  واملعلم 
الإيجابي  التعليم  مفاهيم  تبني  يف  امل��دار���ض  ت�شاعد  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��اري��ة 

وجودة احلياة وتعزيز اكت�شاب الطالب للمهارات املرتبطة بها. ويف حمور 
املرتبطة  املهارات  اكت�شاب  الطالب على  ال�شبكة  ت�شجع  والأ�شرة  الطالب 
ال�شخ�شي  ب��الإجن��از  ال�شعور  وتنمية  وحتفيز  ال�شحي  احل��ي��اة  باأ�شلوب 
الطالب ون�شر  اأ�شرة  الإيجابي مع  التفاعل  تبني  اإىل  اإ�شافة  والإيجابية 
املعلم  واأ���ش��رت��ه. ويف حم��ور  ل��دى الطالب  الوعي مب��ه��ارات ج��ودة احلياة 
املعلمني  ل��دى  والإيجابية  بالتقدير  ال�شعور  تعزيز  على  ال�شبكة  تعمل 
مبهارات  والرتقاء  والطالب  وبني  بينهم  الإيجابية  العالقات  وتر�شيخ 
منط  وتعزيز  للطالب  ق��دوة  ليكونوا  املعلمني  ل��دى  الإيجابي  ال�شلوك 
احلياة ال�شحي لدى املعلمني. اأما يف حمور البيئة املدر�شية فتعزز ال�شبكة 
على تعزيز م�شاركة الطالب واملجتمع املدر�شي يف تطوير البيئة املدر�شية 
الجتماعية  املدر�شية  بالأن�شطة  املرتبطة  امل��ه��ارات  وتفعيل  الإيجابية 

والعمل اجلماعي بالإ�شافة اإىل ت�شجيع العالقات الإيجابية بني الطالب 
على  ال�شبكة  تركز  املجتمع  حم��ور  ويف  التنمر.  ظاهرة  حماربة  وتعزيز 
يف  الإيجابية  مهاراتهم  وتعزيز  املجتمعي  التطوع  على  الطالب  ت�شجيع 
لديهم  الإيجابية  املجتمعية  ال�شلوكيات  وتر�شيخ  الآخرين  مع  التوا�شل 
اإ�شافة اإىل تعزيز وعي الطالب بروؤية الدولة وخططها امل�شتقبلية واإبراز 
القدوات املجتمعية الإيجابية والرائدة. وت�شكل �شبكة املدار�ض الإيجابية 
من�شة وطنية متاحة لع�شوية املدار�ض احلكومية واخلا�شة التي ترغب 
يف تر�شيخ التعليم الإيجابي املبني على جودة احلياة عرب توفري اآلية عمل 
مرنة وتقدمي ا�شت�شارات بال�شتعانة بخرباء يف التعليم الإيجابي وجودة 
احلياة وتدعم املبادرات التي تنفذها املدار�ض ومتنح املتميزة منها عالمة 
املدار�ض الإيجابية التي تربز جهودها يف جمال التعليم الإيجابي وجودة 
احلياة. وياأتي اإطالق “�شبكة املدار�ض الإيجابية” �شمن جهود الربنامج 
الوطنية جلودة  الأجندة  لل�شعادة وجودة احلياة لتنفيذ حماور  الوطني 

احلياة التي تهدف اإىل تعزيز جودة احلياة يف بيئات التعلم والعمل.

الإيجابية« املدار�ش  »�صبكة  اإىل  تن�صم  مدر�صة   250

تراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي مبكتبة ال�سفا بدبي

حمدان بن حممد: متكني الإماراتيني وقيادتهم للقطاعات 
ال�صرتاتيجية ي�صكل �صماننا ورهاننا مل�صتقبل م�صرق

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  لهيئة  التابعة  ال��ع��ام��ة،  ال�شارقة  مكتبة  نظمت 
للكتاب، خالل “ �شهر الإمارات لالبتكار”، ور�شة تفاعلية 
بعنوان “التفكري الإبداعي والبتكاري”، ا�شتهدفت خاللها 
رواد املكتبة من اليافعني وطلبة الكليات واجلامعات، بهدف 
ت�شجيعهم على حتويل البتكار اإىل اأ�شلوب حياة، و ثقافة 

را�شخة، ونهجاً دائماً يف حياتهم العملية والعلمية.
مكتبة  تنظمها  التي  الفعاليات  من  ج��زءاً  الور�شة  وت�شكل 
توجيهات  مع  ان�شجاماً  العام،  م��دار  على  العامة  ال�شارقة 
الرامية   2021 الإم��ارات  دول��ة  وروؤي��ة  الر�شيدة،  القيادة 

املحاور  م��ن  ح��ي��وي  كعن�شر  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الوطنية الأ�شا�شية، التي ت�شعى اإىل حتقيق اقت�شاد معريف 
ومتنوع ومرن تقوده كفاءات اإماراتية ماهرة، وتعززه اأف�شل 
اخلربات مبا ي�شمن الزدهار بعيد املدى لدولة الإمارات 
و�شعبها. وقالت اإميان بو�شليبي، مدير مكتبات ال�شارقة:” 
انطالقاً من م�شوؤوليتنا املجتمعية يف ن�شر مفهوم البتكار 
بني خمتلف فئات املجتمع الإماراتي، وحتفيز فئة ال�شباب 
على تبني الفكر الإبداعي، نحر�ض على اأن تكون مكتبات 
ليقراأ  له  اإلهام  وم�شدر  اجلديد  للجيل  حا�شنة  ال�شارقة 
الوعي  ي�شكل  التي  التنموية  امل�شرية  يف  وي�شاهم  وي��ب��دع 

املعريف عن�شراً رئي�شاً ل�شتدامتها«. ».

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت دائرة املوارد الب�شرية بحكومة 
ال�������ش���ارق���ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون 
م��ع ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ح��ف��ل تخريج 
برامج  منت�شبي  م��ن   )253( ع���دد 
املنطقة  اأبناء  من  املهنية  الدبلومات 
ال�شرقية باإمارة ال�شارقة،�شملت مدن 
خورفكان وكلباء و دبا احل�شن بفرع 

جامعة ال�شارقة مبدينة خورفكان.
وذلك بح�شور �شعادة الدكتور طارق 
املجل�ض  ع�����ش��و  خ������ادم  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
ال�����ش��ارق��ة رئي�ض  ب���اإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والدكتور  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�����وارد  دائ�����رة 
التعليم  الزبيدي مدير مركز  را�شي 
جامعة  يف  املهني  والتطوير  امل�شتمر 
ال�شارقة ، وعبداهلل اإبراهيم الزعابي 
بدائرة  الأف�����رع  ����ش���وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
د.ع���ل���ي عبيد  و  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�������وارد 
مل�شاعد  وم��ايل  اإداري  نائب  الزعابي 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ل�������ش���وؤون ال���ف���روع 
موظفي  م����ن  وع�������دد  ب����خ����ورف����ك����ان، 
اأف���رع اجل��ه��ات احلكومية وع���دد من 
الباحثني عن عمل من اأبناء املنطقة 
ال�����ش��رق��ي��ة. وت��ه��دف ال��دب��ل��وم��ات اإىل 
باعتباره  الب�شري  العن�شر  تطوير 
ال���ت���ي و�شعت  اأه�����م الأول�����وي�����ات  م���ن 
�شمن ا�شرتاتيجيات حكومة ال�شارقة 
املنبثقة من الروؤية ال�شامية حل�شرة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
الأعلى لالحتاد حاكم اإمارة ال�شارقة 
بتطوير  املتمثلة   ، ورع��اه  اهلل  حفظه 
لكوادرنا  والقدرات  واملهارات  املعارف 
الوطنية ملواكبة التطوات والتحديات 
اخلطة  على  املبنية  والعاملية  املحلية 
لذا    .2021-2017 ال��وط��ن��ي��ة 
ب��ادرت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بتنفيذ 
التخ�ش�شات  لكافة  مهنية  دبلومات 
الدارية والفنية ، بالتن�شيق والتعاون 
باأعتبارها  ال�������ش���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  م����ع 
اجلامعات  وم��ن  وثقايف  علمي  �شرح 
املرموقة على امل�شتوى العاملي لتاأهيل 
والقادرة  الالزمة  الكفاءات  وتدريب 
احلالية  ال���ت���ح���دي���ات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى 
وامل�شتقبلية يف ظل التنمية امل�شتدامة 

مهنية  دب��ل��وم��ات  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
متكاملة ت�شاهم بتطوير �شامل لكافة 
الباحثني عن عمل من اأبناء املنطقة 
ي�شتوجب  ال����ذي  الأم�����ر  ال�����ش��رق��ي��ة. 
اإعداد راأ�ض مال ب�شري منا�شب لهذه 
ال��ت��غ��ريات وذل���ك م��ن خ���الل تدريب 
وتطويرهم  ع���م���ل  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني 
للتطور  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  باملعارف 
وتزويد   ، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ع��ل��م��ي 
واملعارف  ب��اخل��ربات  الب�شرية  امل���وارد 
مهاراتهم  وتنمية  وتطوير  وحت�شني 
الباحثني عن  ي�شاعد  وقدراتهم مما 
امل�شتقبلية  وظائفهم  اأداء  على  عمل 
م�شتوى  رف�����ع  وب���ال���ت���ايل  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
توظيفهم  يف  وامل�شاهمة  الن��ت��اج��ي��ة 
الدبلومات  ب���ربام���ج  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ب��ع��د 
العمل.  ����ش���وق  يف  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ه��ن��ي��ة 

ومت��ث��ل��ت ال��دب��ل��وم��ات امل��ه��ن��ي��ة خالل 
ال�������ش���وؤون  جم�����ال  يف   2018 ع�����ام 
منت�شب   )13( ل���ع���دد  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
واملوارد الب�شرية لعدد )19( منت�شب 
واع����داد م�����ش��رف��ات احل�����ش��ان��ات لعدد 
الجتماعي  والعمل  منت�شب   )22(
وتكنولوجيا  منت�شب   )24( ل��ع��دد 
ل���ع���دد )20(  امل��ت��ق��دم��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ال�����ش��اح��ي لعدد  م��ن��ت�����ش��ب والر�����ش����اد 
احلكومي  والت�شال  منت�شب   )17(
والع����الم الل���ك���رتوين ل��ع��دد )19( 
لعدد  امل�شرفية  واخل��دم��ات  منت�شب 
)23( منت�شب ، بال�شافة اإىل تنفيذ 
الوظيفي  لتاأهيل  الوطني  الربنامج 
مواطن   )53( ع�����دد  وا����ش���ت���ه���داف 
املنطقة  م��دن  خمتلف  من  ومواطنة 

ال�شرقية.

»دار الرب« تنفذ 
م�صروعات اإن�صانية 
يف الأردن بالتن�صيق 

مع �صفارة الدولة
•• عمان-وام:

�شيف  م���ط���ر  ����ش���ع���ادة  ا����ش���ت���ق���ب���ل 
الدولة  �شفري  ال�شام�شي  �شليمان 
الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ل��دى 
دبي   - ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  وف�����د 
اآل علي  ���ش��ال��ح  ح�����ش��ن  ب��رئ��ا���ش��ة 
مدير مكتب رئي�ض قطاع امل�شاريع 
ن�شري  وع�����ش��وي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
اإدارة ال�شوؤون  ربايعة نائب مدير 
الإدارية واأحمد احلمادي .. الذي 
يزور الأردن بهدف تنفيذ م�شروع 
م�����ش��اع��دات ع��ي��ن��ي��ة خ���الل ف�شل 

ال�شتاء.
امل�����ش��اع��دات ن��ح��و ثالثة  ت�����ش��م��ل 
اآلف طرد غذائي واألفني بطانية 
الهيئة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ����ش���ت���وزع 
الها�شمية  الأردن�����ي�����ة  اخل���ريي���ة 
الدولة  و���ش��ف��ارة  ع��ل��ي  اأم  وت��ك��ي��ة 
املتعففة  الأ����ش���ر  ع��ل��ى  ع���ّم���ان  يف 

الأردنية والالجئني ال�شوريني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

باب  فتح  عن  الوطني  الإ�شعاف  اأعلن 
وتاأهيل  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  يف  الت�شجيل 
امل�����ش��ع��ف��ني الإم�����ارات�����ي�����ني يف دورت�����ه 
با�شتقبال  وال��ب��دء  ال��ث��ال��ث��ة  ال�شنوية 
املقدم  ل��ل��ربن��ام��ج  ال���ت���ق���دمي  ط��ل��ب��ات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة من 
اإبريل  م��ن   14 ول��غ��اي��ة  ال��ي��وم  �شباح 
ال�����ق�����ادم، وذل������ك ب���ع���د جن�����اح دورت���ي���ه 
الأوىل التي اختتمت يف يونيو املا�شي، 
والثانية التي �شتختتم يف يونيو املقبل 
26 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة فور  مب�����ش��ارك��ة 
القائمة  الأخ��رية  املرحلة  ا�شتكمالهم 
ومناوبات  ال��ع��م��ل��ي  ال���ت���دري���ب  ع��ل��ى 
الإ�شعاف  طواقم  مع  امل��ي��داين  العمل 

الوطني.
دائرة  م��ن  املعتمد  ال��ربن��ام��ج  وي�شعى 
تعزيز  يف  لالإ�شهام  ال�شحة-اأبوظبي 
التوطني  الإم���ارات يف  خطط حكومة 
اإمارتية من خالل  ك��وادر  تاأهيل  عرب 
املهنية  وال���ك���ف���اءة  امل��ع��رف��ة  اك�����ش��اب��ه��م 
القطاعات  يف  ل��ل��ع��م��ل  واإع������داده������م 
منظومة  م��ن  ي��ع��زز  ب�شكل  احل��ي��وي��ة 
اخل����دم����ات الإ����ش���ع���اف���ي���ة يف ال����دول����ة، 
و�شيوؤهل الطلبة امللتحقني بالربنامج 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى دب���ل���وم ف��ن��ي ط���وارئ 
العمل  وف��ر���ش��ة   EMT-I ا���ش��ع��اف 
م��ب��ا���ش��رة م��ع ال���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي بعد 
وتنطلق  بنجاح.  ال��ربن��ام��ج  امتامهم 
القادم  �شبتمرب  يف  اجل��دي��دة  ال����دورة 
وت�������ش���ت���م���ر مل������دة ال�����ع�����ام الأك������ادمي������ي 
ال��ط��ب- ك��ل��ي��ة  يف   2020-2019

مركز التدريب الإكلينيكي واجلراحي 
بجامعة ال�شارقة.

واأكد اأحمد �شالح الهاجري، الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الإ���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي عن 
اأه���م���ي���ة اإدم�������اج ال����ك����وادر الإم���ارات���ي���ة 
الوطني،  الإ����ش���ع���اف  ط���واق���م  ���ش��م��ن 
التي  ال��ن��وع��ي��ة  امل�����ش��اه��م��ة  اىل  لف��ت��ا 
لقطاع  الإماراتية  الكفاءات  ت�شيفها 
ح��ي��وي م��ث��ل الإ����ش���ع���اف. واأو����ش���ح اأن 
ال���دورة اجل��دي��دة ت��اأت��ي يف اإط���ار روؤية 
ل��ت�����ش��خ��ري كافة  ال���وط���ن���ي  الإ����ش���ع���اف 
امل�شتدامة  ال��ربام��ج  وب��ن��اء  الإم��ك��ان��ات 
تعزز  موؤهلة  اإماراتية  كفاءات  لإع��داد 
الإ�شعافية  اخل���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
م��ع توجيهات  وب��ال��ت��واف��ق  ال��دول��ة  يف 
كافة  ب���ت���وف���ري  ال���ر����ش���ي���دة  ال����ق����ي����ادة 
واإع���داد  امل��ق��وم��ات وال��ربام��ج لتمكني 
املجالت  �شمن  للعمل  الوطن  �شباب 

احليوية وال�شرتاتيجية بالدولة. 

ودع����ا ال���ه���اج���ري ���ش��ب��اب ال���وط���ن اىل 
والن�شمام  ال��ربن��ام��ج  يف  الت�شجيل 
اىل كوادر الإ�شعاف الوطني يف خدمة 
املجتمع واإحداث الفرق ب�شكل يومي، 
وترجمة ما يدعو اليه “عام الت�شامح” 
من مد يد العون وامل�شاعدة لالآخرين 
املجتمع  يف  متاأ�شلة  قيمة  ه��ي  ال��ت��ي 
الإماراتي، متطلعا اىل ا�شتقبال اأعداد 
اأكرب من املنت�شبني للربنامج يف دفعته 

الثالثة.
وي��ت��م ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة ل��الن�����ش��م��ام يف 
املعايري  من  ملجموعة  وفقا  الربنامج 
مواطني  من  املتقدم  يكون  اأن  ت�شمل 
دول�����ة الإم���������ارات م���ع ح�����ش��ول��ه على 
يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �شهادة 
كحد اأدن����ى، واأن ي��ك��ون ع��م��ره م��ا بني 
�شهادة  وت����ق����دمي  ع����ام����ا،  و35   18
اإنهاء  و���ش��ه��ادة  و���ش��ل��وك،  ���ش��رية  ح�شن 
الذكور،  للطلبة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
املتقدمني  ك���اف���ة  اج���ت���ي���از  و�����ش����رورة 
للمقابلة ال�شخ�شية اىل جانب حيازة 
املفعول  �شارية  اإماراتية  قيادة  رخ�شة 
باللغة  التخاطب  باأ�شا�شيات  والمل���ام 

الإجنليزية. 
من جانبه، اأّكد الأ�شتاذ الدكتور قتيبة 
ال�شارقة  جامعة  مدير  نائب  حميد، 

والعلوم  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  ل�������ش���وؤون 
ال�����ش��ح��ي��ة وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب على 
ال���ت���زام ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ب��دع��م هذا 
الربنامج الذي حقق جناحا ملحوظا 

بتخريجه كوادر اإ�شعافية اإماراتية  
امليدان  يف  ل��ل��ع��م��ل  وج���اه���زة  م��وؤه��ل��ة 
احتياجات  يلبي  مبا  املجتمع  وخدمة 
القطاع الإ�شعايف املحلي، موؤكدا اأهمية 
تظافر خمتلف اجلهود لتحقيق نظام 
مب�شتوى  ال�شحية  للرعاية  متكامل 
عاملي حتقيقا لإحدى الأولويات ال�شت 
الإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  ل��الأج��ن��دة 

.2021
الإماراتيني  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ك��اف��ة  ومي��ك��ن 
للربنامج،  ب��الن�����ش��م��ام  ال���راغ���ب���ني 
الإل����ك����رتوين اخلا�ض  امل���وق���ع  زي������ارة 
www.الوطني ب������الإ�������ش������ع������اف 
nationalambulance .
املزيد من  على  للتعرف    ae/emt
الربنامج  واملعلومات حول  التفا�شيل 
و�����ش����روط الل���ت���ح���اق ب����ه. ع��ل��م��ا اأن���ه 
التقدم  بالت�شجيل  الراغبني  بامكان 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  ب��الل��ت��ح��اق 
موعد  وترتيب  معهم  التوا�شل  ليتم 
�شروط  ا�شتيفاءهم  حال  يف  للمقابلة 
���ش��خ�����ش��ي��ا مع  احل�������ش���ور  اأو  ال���ق���ب���ول 

جميع الأوراق املطلوبة يف اأحد الأيام 
ينظمها  وال��ت��ي  للمقابالت  املفتوحة 
الطب  ك��ل��ّي��ة  ال��وط��ن��ي يف  الإ����ش���ع���اف 
عن  �شيعلن  وال��ت��ي  ال�شارقة  بجامعة 
تواريخها يف الفرتة القريبة القادمة. 
البلو�شي،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  م��اي��د  وق����ال 
ال����ث����ان����ي����ة من  ال����دف����ع����ة  يف  ط�����ال�����ب 
الربنامج: راودين حلم منذ الطفولة 
يحتاجه،  ملن  والعون  امل�شاعدة  يد  ملد 
اأب������واب التخرج  وه����ا ان����ا ال���ي���وم ع��ل��ى 
لأ�شبح م�شعفا اأثبت نف�شي اأمام ذاتي 
وجمتمعي، بعد اأن توفرت كل الطرق 
والو�شائل التي �شتوؤهلني باإذن اهلل لأن 
اأمار�ض هذه املهنة الإن�شانية، والف�شل 
يعود اإىل جهود ودعم الدولة والقيادة 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ن��ا ث��م ال���ش��ع��اف الوطني 
طموحي.  ب��ت��ح��ق��ي��ق  يل  ���ش��م��ح  ال����ذي 
امل�شوؤولية  ق��در  على  اك��ون  ان  واأمتنى 
فنحن ابناء الوطن وخدمته والدفاع 

عنه واجب.
م�شعفة  ال�����ب�����اروت،  غ����ي����داء  وق����ال����ت 
اإماراتية وخريجة الدفعة الأوىل من 
الربنامج: “ل �شئ ي�شاهي قيمة اإنقاذ 
الداخلي  الر�شا  و�شعور  مري�ض  روح 
بنجاح.  الإ���ش��ع��اف  عملية  امت���ام  ب��ع��د 
الربنامج  م���ن  ك��ث��ريا  ا���ش��ت��ف��دت  ل��ق��د 

امل���زي���د م���ن اخواتي  ل���روؤي���ة  واأت��ط��ل��ع 
واخ����واين الإم��ارات��ي��ني يف دخ���ول هذا 

املجال والتفوق فيه.« 
ويقدم الربنامج الذي انطلقت الدورة 
الأوىل منه عام 2017 وفق منهجية 
اأف�شل  ت��ع��ت��م��د  م��ب��ت��ك��رة  ت��دري�����ش��ي��ة 
والتدريبية  الأك���ادمي���ي���ة  امل��م��ار���ش��ات 
امل�شعفني. و�شهد  لإعداد  املتبعة عاملياً 
تكرمي  الأول  ع���ام���ه  يف  ال���ربن���ام���ج 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان، 
الدفعة  ال��داخ��ل��ي��ة، خل��ري��ج��ي  وزي����ر 

الأوىل يف 21 من يونيو 2018.
مراحل  ث���الث  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن   
الأ�شا�ض  لبناء  متخ�ش�شة  تدريبية 
بالعمل  امل��ت��ع��ل��ق  وامل����ع����ريف  ال��ع��ل��م��ي 

باملهارات  الطلبة  وت��زوي��د  الإ���ش��ع��ايف، 
الأمثل  للتعامل  املطلوبة  واخل���ربات 
م��ع احل����الت الإ���ش��ع��اف��ي��ة احل��رج��ة يف 
وت�شمل  امل�شت�شفى.  ق��ب��ل  م��ا  م��رح��ل��ة 
امل���راح���ل امل��رح��ل��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة التي 
واملرحلة  ال�����ش��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة  تقدمها 
ال��رئ��ي�����ش��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى منهاج 
التدريب  وم��رح��ل��ة  ع���امل���ي  اأك����ادمي����ي 
الإ�شعاف  عليها  ي�شرف  التي  العملي 
للعمل  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ج��ه��ي��ز  ال���وط���ن���ي 
متكامل،  ب�����ش��ك��ل  امل���ي���داين  الإ����ش���ع���ايف 
ويت�شمن العمل مع طواقم الإ�شعاف 
ال�شمالية،  الإم����������ارات  يف  ال���وط���ن���ي 
والتدرب على منت �شيارات الإ�شعاف، 
احلكومية  امل�شت�شفيات  يف  وال��ت��درب 
غرفة  يف  العمل  اآل��ي��ة  على  وال��ت��ع��رف 

بالإ�شافة  الوطني،  الإ�شعاف  عمليات 
مبهارات  الربنامج  طلبة  ت��زوي��د  اىل 
التكاملي  العمل  ي�شمل  مبا  التوا�شل 
العمليات  غ���رف���ة  م����ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي 
امل�شت�شفيات  يف  ال���ط���وارئ  ووح�����دات 

وطواقم الإ�شعاف الأخرى.
يقدم  ال��وط��ن��ي  الإ����ش���ع���اف  اأن  ي���ذك���ر 
خدماته الإ�شعافية على مدار ال�شاعة 
يف الإم�������ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة ع���رب ك����وادر 
وفرق اإ�شعافية موؤهلة ومزودة باأحدث 
���ش��ي��ارات الإ���ش��ع��اف واملعدات  اأ���ش��ط��ول 
التميز  اأع��ل��ى معايري  وف��ق  امل��ت��ط��ورة، 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ويتيح  مل��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل 
طلب اخلدمة من خالل رقم طوارئ 
الإ�شعاف 998 والتطبيق الإلكرتوين 

 .  NA998

الإ�صعاف الوطني وجامعة ال�صارقة يفتحان باب الت�صجيل 
يف الدورة الثالثة من برنامج امل�صعفني الإماراتيني

احتفاًء بـ » �سهر االإمارات لالبتكار« 

»مكتبة ال�صارقة العامة« تنظم ور�صة
 »التفكري الإبداعي والبتكاري«

تخريج 253 من املنت�صبني للدبلومات املهنية باملنطقة ال�صرقية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت 
ال�شحية “�شحة” اتفاقية تعاون مع 
الأوملبياد  ل�شت�شافة  العليا  اللجنة 
بهدف   2019 اأب���وظ���ب���ي  اخل���ا����ض 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
للم�شاركني يف احلدث  عالية اجلودة 
العامل  الأكرب يف  الإن�شاين  الريا�شي 
“الأوملبياد اخلا�ض اأبوظبي 2019” 
الفرتة  يف  اأبوظبي  ت�شت�شيفه  ال��ذي 
من 14 اإىل 21 مار�ض اجلاري حتت 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.

للحدث  “�شحة”  ����ش���رك���ة  وت����ق����دم 
وفنية  وط����ب����ي����ة  اإداري�������������ة  ط�����واق�����م 
متخ�ش�شة وذات كفاءة عالية، ت�شمل 
طبيني،  وا���ش��ت�����ش��اري��ني  اخ�����ش��ائ��ي��ني 
واأخ�شائيي  مت���ري�������ض،  وم���وظ���ف���ي 
واأخ�����ش��ائ��ي��ي تغذية،  ع���الج ط��ب��ي��ع��ي، 
القيادة  م���رك���ز  ���ش��اب��ط  ج���ان���ب  اإىل 
وال�شيطرة، وا�شطول �شيارات ا�شعاف 
مع طواقمها جمهزة باأحدث الأجهزة 
الطبية وموزعة على اأماكن احلدث. 
نائب  القبي�شي  را�شد  التفاقية  وقع 
اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
“�شحة”  ال�������ش���ح���ي���ة  ل����ل����خ����دم����ات 
التنفيذي  الرئي�ض  ع��ب��داهلل،  ورا���ش��د 
لل�شوؤون التجارية لالأوملبياد اخلا�ض 
اأب��وظ��ب��ي 2019  الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة 

بني  التعاون  حم��اور  ت�شمنت  وال��ت��ي 
بينهما  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  واآل���ي���ة  اجل��ان��ب��ني 
خ����الل ف����رتة احل������دث. واأك������د را�شد 
“�شحة”  ���ش��رك��ة  ح��ر���ض  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
ت���وف���ري رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة عالية  ع��ل��ى 
العاملية  املعايري  لأعلى  وفقاً  اجل��ودة 
يف  الطبية  من�شاآتها  مع  للمتعاملني 
اأبوظبي..معربا  اإمارة  اأنحاء  خمتلف 
“�شحة”  �شركة  اأن تكون  الفخر  عن 
الإن�شاين  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ح��دث  ���ش��ري��ك��اً 
اأبوظبي  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض  الأب�����رز، 
اأبوظبي  ت�شت�شيفه  الذي   ”2019
جميع  تويل  التي  الن�شانية  عا�شمة 

�شرائح املجتمع عناية فائقة.
�شتوفر  “�شحة”  ���ش��رك��ة  اإن  وق����ال 
كوادر طبية متخ�ش�شة تقدم الرعاية 
احلدث  ه��ذا  يف  للم�شاركني  الطبية 
العاملي املعني بذوي الإعاقة الذهنية 
اإذ  خا�شة،  لعناية  يحتاجون  ال��ذي��ن 

لدى “�شحة” املقدرة على توفري كل 
ال�شروط واملتطلبات من طواقم طبية 
ومن�شاآت  وم���راف���ق  واإداري�������ة،  وف��ن��ي��ة 
الفئة.  ه��ذه  احتياجات  تراعي  طبية 
اأك��د الدكتور م��روان الكعبي  وب��دوره 
وا�شتمرارية  اجل��اه��زي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة  الأع��م��ال 
ال�شحية “�شحة” اأن ال�شركة بجميع 
والفنية  والطبية  الإداري���ة  طواقمها 
اجلاهزية  درج������ات  ب��اأع��ل��ى  ���ش��ت��ك��ون 
لهذا  مم��ي��زة  �شحية  رع��اي��ة  لتقدمي 
احل���دث ال��ع��امل��ي ال��ب��ارز. و اأ���ش��اف ان 
العالية  الإمكانيات  لديها  “�شحة” 
لالأحداث  الطبية  ال��رع��اي��ة  لتوفري 
العاملية، وقد وفرت بالفعل متطلبات 
اأبوظبي  ا�شت�شافتها  مهمة  فعاليات 
موؤخراً مثل معر�شي الدفاع الدويل 
البحري  والدفاع   /2019 /اأيدك�ض 
اأجرت قبل  2019/، كما  /نافدك�ض 

2019 الذي  اأيام مترين اجلاهزية 
اأظهر متيزاً وجناحاً كبرياً، وا�شتعداداً 
بارزاً لتعامل �شركة �شحة بطواقمها 
واأج��ه��زت��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا م��ع الأح����داث 
الكربى. و تابع اأن اأبوظبي متيزت يف 
تنظيم الفعاليات الريا�شية الكربى، 
اإذ جنحت يف بداية هذا العام بتنظيم 
كاأ�ض اآ�شيا، وهي ت�شتعد لتنظيم حدث 
امل�شتوى  على  الأ�شخم  يعد  ريا�شي 
ال��ع��امل��ي، الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض 2019، 
اأبوظبي باعتبارها  الذي يربز مكانة 
بيئة موؤهلة ل�شتيعاب ودمج اأ�شحاب 
القيادة  ج��ه��ود  يعك�ض  ومب���ا  ال��ه��م��م، 
الدمج  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
املجتمعي، وزيادة فر�ض دمج اأ�شحاب 
الهمم يف خمتلف الأن�شطة احلياتية 
الوجه  ي��ظ��ه��ر  ومب�����ا  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
العربية  الإم���ارات  لدولة  احل�شاري 

املتحدة.

•• املنامة -وام:

ا�شتقبل �شعادة اللواء الركن عبداهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر �شئون  ب���ن ح�����ش��ن 
ال����دف����اع يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن - يف 
اأم�ض الول-  مكتبه بالقيادة العامة 
�شعادة ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  نهيان  اآل  زاي��د 
مملكة البحرين. ورحب �شعادة وزير 
الدولة  �شفري  ب�شعادة  الدفاع  �شئون 
م�شيداً  ال���ب���ح���ري���ن،  مم��ل��ك��ة  ل�����دى 
الوطيدة  الأخوية  العالقات  مبتانة 
ال�شقيقني.  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ح�شر اللقاء .. اللواء الركن بحري 
يو�شف اأحمد مال اهلل م�شاعد رئي�ض 
هيئة الأركان لالإمداد والتموين يف 

مملكة البحرين.

•• دبي -وام:

الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  وا���ش��ل��ت 
والأوق�������������اف وامل������راف������ق ال����ع����ام����ة يف 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت������ادي خالل 
اج��ت��م��اع��ي��ه��ا ال���ل���ذي���ن ع��ق��دت��ه��م��ا يف 
م��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة يف دب���ي اأم�ض 
عائ�ش�ة  �شعادة  برئا�شة  وام�ض  الول 
اللجنة  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��م��ن��وه  ب���ن  ����ش���امل 
م��ن��اق�����ش��ة م�������ش���روع ق���ان���ون احت����ادي 
احلديدية  ال�����ش��ك��ك  تنظيم  ���ش��اأن  يف 
ال��ذي يتكون من 54 م��ادة، بح�شور 
ممثلي احلكومة. ح�شر الجتماعني 
اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: خليفة 
اللجنة”،  “مقرر  امل���زروع���ي  �شهيل 
عبيد  ك�������ردو��������ض  ������ش�����امل  وحم�����م�����د 
عمرية  مطر  حمد  ومطر  العامري، 
�شلطان  خ��ل��ف��ان  و�شعيد  ال�شام�شي، 
عائ�ش�ة  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح��ت  ال��ك��ع��ب��ي. 

اأنه  اللجنة  رئي�شة  �شمن�وه  بن  �شامل 
الم�����ض موا�شلة  اج��ت��م��اع  خ���الل  مت 
بح�شور  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  مناق�شة 
ممثلي الهيئة الحتادية للموا�شالت 
ردوا  ال����ذي����ن  وال���ب���ح���ري���ة،  ال����ربي����ة 
اأع�شاء  ا�شتف�شارات  على  واف  ب�شكل 
اآرائهم  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ومت  ال��ل��ج��ن��ة، 
والتن�شيق معهم ب�شاأن تزويد اللجنة 

وبيانات  معلومات  م��ن  حتتاجه  مب��ا 
تتعلق مبناق�شة م�شروع  واإح�شائيات 
اأن���ه مت  واأ���ش��اف��ت �شعادتها  ال��ق��ان��ون. 
خالل اجتماع اليوم مناق�شة م�شروع 
املحلية:  القانون مع ممثلي اجلهات 
دائرة النقل باأبوظبي، وهيئة الطرق 
واملوا�شالت بال�شارقة، وهيئة الطرق 
التعرف  مت  واأن��ه  بدبي،  واملوا�شالت 

ومقرتحاتهم  م��الح��ظ��ات��ه��م  ع��ل��ى 
لفتة  ال��ق��ان��ون،  م�شروع  م��واد  ب�شاأن 
اأن اللجنة �شتقوم مبناق�شة تلك  اإىل 
املقبل الذي  املالحظات يف اجتماعها 
الحتادية  الهيئة  ممثلي  �شيح�شره 
والبحرية،  ال���ربي���ة  ل��ل��م��وا���ش��الت 
�شيتم خالله كذلك الطالع  وال��ذي 
على اجلدول املقارن مل�شروع القانون.

•• ابوظبي-الفجر:

اع����ت����م����دت جل����ن����ة �������ش������وؤون ال�����دف�����اع 
للمجل�ض  واخل���ارج���ي���ة  وال���داخ���ل���ي���ة 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي، خ��الل اجتماعه 
يوم الأحد املوافق 3 مار�ض 2019م، 
يف مقر الأمانة العامة بدبي، برئا�شة 
�شعادة حممد �شامل كردو�ض العامري 
رئي�ض اللجنة، تقريرها حول مو�شوع 
�شيا�شة وزارة الداخلية يف �شاأن الدفاع 
للمجل�ض  ل��رف��ع��ه  مت���ه���ي���داً  امل������دين، 
ملناق�شته واقراره يف جل�شاته القادمة.

ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة 
�شليم����ان  ب��ن  �شليم���ان  ع��زة  م��ن  ك��ل 
مقررة اللجنة لهذا الجتماع، ومطر 
�شهيل  وخ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ح��م��د 
املو�شوع  اللجنة  وتناق�ض  امل��زروع��ي.  
تدريب  ه�����ي:  ع�����دة حم������اور  ���ش��م��ن 
الدفاع  اإدارات  م��ن��ت�����ش��ب��ي  وت���اأه���ي���ل 
العمرانية،  ال���ت���ط���ورات  وف���ق  امل����دين 
الأمن  �شروط  حول  التوعية  وبرامج 
مع  والتن�شيق  املجتمع،  يف  وال�شالمة 
�شروط  توحيد  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات 
الأمن وال�شالمة للمباين واخلدمات 
امل��ق��دم��ة م���ن ال���دف���اع امل�����دين. وقال 
�شعادة حممد �شامل كردو�ض العامري 
يف  اعتمدت  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�ض 
املو�شوع،  �شاأن  يف  تقريرها  اجتماعها 
من  ال��ع��دي��د  واإدخ�����ال  مناق�شته  ب��ع��د 
ال��ت��و���ش��ي��ات التي  ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى 
زياراتها  ب��ع��د  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ه��ا  خ���رج���ت 
امل���دين يف  ال���دف���اع  لإدارات  امل��ي��دان��ي��ة 
اإم��ارات الدولة، واللقاءات مع ممثلي 

اجلهات املعنية باملو�شوع ومع ممثلي 
احلكومة. واأ�شاف �شعادته اإن اللجنة 
وقفت خالل خطة عملها يف مناق�شة 
املو�شوع على  احتياجات اإدارات الدفاع 
الدفاع  و�شيا�شات  ال��دول��ة،  يف  امل��دين 
املدين احلالية وامل�شتقبلية وخططها 
تطوير  يف  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية 
اأداء تلك اإدارات الدفاع املدين، خا�شة 
حلوادث  ال�شتجابة  �شرعة  جم��ال  يف 
احلرائق ملا لذلك من اأهمية كبرية يف 
�شعادته  واأ���ش��اف  الإدارات.  تلك  عمل 
من  ب���ال���ع���دي���د  خ���رج���ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
امليدانية  زي��ارات��ه��ا  خ��الل  املالحظات 
التي قامت بها لإدارات الدفاع املدنية 
وناق�شت  ال��دول��ة،  اإم���ارات  يف خمتلف 
الداخلية،  وزارة  مع  املالحظات  تلك 
ومقرتحاتهم،  اآرائهم  اإىل  لال�شتماع 
مل��ا ل��ذل��ك م��ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ملواكبة 
امل���ج���الت  ال����ع����دي����دة يف  ال����ت����ط����ورات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال���دول���ة، ل��ل��ح��ف��اظ على 
اأن اللجنة  ال��دول��ة.  واأو���ش��ح  مكا�شب 
تهدف من مناق�شة املو�شوع لأهميته 
حيث  ال��دول��ة،  يف  خمتلفة  لقطاعات 
ال�شالمة  �����ش����روط  ت��ط��ب��ي��ق  ت��ع��ت��رب 
اأهمية  املختلفة  امل��ب��اين  يف  والأم�����ان 
كبرية يف دعم اقت�شاد الدولة، م�شرياً 
اإىل اأن الدولة ت�شهد تطورات وتو�شعات 
الطالع  من  بد  فال  كبرية  عمرانية 
امل��دين يف  ال��دف��اع  اإدارات  على خطط 
الدولة على ا�شرتاتيجيتها وخططها 
العمراين.  ال��ت��و���ش��ع  ه���ذا  م��واك��ب��ة  يف 
و�شكره  تقديره  ع��ن  �شعادته  واأع���رب 
لإدارات الدفاع املدين يف الدولة التي 
قامت اللجنة بزيارتها ملا قدموه من 
ا�شتف�شارات  على  الرد  كبري يف  تعاون 
اللجنة حول حماور املو�شوع، وكذلك 
اأبدوا  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ممثلي 
كامل ا�شتعدادهم لتبادل الراأي البناء 

الذي �شب يف اثراء املناق�شات وبالتايل 
وتالم�ض  واقعية  بتو�شيات  اخل���روج 
اإىل  اللجنة  منه  تهدف  ال��ذي  الواقع 
على  احل�شول  يف  الإدارات  تلك  دع��م 
لت�شهيل  وامل���ع���دات  الأج���ه���زة  اأح�����دث 
تبادل  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك������د  ع��م��ل��ه��م. 
يرثي  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  م����ع  الآراء 
على  ال��ل��ج��ن��ة  حت���ر����ض  اإذ  ال��ن��ق��ا���ض، 
والخت�شا�ض  اخل�����ربة  ذوي  دع�����وة 
وممثلي خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية 
م�شروعات  مناق�شة  خ��الل  والأهلية، 
العامة  وامل����و�����ش����وع����ات  ال����ق����وان����ني 
لت�شمني تقاريرها باأف�شل الت�شورات 
للمجل�ض،  برفعها  وتقوم  والتو�شيات 
يج�شد  ال������ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  توجيهات 
واه��ت��م��ام��ات امل��واط��ن��ني، وم���ا و�شلت 
اإل���ي���ه ال���دول���ة م���ن ت���ق���دم وت���ط���ور يف 

خمتلف املجالت. 

•• دبي-وام:

معايل  برئا�شة   “ البيولوجي  ل��الأم��ن  الوطنية  اللجنة   “ عقدت 
ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغري امل��ن��اخ��ي والبيئة 
حتديث  م�����ش��ت��ج��دات  مل��ن��اق�����ش��ة   2019 ل��ل��ع��ام  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
الإم��ارات وعدد  البيولوجي لدولة  ال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن 
من املو�شوعات احليوية التي تخت�ض بالأمن البيولوجي للدولة. 
ال�شرتاتيجية  اأه��داف  منجزات  الجتماع  خ��الل  الأع�شاء  ناق�ض 
الوطنية لالأمن البيولوجي وامل�شتجدات التي طراأت على حتديثها 
اآليات  م��ن  ي�شمله  وم��ا  البيولوجي  ل��الأم��ن  املبكر  الإب���الغ  ون��ظ��ام 
تنفيذ  اأي�����ش��ا  اللجنة  اأع�����ش��اء  مناق�شات  ت��ن��اول��ت  و  وم�����ش��ت��ج��دات. 

 2018 خمرجات و تو�شيات الجتماع الثاين للجنة خالل العام 
الذي عقد يف �شبتمرب املا�شي و �شملت دليل الأمن البيولوجي يف 
الإ�شدار   – البيولوجية  النفايات  مع  التعامل  ودليل  املختربات 
البيولوجي،  لالأمن  العليمة  ال�شت�شارية  اللجنة  وميثاق  الثاين، 
مناق�شة  كذلك  وج��رت  البيولوجية.  للعوامل  املحدثة  والقائمة 
الإمارات  موؤمتر  من  الرابعة  ال��دورة  بعقد  اخلا�شة  التح�شريات 
لالأمن البيولوجي يف �شهر اأكتوبر املقبل حتت �شعار “اأمن بيولوجي 
م�شتدام” والذي تقام على هام�شه جل�شات �شبابية تبحث املوا�شيع 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وا���ش��ت��خ��دام��ات  البيولوجي  ب��الأم��ن  املتعلقة 
وت�شخريها يف خدمة تعزيز منظومة الأمن البيولوجي يف الدولة. 
ي�شارك يف فعاليات املوؤمتر نخبة من املخت�شني واخلرباء من داخل 

اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكتور  اأك��د معايل  و   . الإم����ارات وخارجها  دول��ة 
اللجنة  اأ�شا�شيا يف جهود  ي�شكل عن�شرا  اأن هذا الجتماع  الزيودي 
ال�شرتاتيجية  تنفيذ  اإىل  الرامية  البيولوجي  ل��الأم��ن  الوطنية 
عام  يف  ال���وزراء  جمل�ض  اأق��ره��ا  التي  البيولوجي  ل��الأم��ن  الوطنية 
يتعلق  ما  خا�شة  متكامل«  بيولوجي  »اأم��ن  �شعار  حتت   2013
منها ببناء القدرات املادية والب�شرية. وقال : “ اإن اللجنة الوطنية 
البيولوجي  الأمن  لتعزيز  البيولوجي  الأمن  ا�شرتاتيجية  و�شعت 
من خالل اإقرار وحتديث القوانني والت�شريعات وبناء الإمكانيات و 
اخلطط الكفيلة مبنع حتول العوامل البيولوجية لتهديدات اأمنية 
والت�شدي لأي تاأثري �شلبي اأو حادث ناجم عن العوامل البيولوجية 
قد يوؤثر على الدولة جمتمعيا اأو �شيا�شيا اأو اقت�شاديا اأو �شياحيا«.

•• عمان-الفجر:

عبداهلل  ن���اع���م���ة  ����ش���ع���ادة  ����ش���ارك���ت 
الوطني  املجل�ض  ع�شوة  ال�����ش��ره��ان 
�شوؤون  اج��ت��م��اع جل��ن��ة  الحت����ادي يف 
اللجان  اإح������دى  وال��ط��ف��ول��ة  امل������راأة 
العربي،  الربملاين  لالحتاد  الدائمة 
الدورة  اجتماعات  الذي عقد �شمن 
الحتاد  ملوؤمتر  والع�شرين  التا�شعة 
باململكة  ع��م��ان  م��دي��ن��ة  امل��ن��ع��ق��دة يف 
الفرتة  خ��الل  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 
مت  ح��ي��ث  2019م،  م��ار���ض   4-3

اللجنة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  م��ن��اق�����ش��ة 
لالأعوام 2018-2020م.

وح�شر اجتماع اللجنة �شعادة خلفان 
املجل�ض  ع�����ش��و  ي��وخ��ه  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي، و���ش��ع��ادة اأحمد 

�شبيب الظاهري اأمني عام املجل�ض.
مناق�شة  الج���ت���م���اع  خ����الل  وج����رى 
مقرتح لف�شل القانون ال�شرت�شادي 
قانونني  اإىل  والطفول،  امل��راأة  ب�شاأن 
اأهمية  م��ن  لهما  مل��ا  ا���ش��رت���ش��ادي��ني، 
املراأة  لتمكني  املا�شة  واحلاجة  ودور 
ت�شريعات  ���ش��ي��اغ��ة  ل���دى  وال��ط��ف��ل 

ع���رب���ي���ة، ك��م��ا ج����رى ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 
موؤمتر  لتنظيم  ل���الإع���داد  م�شغرة 

للن�شاء الربملانيات العربيات.
لقد  ال�شرهان  ناعمة  �شعادة  وقالت 
القانونني  ه���ذي���ن  ب��ف�����ش��ل  ط��ال��ب��ن��ا 
واملجل�ض  الدولة  روؤي��ة  انطالقا من 
الت�شريعات وطرح خمتلف  اإق��رار  يف 
ال��ق�����ش��اي��ا وت��ب��ن��ي ال��ت��و���ش��ي��ات التي 
للقيام  امل�������راأة  ع��ل��ى مت��ك��ني  ع��م��ل��ت 
ب���دوره���ا يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ف�شال 
عن الت�شريعات امل�شتقلة التي اعتنت 
الت�شريعات  اإن  واأ�شافت  بالطفولة. 

حقوقها  ل���ل���م���راأة  ت��ك��ف��ل  اأن  ي��ج��ب 
فر�شة  ل���ه���ا  وت���ت���ي���ح  ال���د����ش���ت���وري���ة 
الت�شريعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
القرار،  ات��خ��اذ  وم��واق��ع  والتنفيذية 
مب�شوؤولياتها  للنهو�ض  يوؤهلها  مما 
اإىل جانب الرجل يف خمتلف ميادين 
العمل الوطني، مبا يعزز من دورها 
يف الدول العربية يف ظل ما ت�شهده 

بع�ض الدول من عدم ا�شتقرار.
الن�شاء  مل���وؤمت���ر  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وق���ال���ت 
يجري  ال��ذي  العربيات  الربملانيات 
الإعداد له  جاء انطالقا من اأن دور 

كقيادية  العاملي  امل�شتوى  على  امل��راأة 
ال�شلطات  جميع  يف  للقرار  و�شانعة 
والق�شائية،  والتنفيذية  الت�شريعية 
خا�شة  بق�شاياها،  الهتمام  يتطلب 
يف ج���وان���ب ال���ق���ي���ادة وامل�������ش���ارك���ة يف 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  جم����الت  ج��م��ي��ع 
والثقافية،  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��ام��ة 
على  وال��ع��م��ل  اق��ت�����ش��ادي��ا  ومتكينها 
من  تواجهها،  التي  امل��خ��اوف  تبديد 
اع��ب��اء ال�����ش��راع��ات ال��دول��ي��ة، ا�شافة 
حتقيق  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اىل 
امل�����ش��ت��دام��ة للعام  ال��ت��ن��م��ي��ة  اه�����داف 

خارطة طريق  توفر  والتي   2030
الدول،  جميع  يف  للتنمية  ا�شا�شية 

وب������دون الع�������رتاف ب�����دور امل�������راأة ل 
التنمية  اه���������داف  حت���ق���ي���ق  مي���ك���ن 

امل�شتدامة، وخا�شة الهداف املتعلقة 
باملراأة ومتكينها.

اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تعقد اجتماعها الأول لعام 2019

•• عجمان-وام:

ت�شكيل  باإعادة  ق��رارا  بعجمان  التخطيط  و  البلدية  دائ��رة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اأ�شدر 
جمل�ض القيادات العليا بالدائرة وتغيري م�شماه اإىل املجل�ض ال�شرايف.

“ نائبا لرئي�ض  الدائرة  النعيمي مدير عام  املجل�ض يف ت�شكيله اجلديد �شعادة عبد الرحمن حممد  �شم 
املجل�ض” و نورة را�شد �شطاف املدير التنفيذي لقطاع �شعادة املتعاملني “ ع�شوا تنفيذيا” واإبراهيم حممد 
الريامي رئي�ض ق�شم اجلودة وبرامج التميز اأمينا لل�شر اإىل جانب اأربعة اأع�شاء م�شتقلني من ذوي اخلربة 
وهم  الدائرة  واخت�شا�شات  باأهداف  يت�شل  ومبا  تخ�ش�شاتهم  جمال  يف  امل�شهودة  وال�شهامات  والكفاءة 

خليفة �شعيد اجلراح و عبد العزيز اجل�شمي وابراهيم �شلمان احلمادي ومرمي عبد الرحمن ال�شرفاء.

 •• دبي - د.حممود علياء

�شارك ط��الب ن��ادي الإم���ارات العلمي 
معر�ض  يف  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  يف 
دبي  ف���ري  “ميكر  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ن��اع 
موؤ�ش�شة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي   ”2019
ل���الأداء  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
اأيام   3 م��دى  على  املتميز  التعليمي 
حتت �شعار “ اأطلق العنان لإبداعك “ 

وذلك يف مركز دبي التجاري العاملي.
املعر�ض  من  الثانية  الن�شخة  �شهدت 
املا�شي  ف��رباي��ر   26 انطلقت  التي   -
�شانعا   150 م��ن  اأك����رث  م�����ش��ارك��ة   -
وم�������ش���روع���ا اب���ت���ك���اري���ا ون���خ���ب���ة من 
واملخت�شني  واخل�������رباء  امل��ت��ح��دث��ني 
والفنانني يف جمال البتكار والإبداع 
ح��ول ال��ع��امل ق��دم��وا اأك��رث م��ن 100 
حما�شرات  ت�شمنت  خمتلفة  فعالية 

ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة وور��������ض عمل 
تطبيقية وم�شاريع تفاعلية حية .

وق��د ���ش��ارك ط��الب وط��ال��ب��ات النادي 
ب��ث��الث��ة ع�����ش��ر م�����ش��روع��ا ع��ل��م��ي فئة 
تطبيقية  عمل  وور���ش��ة  التكنولوجيا 
ال��زخ��رف��ة، وتركزت  ال��ف��ن  يف جم���ال 
مبتكرة  ح��ل��ول  على  ال��ن��ادي  م�شاريع 
يف اأنظمة املوا�شالت و�شالمة الطرق 
والأن��ظ��م��ة الآم��ن��ة والأن��ظ��م��ة الذكية 
وال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي. وب��ع��د تقييم 
ما جمموعه 150 م�شروعا من قبل 
متخ�ش�شني  دول���ي���ني  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
جم����ال  يف  خم���ت���ل���ف���ة  جم����������الت  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ف��ن��ون مت الإع����الن 
خ�����الل ح���ف���ل اخل����ت����ام ع����ن ف�����وز 24 
م�شروعا ح�شد النادي منها جائزتني

وقد كرم �شعادة الدكتور جمال املهريي 
الأمناءالأمني  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 

اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام 
مكتوم لالأداء التعليمي طالب النادي 
للمعر�ض  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  خ����الل 
حيث ح�شل طالب النادي على اأف�شل 
والزخرفة  الفن  فئة  متميز  م�شروع 
للطالب موزه النعيمي ومايد العطار 
ب���ج���ائ���زة قدرها  ال���ع���ط���ار   وحم���م���د 
املركز  ك��ان  فيما   ، دره��م  اآلف  ثالثة 
ن�شيب  من  التكنولوجيا  فئة  ال��راب��ع 
قدرها  بجائزة  العلمي  النادي  فريق 
حممد  للطالب  دره���م  اآلف  ثمانية 
الفال�شي  وع���ب���دال���ع���زي���ز  ال��ف��ال���ش��ي 
كا�شف  م�شروع  ع��ن  الفال�شي  وحمد 
اأحد  ال��ذك��ي وال���ذي يعترب  احل����وادث 
احللول الذكية  يف اأنظمة املوا�شالت 
هذا  ي�شطيع  حيث  ال��ط��رق  و���ش��الم��ة 
البتكار اأن  يكت�شف احلوادث يف وقت 
اأقل بكثري وير�شل املعلومات الأ�شا�شية 

اإىل م���رك���ز الإ����ش���ع���اف���ات الأول����ي����ة يف 
غ�شون ثوان قليلة بحيث تغطي تلك 
اجلغرافية  الإح���داث���ي���ات  امل��ع��ل��وم��ات 
وال���وق���ت وال����زاوي����ة ال��ت��ي وق����ع فيها 
ر�شالة  اإر���ش��ال  و�شيتم  املركبة،  ح��ادث 
التنبيه هذه اإىل فريق الإنقاذ يف وقت 
ق�شري، مما �شي�شاعد يف اإنقاذ الأرواح 
اإنهاء  خيار  توفري  يتم  كما  الثمينة. 
اإر���ش��ال ال��ر���ش��ال��ة يف ح��ال ع��دم وجود 
الوقت  توفري  وبالتايل  اإ���ش��اب��ات،  اأي 

الثمني لفريق الإنقاذ الطبي.
الإجنازات  من  ع��ددا  املعر�ض  وحقق   
والإب�������داع�������ات واأب������ررزه������ا ف�����وز 24 
املتميزة يف  الب��ت��ك��اري��ة  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
امل��خ��ت��ل��ف��ة والتي  امل��ع��ر���ض  م�����ش��اب��ق��ات 
اإ�شافة  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ب��ع��د  ���ش��ت�����ش��ه��م 
خ��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة كحلول 

مبتكرة مل�شكالت جمتمعية

را�صد النعيمي ي�صدر قرارا باإعادة 
ت�صكيل جمل�ش قيادات بلدية عجمان 

ناعمة ال�صرهان ع�صوة املجل�ش الوطني ت�صارك يف اجتماع جلنة �صوؤون املراأة والطفولة بالأردن 

جلنة يف»الوطني الحتادي« تعتمد تقريرها حول 
�صيا�صة »الداخلية« ب�صاأن الدفاع املدين

جائزتان »للنادي العلمي«  يف معر�ش ال�صناع العاملي 2019

جلنة املرافق بالوطني الحتادي توا�صل مناق�صة م�صروع قانون تنظيم ال�صكك احلديدية

وزير �صئون الدفاع البحريني ي�صيد بالعالقات الأخوية الوطيدة مع دولة الإمارات

»�صحة« تقدم خدمات رعاية �صحية عالية اجلودة للم�صاركني يف الأوملبياد اخلا�ش
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عربي ودويل

قالت و�شائل اإعالم ر�شمية يف اإيران اإن خم�شة اأ�شخا�ض لقوا حتفهم 
املرافق  اأعمدة  باأحد  ا�شطدمت  بعدما  هليكوبرت  طائرة  حتطم  يف 
يف غرب البالد الثنني. ووقع احلادث و�شط خماوف متزايدة ب�شاأن 
�شالمة اأ�شطول الطائرات املتقادم يف اإيران نتيجة للعقوبات الأمريكية 
املالية والتجارية املفرو�شة على اجلمهورية الإ�شالمية منذ عقود. 
حمل  �شهر  اإقليم  يف  �شقطت  الطائرة  اإن  الر�شمي  التلفزيون  وق��ال 
وبختياري بينما كانت يف طريقها لنقل امراأة حامل وبحاجة ما�شة 
اإىل رعاية طبية. و�شهدت اإيران عددا من حوادث حتطم الطائرات 
وطائرات الهليكوبرت على مدى العقدين املا�شيني. وتقول طهران 
اأو قطع  �شراء طائرات جديدة  الأمريكية متنعها من  العقوبات  اإن 

غيار من الغرب لتحديث اأ�شطولها.

بقرار  علمت  ب��اري�����ض  اإن  ام�����ض  الفرن�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت   
النتخابات  يف  الرت�شح  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�ض 
يف  الت�شويت  يجري  اأن  وت��اأم��ل  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  امل��ق��ررة  الرئا�شية 

اأف�شل ظروف ممكنة.
ال�شعب  بيد  “القرار  �شحفية  اإف���ادة  خ��الل  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
اجلزائري فيمن �شيختار زعيما له.. والقرار بيد ال�شعب اجلزائري 
قرار  �شد  حا�شدة  احتجاجات  وان��دل��ع��ت  مب�شتقبله«.  يتعلق  فيما 
الأحد  الأول  اأم�ض  وقال مدير حملته  النتخابات  بوتفليقة خو�ض 
اإذا  اإنه عر�ض التنحي بعد عام  اإنه قرر الرت�شح وذكرت قناة النهار 

ما اأعيد انتخابه.
 

تعتقله  الذي  كوفريج  مايكل  الكندي  املواطن  ام�ض  ال�شني  اتهمت 
هو  معتقل  اآخ���ر  ك��ن��دي  ل��ه  �شلمها  ب��ال��دول��ة  خا�شة  اأ���ش��رار  ب�شرقة 
اأن يوؤدي ذلك لزيادة التوتر بني  مايكل �شبافور الأمر الذي يرجح 
�شبافور وهو  ال�شينية قد احتجزت  ال�شلطات  اأوت��اوا وبكني. وكانت 
وهو  وكوفريج  ال�شمالية  كوريا  مع  عمل  عالقات  اأق��ام  اأعمال  رجل 
ق�شري  وق��ت  بعد  الأول  كانون  دي�شمرب  اأوائ���ل  يف  �شابق  دبلوما�شي 
ل�شركة هواوي  املالية  املديرة  ت�شو  وان  القب�ض على منغ  اإلقاء  من 
الوليات  اإىل  ت�شليمها  ت��واج��ه  وال��ت��ي  كندا  يف  العمالقة  ال�شينية 
وع��ربت عن  منغ  ���ش��راح  ب��اإط��الق  املطالبة  ال�شني  وك���ررت  املتحدة. 
امل�شي  الكندية  احلكومة  اأق��رت  عندما  املا�شي  الأ�شبوع  يف  غ�شبها 
قدما يف اإجراءات الت�شليم. وقالت اللجنة املركزية لل�شوؤون ال�شيا�شية 
والقانونية يف احلزب ال�شيوعي احلاكم يف ال�شني يف بيان ق�شري يف 
ال�شني عادة بجواز  اإن كوفريج كان يدخل  الإنرتنت  مدونتها على 
�شفر عادي وتاأ�شريات عمل “و�شرق وجت�ش�ض على معلومات واأ�شرار 

ح�شا�شة من خالل �شخ�ض يف ال�شني«.
 

ق���ال ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب اأم�����ض الث��ن��ني اإن قرار 
مايكل  طويلة  لفرتة  حماميه  م��ع  مقابلة  اإج���راء  الدميقراطيني 
كوهني يف نف�ض اليوم الذي ُعقدت فيه قمته مع زعيم كوريا ال�شمالية 

كيم جوجن اأون رمبا اأدى اإىل انتهاء القمة دون التو�شل لتفاق.
اإجراء  الدميقراطيون  “قرر  تويرت  على  تغريدة  يف  ترامب  وكتب 
مقابلة يف جل�شات ا�شتماع مفتوحة مع كاذب وحمتال مدان يف نف�ض 
ال�شمالية،  ُتعقد فيه قمة نووية مهمة جدا مع كوريا  الذي  الوقت 
وهذا قد ميثل ذلك تدنيا جديدا يف ال�شيا�شة الأمريكية ورمبا �شاهم 
باأنه  ق��راره مغادرة ما و�شفه من قبل  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  ’املغادرة’”  يف 
والرئي�ض يف  ذل��ك  األ يحدث  “يجب  واأ���ش��اف  كيم.  �شيء مع  اتفاق 
اخلارج. عار!« والتقى ترامب وكيم يف قمة يف هانوي الأ�شبوع املا�شي 
للمرة الثانية يف حماولة للتفاو�ض على اتفاق يق�شي بالتخلي عن 
بع�ض الأ�شلحة النووية يف الرت�شانة الكورية ال�شمالية يف مقابل رفع 
اأمام  ب��اإف��ادة  كوهني  اأدىل  وا�شنطن  يف  التوقيت  نف�ض  ويف  عقوبات. 
باإ�شدار  ترامب  واتهم  الأمريكي  النواب  جمل�ض  يف  املراقبة  جلنة 
 500 نحو  نيابة عنه  تهديدات  لإط��الق  ال�شخ�شي  ملحاميه  اأوام��ر 

مرة على مدى ال�شنوات الع�شر املا�شية.

عوا�شم

لندن
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هولندا ت�صتدعي �صفريها لدى اإيران 
•• الهاي-اأ ف ب:

طردت  بعدما  ط��ه��ران  ل��دى  �شفريها  ا�شتدعت  اأن��ه��ا  ام�ض  هولندا  اأعلنت 
الأخرية دبلوما�شيني هولنديني اثنني يف اإطار اخلالف ب�شاأن تورط اإيران 

املفرت�ض يف اغتيال معار�شني لنظام اجلمهورية الإ�شالمية.
يف  بالتورط  يناير  الثاين  كانون  يف  اإي���ران  الهولندية  ال�شلطات  واتهمت 
عمليتي قتل معار�شني اثنني على الأرا�شي الهولندية يف 2015 و2017. 

وفر�ض الحتاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتني.
اإن  ال��ربمل��ان  اإىل  ر�شالة  يف  بلوك  �شتيف  الهولندي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

احلكومة “قررت ا�شتدعاء �شفري هولندا لدى طهران للت�شاور«.
اأم��ر مل ُيعلن  اإي��ران ط��رد م�شوؤولني هولنديني -- وه��و  اأن ق��رار  واأ���ش��اف 
العالقات  لتعزيز  بالن�شبة  و�شلبي  مقبول  “غري  ك��ان   -- ال�شابق  يف  عنه 

الثنائية«.
واأف�����اد اأن ال��ت��ح��رك الإي�����راين ك���ان ل��ل��رد ع��ل��ى ط���رد ه��ول��ن��دا مل��وظ��ف��ني يف 
ال�شفارة الإيرانية يف حزيران/يونيو 2018 “جراء املوؤ�شرات القوية من 
اإيران تورطت يف عمليتي ت�شفية ج�شدية  باأن  الهولندية(  )ال�شتخبارات 
اأ�شول  م��ن  ه��ول��ن��دي��ني  �شخ�شني  ا�شتهدفتا  ال��ه��ول��ن��دي��ة  الأرا����ش���ي  ع��ل��ى 

اإيرانية«.
واأو����ش���ح ال���وزي���ر اأن اإي�����ران اأب��ل��غ��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ه��ول��ن��دي��ة ب��ق��راره��ا طرد 
20 �شباط/فرباير ومت ترحيلهما اإىل هولندا يوم  الدبلوما�شيني بتاريخ 

الأحد.
ذاتها،  الق�شية  خلفية  على  كذلك  الإي���راين  ال�شفري  هولندا  وا�شتدعت 
اأن القتيلني هما  بح�شب بلوك. وذكرت ال�شرطة الهولندية يف وقت �شابق 
2015 واأحمد  اأمل��ريي عام  علي معتمد )56 عاماً( الذي قتل يف مدينة 

مال ني�شي )52 عاما( الذي اغتيل يف لهاي عام 2017.
 

عبا�س يزور بغداد ويلتقي �سالح وعبد املهدي 

وا�صنطن تخف�ش متثيلها الدبلوما�صي لدى الفل�صطينيني

نات� �سغري �سرق املت��سط... ورهان اأردوغان يرتد عليه

تدريبات بحرية مكلفة لأنقرة.. البو�صلة الرتكية معطلة
•• لندن-وكاالت:

يف وقت تتغري فيه اأقطاب النظام العاملي، يرى ال�شحايف 
املتو�شطة والأ�شغر  اأن القوى  البارز ياوز بيدر  الرتكي 
منها ت�شتعر�ض ع�شالتها. وكتب يف �شحيفة “ذي اراب 
يحتفظ مبكانته  الأو�شط  ال�شرق  اأن  اللندنية  ويكلي” 
باك�شتان  اإىل  العدوى  انت�شار  اإنكار  ال��زلزل، دون  مركز 
اأي�شاً  ي�شتحق  امل��ت��و���ش��ط  ���ش��رق  يح�شل  وم���ا  وال��ه��ن��د. 
الأخ���رية بالقرب  ال��ت��ط��ورات  الن��ت��ب��اه اجل���دي. تت�شبب 
تدريبات بحرية  تركيا  ب��داأت  اإذ  التوتر.  من قرب�ض يف 
بخطاب  م��دف��وع��ًة  الأزرق  امل��وط��ن  ا���ش��م  حت��ت  �شخمة 
الأيام  يف  وتوحيدية.  حتريرية  بعنا�شر  مم��زوج  قومي 
قدراتها  لخ��ت��ب��ار  تركيا  تخطط  ل��ل��ت��دري��ب��ات،  الع�شرة 
اإي��ج��ه، والأ�شود،  ب��ه��ا،  ال��ت��ي حتيط  ال��ث��الث��ة  ال��ب��ح��ار  يف 
اأن  الر�شمية  الرتكية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت  واملتو�شط. 
مبا  �شفينة   100 م��ن  اأك���رث  �شت�شمل  ال��ت��دري��ب��ات  ه��ذه 
فيها مدمرات، وفرقاطات، وطرادات، وزوارق هجومية، 
خفر  وزوارق  ل���الأل���غ���ام،  ك��ا���ش��ح��ة  و���ش��ف��ن  وغ���وا����ش���ات، 
ال�شواحل، وع�شرون مقاتلة، ومروحيات، وطائرات دون 
طيار. واأُبلغ حلف �شمال الأطل�شي بها.  ومع ذلك، فاإن 
اخلطابات  ب�شبب  القلق  يثري  التدريبات  ه��ذه  توقيت 
ب�شكل خ��ا���ض، وهنالك  ال��ي��ون��ان  وا���ش��ت��ه��داف  ال��رتك��ي��ة، 
اإيجه.  يف  ال�شغرية  اجل���زر  بع�ض  ا�شتعادة  ع��ن  ح��دي��ث 
وهنالك اأي�شاً تهديد بفر�ض حظر على التنقيب قبالة 
اإىل  ت���وؤدي  ل��ن  الت�شوية  اأن حم��ادث��ات  وي��ب��دو  ق��رب���ض، 
اأن التوتر  45 عاماً. فيما يظهر  نتيجة يف نزاع ا�شتمر 

ع��ل��ى م�شتوى  وال��ت��ع��اون  وال���دف���اع  الأم����ن  ع��ل��ى  مبنية 
�شت  ا�شتمرت  التي  الديبلوما�شية  املواجهة  اإن  الطاقة. 
�شنوات بعد اأزمة �شفينة مرمرة اأثرت على عالقات تركيا 
الدفاع  م�شاريع  جميع  اأن��ق��رة  علقت  بعدما  باإ�شرائيل، 
عالقات  اأمام  املجال  مف�شحة  معها  الع�شكري  والتعاون 
على  واليونانية.  القرب�شية  احلكومتني  مع  دفئاً  اأكرث 
ال��ذي مل ُيحل مع قرب�ض وال��ذي ل يزال  النزاع  �شوء 

اليوناين الرتكي م�شطنع بالكامل، لكنه مع ذلك خطر، 
وبرهن على اأنه مفيد جداً حلملة الرئي�ض الرتكي رجب 
القوى  اأنقرة قلقها من تركز  اإذ تبدي  اأردوغ���ان،  طيب 
الع�شكري،  امل�شتوى  فعلى  املتو�شط.  �شرق  يف  اجل��دي��د 
وت�شارك  واليونان  قرب�ض،  مع  التعاون  اإ�شرائيل  تعزز 
يف تدريبات جوية وبحرية وبرية مع الدول املتو�شطية.  
وان�شمت م�شر اإىل الدول الثالث اإىل معاهدة جديدة 

ت�شديه  يف  العراق  مع  الفل�شطينيني  ت�شامن  الثنني 
اإع���ادة الإع��م��ار، وذل��ك خ��الل لقائه  ل��الإره��اب وعملية 
ا�شتمرت  زي���ارة  اإط���ار  يف  �شالح  برهم  العراقي  نظريه 

يومني اإىل العا�شمة بغداد.
الأحد  ليل  العراقية  العا�شمة  اإىل  و�شل  عبا�ض  وك��ان 
يف زيارة ر�شمية على راأ�ض وفد فل�شطيني للمرة الأوىل 

منذ ع�شرة اأعوام.
وم�شاء الأحد التقى رئي�ض ال�شلطة الفل�شطينية رئي�ض 
الوزراء عادل عبد املهدي يف املقر احلكومي، حيث اأكد يف 
موؤمتر �شحايف م�شرتك اأنهما ناق�شا “تطورات الأو�شاع 

يف فل�شطني، والنتهاكات التي تتعر�ض لها القد�ض«.
واأكد عبا�ض اأي�شا ا�شتعداد بالده “للم�شاركة يف عملية 
اإعادة اإعمار العراق، بالتعاون مع ال�شركات الفل�شطينية 

املنت�شرة يف العامل«.
يف  �شالح  م��ع  مو�شعاً  اجتماعاً  عبا�ض  عقد  والث��ن��ني، 
ق�����ش��ر ال�����ش��الم ب��و���ش��ط ب���غ���داد، ج���رى خ��الل��ه الإ�شارة 
القد�ض  حماية  و”اأهمية  البلدين  ب��ني  العالقات  اإىل 

 •• عوا�شم-اأ.ف.ب:

خف�شت الوليات املتحدة م�شتوى متثيلها الدبلوما�شي 
�شل�شلة  م��ن  ف�شل  اآخ���ر  يف  اأم�����ض  الفل�شطينيني  ل��دى 
دونالد  و�شول  منذ  الأبي�ض  البيت  اتخذها  اإج���راءات 
تهدف  اأنها  الفل�شطينيون  يعترب  الرئا�شة  اإىل  ترامب 

اإىل ت�شفية ق�شيتهم.
اأعلن عنه يف ت�شرين  ويق�شي ه��ذا الإج���راء ال��ذي ك��ان 
القد�ض  يف  الأمريكية  القن�شلية  باإغالق  اأكتوبر  الأول 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة لدى  املمثلية  م��ق��ام  ت��ق��وم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ت�شعينات  يف  اأو���ش��ل��و  ات��ف��اق  توقيع  منذ  الفل�شطينيني 
ال���ق���رن امل���ا����ش���ي. وق����د مت دجم���ه���ا ب�����ش��ف��ارة ال���ولي���ات 
لل�شوؤون  “وحدة  �شت�شم  ال��ت��ي  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  امل��ت��ح��دة 

الفل�شطينية«.
 18 بومبيو يف  الأمريكي مايك  وزير اخلارجية  وقال 
ت�شرين الأول اأكتوبر اإن هذه اخلطوة لن ت�شكل تغيريا 

يف ال�شيا�شة وتهدف اإىل حت�شني “فاعلية” العمل.
ب��ي��ان الثنني  الأم��ريك��ي��ة يف  واأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
باجلهود  الل��ت��زام  مت��ام  ملتزمة  زال��ت  م��ا  “الإدارة  اأن 
الرامية اإىل حتقيق �شالم دائم و�شامل يوفر م�شتقبال 

اأكرث اإ�شراقا لإ�شرائيل والفل�شطينيني«.
وا�شنطن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن  يعني  التغيري  ه���ذا  ل��ك��ن 
الوليات  �شفري  �شلطة  حتت  اأ�شبحت  والفل�شطينيني 
املتحدة لدى ا�شرائيل ديفيد فريدمان الذي يعرب عن 
املحتلة.  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  لبناء  دعمه 
الأمريكية  والإدارة  فريدمان  الفل�شطينيون  ويعترب 

احلالية منحازين ب�شكل وا�شح لإ�شرائيل.
البيت  م��ع  الت�����ش��الت  الفل�شطينيون  ال���ق���ادة  وج��م��د 
الأبي�ض بعد قرار ترامب يف 2017 العرتاف بالقد�ض 

عا�شمة ل�شرائيل وانتقدوا اإغالق القن�شلية.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ���ش��ر  اأم���ني  وق���ال 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ���ش��ائ��ب ع��ري��ق��ات ت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى القرار 
اآخ��ر م�شمار يف  “يدق  اإغ��الق القن�شيلة  اإن  الأم��ريك��ي، 

نع�ض دور الإدارة الأمريكية يف �شنع ال�شالم«.
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وراأت 

“اإدارة ترامب ل تريد  اأن  الفل�شطينية حنان ع�شراوي 
ترك اأي جمال للت�شكيك يف عدائها لل�شعب الفل�شطيني 
الدويل  بالقانون  ازدرائها  وكذلك يف  الثابتة،  وحقوقه 

وواجباتها مبوجب هذا القانون«.
على  ا�شرائيليني  م�شوؤولني  من  تعليق  اأي  ي�شدر  ومل 

هذه اخلطوة الإثنني.
ومل توؤكد وزارة اخلارجية الأمريكية معلومات تفيد اأن 
ال�شفري  منزل  �شي�شبح  القد�ض  يف  العام  القن�شل  مقر 
الأمريكي يف اإطار اإجراءات نقل ال�شفارة التي جرت يف 

اأيار مايو، اإىل املدينة املقد�شة املتنازع عليها.
واملبنى الواقع بالقرب من البلدة القدمية للقد�ض هو 
الوجود  يعود  بينما   ،1912 منذ  العام  القن�شل  مقر 

الدبلوما�شي الأمريكي الدائم يف املدينة اإىل 1857.
الأ�شهر  ي��ن�����ش��ر يف  اأن  ي��ت��وق��ع  ال����ذي  ت���رام���ب  وخ��ف�����ض 
املنتظرة  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  لل�شالم  خطته  الأخ���رية 
من  دولر  مليون   500 م��ن  اأك���رث  طويلة،  ف��رتة  منذ 
امل�شاعدات املخ�ش�شة للفل�شطينيني بهدف اإجبار القادة 

الفل�شطينيني على التفاو�ض.
اأي�شا عن تقدمي دعم مايل اىل  ترامب  اإدارة  وتوقفت 
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )اأونروا(، 
لالأجهزة  دولر  مليون   35 بقيمة  م�شاعدات  واأوقفت 

الأمنية الفل�شطينية.
وي�������رى ال�����ق�����ادة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف ذل������ك حم���اول���ة 
اأنها  يعتقدون  خطة  قبول  اإىل  ودفعهم  “لبتزازهم” 

تدمر تطلعاتهم اإىل اإقامة دولة م�شتقلة.
ونقلت �شفارة الوليات املتحدة يف ا�شرائيل يف اأيار مايو 
2018 من تل اأبيب اإىل القد�ض التي احتلت ا�شرائيل 

يف 1967 �شطرها ال�شرقي و�شمته.
موحدة  “عا�شمة  ب�شطريها  القد�ض  ا�شرائيل  وتعترب 
واأبدية” لها، بينما يتطلع الفل�شطينيون اإىل اأن تكون 

القد�ض ال�شرقية عا�شمة دولتهم العتيدة.
بالإجراء  الع���رتاف  ع��ن  ال��ع��امل  دول  معظم  وامتنعت 
لتجنب  القد�ض  اإىل  �شفاراتها  نقل  وع��ن  الإ�شرائيلي 
ال��ن��ه��ائ��ي للمدينة  ال��و���ش��ع  ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى م��ف��او���ش��ات 
املقد�شة. هذا واأكد الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض 

ي�شبب عقبات ديبلوما�شية وقانونية هائلة، لي�ض مفاجئاً 
عمل  اأن���ه  على  ال�شطفاف  اإع����ادة  اإىل  اأن��ق��رة  تنظر  اأن 
ناتو  لتاأ�شي�ض  الأمريكية  اإ�شافة اجلهود  ع��دواين. ومع 
�شغري �شرق املتو�شط قد ي�شتثني تركيا، ت�شبح ال�شورة 
اأكرث �شبابية.  ومن املرتقب اأن توقع اليونان يف الأ�شهر 
اأمنياً مع الوليات املتحدة، ورمبا تن�شم  املقبلة، ترتيباً 
اإليه م�شر، واإ�شرائيل، وقرب�ض باعتبارها دوًل ل تنتمي 
اإىل الناتو. تزامن اإعالن �شركة اإك�شون موبيل اكت�شافها 
الإقليمية  امل��ي��اه  يف  الطبيعي  ل��ل��غ��از  ح��ق��ل  اأك���رب  ث��ال��ث 
القرب�شية مع التدريبات البحرية الرتكية.  وقد يكون 
الإعالن جمرد �شدفة وقد ل يكون كذلك. لكنه ُيكمل 
�شيناريو يعد باأن ي�شيف تعقيداً اآخر اإىل �شرق املتو�شط.  
واأ�شار تقرير لوكالة رويرتز اإىل اأن الكت�شاف قد ميثل 
م�شدراً ملا ي�شاوي بني 142 مليار اإىل 227 مليار مرتاً 
مكعباً من الغاز الطبيعي. متتلك اإك�شون موبيل وقطر 
برتوليوم حقوق ال�شتك�شاف يف مناطق الأوف�شور جنوب 
قرب�ض، ب� %60 لالأوىل من احلقوق، وحتتفظ الثانية 
بالباقي. كان الكت�شاف �شبباً يف التفاوؤل لكنه اأي�شاً �شبباً 
يف القلق. اإن رهان اأردوغ��ان العايل املخاطرة يف ال�شرق 
الديبلوما�شية الرتكية عالقة بني  ارتد عليه.  الأو�شط 
الأمريكية  الإدارة  تعاين  اإذ  املتحدة،  وال��ولي��ات  رو�شيا 
م��ن ال��ف��و���ش��ى. وامل�����ش��األ��ة ال��ك��ردي��ة داخ����ل ت��رك��ي��ا تبقى 
اأنقرة  الإقليمية  الت�شدعات  وُتهم�ض  ح��ل.  دون  اأي�شاً، 
بطريقة مت�شارعة، ليكون التدريب البحري املكلف، رمز 
الإحباط العميق، واإ�شارة على مدى العطل الذي اأ�شاب 

البو�شلة الرتكية. 

وفق بيان �شادر  ال�شريف واملقد�شات من اأي انتهاكات”، 
عن رئا�شة اجلمهورية.

“بالنت�شار  ال��ع��راق  الفل�شطيني  الرئي�ض  هناأ  ب���دوره، 
ت�شامن  جم���دداً  امل���دن  وحت��ري��ر  داع�����ض  ع�شابات  على 
ت�شديه  يف  ال��ع��راق��ي  �شقيقه  م��ع  الفل�شطيني  ال�شعب 

وفق البيان نف�شه. لالإرهاب”، 
وكان عبا�ض زار العراق ر�شميا للمرة الأوىل يف 2009 ، 

بعد �شقوط نظام �شدام ح�شني يف العام 2003.
وحتت�شن بغداد خ�شو�شا اآلف الالجئني الفل�شطينيني 
و�شط  يف  �شكنية  جم��م��ع��ات  يف  يعي�شون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
المتيازات  بفعل  املجتمع  يف  ان�شهروا  وقد  العا�شمة، 
اإط��ار دعمه الق�شية  التي قدمها لهم �شدام ح�شني يف 

الفل�شطينية.
الطائفية  احل��رب  ان��دلع  واإب���ان  النظام،  �شقوط  وبعد 
ما  لال�شطهاد  عر�شة  ه��وؤلء  اأ�شبح   ،2006 العام  يف 
دفع بع�شهم اإىل مغادرة بغداد وال�شكن يف خميمات على 

احلدود العراقية الأردنية.

زيارته  خ��الل  ال��وزي��ر  وق���ال  جزئيا.  فتحها  اإع���ادة 
تيب�شتي  يف  ت�شاد  غ��رب  �شمال  يف  ب��وغ��ودي  ك���وري 
ال��ت��ي ���ش��ه��دت يف الأ���ش��ه��ر الأخ����رية م��واج��ه��ات بني 
اأ�شبحت  املنطقة  “هذه  اإن  واجلي�ض  مناجم  عمال 
ملتقى لأفراد الع�شابات والإرهابيني واملتمّردين«. 
وك����وري ب���وغ���ودي منطقة غ��ن��ي��ة ب��ال��ذه��ب ت��ق��ع يف 
منطقة جبلية عند جانبي احلدود بني ت�شاد وليبيا 

وت�شتقطب عددا من الت�شاديني والأجانب
���ش��ي��ت��واج��د يف  “كل م���ن  اإن  ال���وزي���ر  والأح������د ق���ال 
معلنا  اإرهابيا”،  �شيعترب  ك���وري  م��ن  امل��وق��ع  ه���ذا 
“نزع ال�����ش��الح م���ن ال�����ش��ع��ب وم��ن��ع ال��ت��ن��ق��ي��ب عن 

•• جنامينا-اأ ف ب:
اأعلنت ت�شاد اإغالق احلدود مع ليبيا، بعد �شهر من 
دخول رتل من املتمردين اإىل اأرا�شيها من اجلنوب 
الليبي، بح�شب ما اأكد وزير الأمن الت�شادي حممد 
ابا علي �شالح. واأعلن الوزير خالل زيارته �شمال 
قرار  اّتخذنا  “لقد  الوطني  التلفزيون  وفق  ت�شاد 
الآن  من  اعتبارا  وليبيا  ت�شاد  بني  احل��دود  اإغ��الق 
مطلع  اأعلنت  جنامينا  وكانت  اآخ��ر«.  اإ�شعار  وحتى 
ليبيا  م���ع  احل�����دود  ك��ام��ل  اإغ�����الق   2017 ال���ع���ام 
اأ�شهر  1400 كلم لتعود وتقرر بعد ب�شعة  بطول 

ارتباط وثيق  الت�شاد على  و�شمال  ر�شميا«.  الذهب 
باجلنوب الليبي الذي متر عربه غالبية الإمدادات 

الغذائية.
وه����ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن ال�����ش��اح��ل ���ش��ح��راوي��ة وقليلة 
ال�����ش��ك��ان وق���د مت��رك��زت ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ات ت�شادية 

متمردة.
ونهاية كانون الثاين يناير دخل متمردون ت�شاديون 
من ليبيا اإىل �شمال �شرق ت�شاد. وقد اأوقفت �شربات 

فرن�شية تقّدمهم ما اأثار الكثري من النتقادات.
واحلدود بني ال�شودان وت�شاد وليبيا والنيجر مليئة 
بالثغرات وت�شهد عمليات تهريب على نطاق وا�شع.

ت�صاد تعلن اإغالق حدودها مع ليبيا  
الثاين/يناير  كانون  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  وا�شتنكر  ال�شناعية. 
الحتاد  يتمتع   ،2016 ومنذ  بعثته  مل�شتوى  وا�شنطن  تخفي�ض 
الأوروبي مبركز بروتوكويل م�شاو ملركز اأي دولة من اأع�شائه يف 
خالل  لكن،  �شفري.  باأنه  بعثته  رئي�ض  و�شّنف  املتحدة،  الوليات 
جنازة الرئي�ض الأ�شبق جورج بو�ض الأب يف كانون الأول/دي�شمرب 
حتذير  اأو  تف�شري  ب��دون  الأمريكية  اخلارجية  خّف�شت  املا�شي، 
م�شبق، م�شتوى متثيل الحتاد الأوروبي، واعتربته منظمة دولية 
قال  املا�شي،  الثاين/يناير  كانون  من  الثامن  ويف  دول��ة.  ولي�ض 
مع الإدارة الأمريكية  “مبحادثات”  اإنه دخل  الحت��اد الأوروب��ي 
نواب  اعترب  الثاين/يناير،  كانون   14 ويف  �شفته.  تغيري  ح��ول 
الحتاد  متثيل  م�شتوى  تخفي�ض  اأن  اأمريكيون  دميوقراطيون 

الأوروبي “اأمر مهني«.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

الأوروبي  الحت��اد  درجة متثيل  املتحدة تخفي�ض  الوليات  األغت 
لدى وا�شنطن، بح�شب بيان عن ال�شفري الأمريكي لدى الحتاد، 
يف قرار ياأتي قبل يومني من ا�شتئناف مفاو�شات جتارية بينهما. 
“�شعيد  اأنه  اأكد ال�شفري الأمريكي غوردون �شوندلند  ويف بيان، 
الأمريكية  اخلارجية  �شتعرتف  اليوم  من  اب��ت��داء  اأن��ه  ب��الإع��الن 
لبعثة  م�شاوية  اأن��ه��ا  على  وا�شنطن  يف  الأوروب����ي  الحت���اد  ببعثة 
هذا  وياأتي  الدبلوما�شية«.  للهيئات  الهرمي  الرتتيب  يف  ثنائية 
املفو�شة  بني  وا�شنطن  يف  مقرر  لقاء  من  يومني  قبل  الإع���الن 
الأوروبية للتجارة �شي�شيليا مال�شرتوم ونظريها الأمريكي روبرت 
لل�شلع  احلّر  التجاري  التبادل  حول  لتفاق  للتو�شل  ليتهايزر، 

وا�صنطن ترفع م�صتوى متثيل الحتاد الأوروبي 

كيم ل يرى نظامه مهددًا بالنهيار...فلماذا يقبل بعر�ش ترامب؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

يرى بول غريغوري، كاتب م�شاهم يف 
الإخباري،  “ذا هيل”  حترير موقع 
الرئي�ض  عر�شها  التي  التفاقية  اأن 
كيم  على  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي 
جونغ اأون تنطوي على مكافاآت غري 
وت�شتند  كربى،  وخماطر  م�شمونة 

كيم  اإن  ت��ق��ول  زائ���ف���ة  ف��ر���ش��ي��ة  اإىل 
اأن  ي�شتطيع  م��زده��ر  بلد  يف  ي��رغ��ب 

ي�شتفيد منه مع �شعبه. 
القول  ي�شح  الكاتب،  ح�شب  ول��ك��ن، 
اإن كيم ل يهتم اإل ببقائه وا�شتمرار 
اختالل  اإليه  ي�شاف  �شاللته.  حكم 
���ش��ي��ا���ش��ة وا���ش��ن��ط��ن، وت���وق���ع���ات باأن 
وهو  مت�شدد،  ي�شاري  ترامب  يخلف 
م���ا ي��دف��ع ك��ي��م ل��رف�����ض ت��وق��ي��ع اأي 
اتفاق يعد بنمو وازدهار، مقابل نزع 
�شالح وان�شمام اإىل املجتمع الدويل. 
لذلك لالأ�شف، يبقى الو�شع الراهن 
اأف���������ش����ل خ����ي����ار ل���ل���زع���ي���م ال����ك����وري 
ترامب  ملقرتحات  ال�����ش��م��ايل.ووف��ق��اً 
النووية،  تر�شانته  ع��ن  كيم  يتخلى 
ويفتح مملكته املنعزلة اأمام القت�شاد 

ثروة  �شيحققان  امل�شغرة  ودائ��رت��ه 
غري  م���ب���ي���ع���ات  ع���ل���ى  اع���ت���م���اد  دون 
كما  اأوخم�����درات.  لأ�شلحة،  �شرعية 
ارتفاع  ب��ع��د  ك��ي��م  �شعبية  ���ش��رتت��ف��ع 
�شعبية كيم،  ت��زاي��د  امل��داخ��ي��ل. وم��ع 
القمع.  �شيا�شة  تخفيف  ي�شتطيع 
وكما بات معروفاً، انتهت قمة هانوي 
ولكن  اتفاق،  دون  وكيم  ترامب  بني 
احلوار.  موا�شلة  على  ع��ازم  ترامب 
منطقي  اأ����ش���ا����ض  اأي  ي��ت��وف��ر  ف��ه��ل 

ل�شفقة مماثلة؟.
امل�شيطرة،  ك��ي��م  لأ����ش���رة  اإ����ش���ارة  ويف 
ع���ام���اً، على  اأك���رث م��ن �شبعني  م��ن��ذ 
حالياً  قائمة  �شيوعية  �شلطة  اأط��ول 
يف ال���ع���امل، ي���ق���ول ال��ك��ات��ب اإن���ه���ا ل 
ُتويل اإل ولًء �شكلياً لالأيديولوجية 

ويف  الأج��ن��ب��ي.   وال�شتثمار  ال��ع��امل��ي 
ت��ل��ك احل��ال��ة ُت��وق��ع م��ع��اه��دة �شالم 
�شبه  الكورية، وجتمع  احل��رب  ُتنهي 
اجلزيرة الكورية دولتني منف�شلتني 
وح�شب  ���ش��الم.  يف  ن��ظ��ري��اً  تعي�شان 
عر�شه  ال���ذي  اجلزرة”  �شيناريو” 
ترامب، �شتتدفق مبا�شرة ا�شتثمارات 
اأجنبية اإىل كوريا ال�شمالية، وحتقق 
ازده���ار.  وي��رى كاتب املقال، رمزية 
وا�شحة،  للقمة  اختيار فيتنام مقراً 
باأن اململكة  اأوح��ى ترامب لكيم  فقد 
مثل  ع�شرية  دول���ة  ت�شبح  املنعزلة 
نظامها  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى  ول  ف��ي��ت��ن��ام، 
الديكتاتوري. وروج ترامب لالتفاق 

باعتباره “مك�شباً للجانبني«. 
وُف��ه��م م��ن ف��ح��وى ال��ع��ر���ض اأن كيم 

ميزجون  اأف��راده��ا  لكن  ال�شيوعية، 
ولءه������م ب���اأ����ش���ط���ورة غ��ري��ب��ة جتعل 

الأ�شرة حار�شة للدولة وال�شعب. 
النخبة  وي���درك م��ن ه��م دون طبقة 
اأن عائلة كيم والنخبة ت�شيطر على 
مقدرات عي�شهم. ولذا يعني التخلي 
عن النظام اأنه لن تكون هناك فر�ض 
للتعليم ول لل�شفر ول للوظائف لهم 
حتدي  يعني  هنا  وم��ن  ولأب��ن��ائ��ه��م. 

النظام املوت اأو املعتقالت. 
الدولة  ت�����ش��ي��ط��ر  ال��ك��ات��ب،  وح�����ش��ب 
الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب، وم���ع جي�ض 
ق���وي ق����ادر ع��ل��ى ن�����ش��ر ال��ف��و���ش��ى يف 
بقدراته  العامل  ويف  املجاورة،  �شيول 
ال��ع��امل كله  اإب��ق��اء  ال��ن��ووي��ة، ميكنها 

حتت ال�شيطرة. 

الكوري  الق��ت�����ش��اد  اإن��ت��اج  اأن  ورغ���م 
ال�شمايل �شعيف، اإل اأن ق�شطاً كبرياً 
والتجارب  اجلي�ض،  اإىل  يحول  منه 
و�شائل  م����ن  و����ش���واه���ا  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
احلرب املعا�شرة. ول تتطلب احلرب 
وتفاخر  متطوراً.  اقت�شاداً  الهجينة 
ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ب��اأن��ه��ا م���ن اأكرث 

القوى احلربية الف�شائية فعالية.
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نا�ض اند ا�شو�شيوت�ض

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : ١٢٦٧٣١

با�ش��م: �ض . كونيا �شيكري �شاناي يف تيكاريت انونيم �شريكتي

وعنوانه:  اي�شكاي بي�شيهري يولو اوزيري رقم : ١٩ مريام – كونيا / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )١٥١٤٤٦ (  بتاريخ:  ٢٠ /  ٠٩  /٢٠١١

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    ٠٩/  ٠٣  /  ٢٠١٩  وحتى تاريخ :  ٠٩ /   ٠٣ /    ٢٠٢٩

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٦٦٣٠   بتاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٢٠
با�ش��م : الرايغة لبيع التمور ذ م  م.          

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا ، بدائل النب ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
واخلبز والفطائر والكعك واحللويات ، املثلجات ، الع�شل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح 

اخلردل  واخلل  ، والتوابل والبهارات والثلج .
الواقعة بالفئة : )٣٠(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  والكلمات الالتينية التالية : )Arabic Coffee(  ومعناها العربي 
)قهوة عربية(، وقد كتبت الكلمات )Arabic Coffee( باللون الذهبي وبخط مائل ومميز، ويف و�شط 
وفوق  الذهبي  باللون  وفجان  عربية  قهوة  دلة  بداخلها  ر�شم  الذهبي  باللون  لدائرة  ر�شم  يوجد  العالمة 
الر�شم كتبت الكلمات العربية )قهوة عربية( باللون الذهبي وب�شكل مائل، وكامل العالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٦٦٤٥    بتاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٢١
با�ش��م : مي عمرو عبد القادر النجار-النجار للتجارة وال�شت�شارات

وعنوانه: جمهورية م�شر العربية، باب �شرق ال�شكندرية، ٢٠ �شارع باتري�ض لومومبا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات وم�شتخرجات اللحوم ، الأطعمة املحفوظة والفواكه 
واخل�شروات املحفوظة ، البي�ض واللنب ، ومنتجات اللبان ، واملربي  الزيوت والدهون املعدة للتغذية . 

الواقعة بالفئة : )٢٩(
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية )TAMARA (، ولفظها العربي )متارا(، وقد كتبت الكلمة 
الالتينية باللون ال�شود يف الأعلى وب�شكل اأفقي مميز، وحتتها لفظها العربي باللون ال�شود، وفوق الكلمة 
هو  كما  بي�شاء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  الأ�شود،  باللون  نبات  اوراق  ر�شم لرب��ع  يوجد  الالتينية 

مو�شح بال�شكل ، وجممل العالمة مميز ومبتكر ..
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٤٧٩٦    بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/١٦

با�ش��م : مطعم الب�شا ت�شودي ازو         

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت . 

الواقعة بالفئة : )٤٣(

باللون  كتبت  وق��د   ،)il passaggio(  : التالية  الالتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 

الأخ�شر  وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .

ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٤٥٠٠    بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠٩
با�ش��م : ا�شار و�شركاه )�شركة تو�شية(.

وعنوانه: �شلطنة عمان، الرمز الربيدي )١١٤(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض 
الواقعة بالفئة : )٢٥(

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )AL WATNI  ( ولفظها العربي )الوطني(، 
وكامل  اأفقي،  وب�شكل  الأزرق  باللون  العربي  لفظها  كتب  وفوقها  اأفقي  وب�شكل  الحمر  باللون  كتبت  حيث 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٤٣١٧    بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠٦
با�ش��م : اآي�ض انرتنا�شيونال اف زد �شي او

وعنوانه: : دبي   الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد .
الواقعة بالفئة : )٢٤(

 )aqua( وقد كتبت الكلمة ،)aqua fabrics( : و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية
يف العلى باللون الأبي�ض وب�شكل اأفقي وخط كبري وحتتها كتبت الكلمة )fabrics( باللون البي�ض وب�شكل 
اأفقي وخط �شغري، وقد كتبت الكلمات �شمن مربع باللون الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٤٦٤٧    بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/١٤
با�ش��م : روائح الزهور لتجارة املنظفات واملطهرات .

وعنوانه: : الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�ض، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان. 

الواقعة بالفئة : )٣(
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )Dr Scent-breeze of joy ( وقد كتبت 
الكلمة )Dr( باللون الأ�شود وبخط كبري ومميز، ومتيز احلرف )r( من خالل احاطته بعدد من الر�شوم 
 )Scent( كتبت الكلمة )Dr( على �شكل ورق ال�شجر املتدرج بالألوان بني الأبي�ض والأ�شود، وحتت الكلمة
الرمادي  باللون   )breeze of joy( الكلمات  كتبت  وحتتها  اأفقي،  وب�شكل  كبري  وبخط  الأ�شود  باللون 
مميز  العالمة  وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  اأفقي،  وب�شكل 

ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٤٥٠٥   بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠٩
با�ش��م : حممد ملهم احمد عثمان

وعنوانه: : دبي   الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات تبي�ض الأقم�شة ومواد اأخري ت�شتعمل يف غ�شل املالب�ض وم�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
، منظفات  لل�شعر(  وغ�شول ) حماليل  وم�شتح�شرات جتميل  وزي��وت عطرية  ، عطور  وال�شابون   ، وك�شط 

الأ�شنان .
الواقعة بالفئة : )٣(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )LIME(، ولفظها العربي )لمي (وقد كتبت باللون 
اأعلى ي�شار الكلمة   اإىل  اأفقي، كما يوجد  اأفقي، وكتب اللفظ العربي باللون الرمادي ب�شكل  الأ�شود وب�شكل 
ر�شم على �شكل اأوراق باللون الأ�شود والرمادي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٥١٤١   بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/٢٣
با�ش��م : اماري�ض ماتو

وعنوانه: دبي   الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني والكربيت ) الثقاب (. 
الواقعة بالفئة : )٣٤(

الأول  �شطرين  كتبت على  : )FOX(، حيث  التالية  الالتينية  والكلمة  ر�شم  : عبارة عن  العالمة  و�شف 
يف العلى ور�شم بداخله �شورة راأ�ض ثعلب باللون الأبي�ض والأ�شود والثاين كتب بداخله الكلمة الالتينية 
)FOX( باللون الأ�شود �شمن دائرة، ويف كل �شطر من العالمة يوجد ر�شم مل�شتطيل باللون الأ�شود، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٦٦٣١    بتاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٢٠
با�ش��م : اأير واتر يونت�ض تريدينغ ليمتد .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، اأبوظبي، الطويلة، م�شتودع كي ال بي اف زيد رقم ٠٣.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�ض البي�ض . 

الواقعة بالفئة : )٧(
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية : )ESHARA WATER( ، حيث كتبت 
باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي، وتو�شط الكلمات ر�شم على �شكل �شعلة باللون الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: ٣٠٦٤٠٢    بتاريخ: ٢٠١٩/٠٢/١٨
با�ش��م : : جي تي اند بارترنز لال�شت�شارات املعمارية والهند�شية  

وعنوانه: دبي   الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

، وخدمات التحاليل والأبحاث  املتعلقة بها  العلمية والتكنولوجية وخدمات الأبحاث والت�شميم  اخلدمات 
 : بالفئة  الواقعة   . القانونية  ،اخلدمات  الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�شميم  وخدمات   ، ال�شناعية 

)٤٢(
و�شف العالمة : عبارة عن الحرف و الكلمات الالتينية التالية : )JT + PARTNERS(، وقد كتبت 
الحرف)JT ( باللون الأبي�ض بخط كبري وب�شكل اأفقي وحماطة مبربع باللون الأبي�ض مفتوح من ال�شفل 
با�شارة الزائد وحتتها كتبت الكلمة )PARTNERS( باللون الأبي�ض وب�شكل اأفقي وحتتها  يوجد خط 
باللون البي�ض ،وجميع الكلمات كتبت �شمن مربع باللون الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا الإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

 من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم ٣٠٤٦١٥:بتاريخ: ٢٠١٩/٠١/١٣
باإ�شم : ديبوي �شينثي�ض، اإنك وعنوانه:  ٧٠٠ اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا ٤٦٥٨١ ، الوليات املتحدة 

الأمريكية.
�س�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١٠
غر�شات )اأدوات طبية( جراحية متكونة من مواد ا�شطناعية لال�شتخدام يف جراحات العمود الفقري فقط ، 

اأدوات جراحية لال�شتخدام يف جراحات العمود الفقري فقط.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات MULTIPOINT SECURE  باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  مار�س 2019 العدد 12571 

EAT 130104

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

كواليتي لإدارة ال�شركات
رخ�شة رقم:CN 2213266 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

لعمال بال�شرت وال�شراميك
رخ�شة رقم:CN 1283117 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

اخلليج
رخ�شة رقم:CN 1158942 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب للحالقة  رخ�شة رقم:1037585 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف علي �شيف جدمي املزروعي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شيف جدمي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1525710 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمود عبداهلل حممد �شالح املنذري ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شفعت احمد م�شلمان
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل �شامل علي �شامل ما�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 
دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

جلمعية خورفكان التعاونية ل�صيادي الأ�صماك عن العام املايل 2018م
ي�سر جمل�س اإدارة جمعية خ�رفكان التعاونية ل�سيادي االأ�سماك دع�ة ال�سادة/ امل�ساهمني حل�س�ر اجتماع 
اجلمعية العم�مية العادية يف متام ال�ساعة الرابعة والن�سف م�ساء ي�م االأربعاء امل�افق 2019/04/03م 
يف مقر جمعية ال�سيادين بخ�رفكان ويف حالة عدم اكتمال الن�ساب القان�ين وه� اأغلبية االأع�ساء �سيتم 
تاأجيل االأجتماع اإىل اجتماع اآخر يعقد بعد ن�سف �ساعة يف نف�س املكان ويك�ن الن�ساب القان�ين ع�سر 

االأع�ساء اأو خم�سة ع�سر ع�س�ًا على االأقل وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:
1- الت�سديق على حم�سر اجتماع اجلمعية العم�مية ال�سابق عن العام املايل 2017م.

2- الت�سديق على تقرير جمل�س االإدارة عن العام 2018م.
3- الت�سديق على تقرير مدقق احل�سابات واعتماد امليزانية واحل�سابات اخلتامية والن�سب املقرتحة 
املالية  البيانات  على  االأطــالع  االأع�ساء  من  يرغب  ملن  وميكن  2018م  العام  عن  ــاح  االأرب لت�زيعات 

واالإدارية باجلمعية.
4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة من امل�س�ؤولية عن كل ما يتعلق باإدارة اأعمال اجلمعية.

5- اإبراء ذمة ال�سادة/ مدققي احل�سابات عن اأعمالهم خالل العام 2018م.
6- تعيني مدقق للح�سابات لعام 2019م وحتديد مكافاآته.

الكاتب  من  ر�سمي م�سدق  بت�كيل  االأع�ساء حل�س�ر االجتماع  من  ي�كل عنه غريه  اأن  لكل ع�س�  يج�ز 
العدل مت�سمنًا ا�سم اجلمعية )جمعية خ�رفكان التعاونية ل�سيادي االأ�سماك( وم�عد انعقاد اجلمعية 
ورقم  اله�ية  لبطاقة  وفقًا  ال�كيل  الع�س�  وا�سم  امل�كل  الع�س�  وا�سم  2019/04/03م  العم�مية 

الع�س�ية يف اجلمعية لكل منهما وال يج�ز ان ين�ب ع�س� عن اأكرث من ع�س� اآخر.
اآخر م�عد لت�سليم الت�كيالت ي�م ال�سبت امل�افق 2019/03/30م ال�ساعة ال�احدة ظهرًا.

لال�ستف�سار هاتف: 092387611.
جمل�س اإدارة اجلمعية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/8852 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2019/03/11 االثنني  ي�م  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده  فريدون وجداين مقدم او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
                                                         ال��سف    �سعر التقييم  

                                                       اأثلث �سقه         2،550 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل 
بزيارة امل�قع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  اهلل  ����ش���ي���ف  ح����ف����اظ 
بنغالدي�ض     ، ال���ب�������ش���ر  اب������و 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)af5589875(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

0563206180

فقدان جواز �صفر
بريتكان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ول�������دى  م�������ورو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4873608ep( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507012219

فقدان جواز �صفر



الثالثاء    5   مارس    2019  م   -   العـدد  12571  
Tuesday   5   March   2019  -  Issue No   12571

13

عربي ودويل

الأخرى،  الأمريكية  القواعد  عك�ض 
خا�شة.  اأر����ض  على  فوتينما  بناء  مت 
، يف  اليابانية  الدولة  تدفع   ، عام  كل 
املتو�شط ، 16 األف يورو اإىل 3722 
لعنة  للبع�ض،  نعمة  حم��ل��ًي��ا.  م��الًك��ا 
فرتة  وال�������دي  “عا�ض  ل����الآخ����ري����ن. 
طويلة على هذه الأر�ض، قبل اأن يتم 
اي�����ش��او. منذ  ط���رده، ي�شهد ط��وه��ارو 
الدولة  ت��دف��ع  ع��ام��ا،  و�شبعني  ث��الث 
ولكن  ي��ورو،   800 قيمته  اإيجارا  لنا 
ي��ك��ف��ي! اإن��ه��ا اأر�����ض اأج������دادي، واأري���د 

ا�شتعادتها ، حيث اأريد اأن اأُدفن ».
اأم���ن���ي���ت���ه ���ش��ت��ت��ح��ق��ق. الأم���ري���ك���ي���ون 
عندما  الأق�������ل  ع���ل���ى   - ����ش���ي���غ���ادرون 
القاعدة  اإىل  الن��ت��ق��ال  ي�شتطيعون 
اجلديدة يف هينوكو ، �شمال اأوكيناوا. 
ل  اأوكيناوا  يف  النا�ض  اأن  هي  امل�شكلة 
ت�شتمر  ملاذا  ويقولون   ، ذلك  يريدون 
 70 اأك��رث من  جزيرتهم يف احت�شان 
ب���امل���ائ���ة م���ن ال����وج����ود الأم���ري���ك���ي يف 
اليابان ، بينما متثل اأقل من 1 باملائة 
 ، ذلك  اإىل  بالإ�شافة  م�شاحتها؟  من 
امل�شتقبلي هو جنة بيئية:  املوقع  فاإن 
هناك اأنواع بحرية مرجانية ومهددة 
اخلر�شانة  �ُشكبت  واإذا  ب��الن��ق��را���ض. 
الأطوام  تختفي  فقد   ، البحر  قاع  يف 
الوديعة � ي حيوان ثديي بحري � على 

وجه اخل�شو�ض.

اال�ستفتاء: ف�ز “ال«
بدء  اأعلنت طوكيو   ، دي�شمرب   14 يف 
املحلية.  ال�شلطات  راأي  �شد   ، ال���ردم 
“يجب اأن ت�شتمع احلكومة لنا، حتتج 
اراغاكي.  مل تظهر حتى الآن  �شريو 
نحن  ل��ه��ا،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  الزدراء،  اإّل 
�شغرية،  ج��ن��وب��ي��ة  م�شتعمرة  جم���رد 
1 كيلومرت عن العا�شمة...«.  500

ه����ذا ال�����ش��ع��ور ب���الح���ت���ق���ار م���ن قبل 
الفوز  ي��ف�����ش��ر  امل���رك���زي���ة،  احل���ك���وم���ة 
مبن�شب  ت���ام���اك���ي  ل���دي���ن���ي  الأخ�������ري 
ة  �شر�ض  معار�ض  اأوك��ي��ن��اوا.  حمافظ 
امل�شروع، نّظم هذا البن لنادلة  لهذا 
 24 ي��وم  ا�شتفتاء  اأم��ري��ك��ي،  وج��ن��دي 
حتقق الهدف:  فرباير، لتفوز “ل”. 
كبرية  بن�شبة  اأوك��ي��ن��اوا  اأه���ايل  رف�ض 
م�����ش��روع احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، التي 
ف��ج��اأة يف و���ش��ع حرج.  وج���دت نف�شها 
قاباًل  ح����اًل  ت���ق���دم  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ج��ب 
خارج  الأم���ري���ك���ي.  حلليفها  ل��ل��ح��ي��اة 

هينوكو.

يف االأثناء، ت�سحك بكني
نيو�شام.  غ����ران����ت  راأي  ل��ي�����ض  ه�����ذا 
م��ت��ح��ررا م���ن واج����ب ال��ت��ح��ف��ظ منذ 
ال�شابق  ال��ع��ق��ي��د  ي��خ��رت  ت��ق��اع��ده، مل 
احل�شابات:  ب��ع�����ض  و���ش��ّف��ى  ك��ل��م��ات��ه، 
�شكان اوكيناوا؟ “نحن دائما نتحدث 
على املعار�شني، و لي�ض عن الراغبني 
يف بقاء الأمريكان - وهم كرث - ، ول 
اأحد يذكر 3 مليار يورو من الإعانات 
ال���ت���ي ت�����ش��خ��ه��ا ط��وك��ي��و ك���ل ع����ام يف 

القت�شاد املحلي!«.
هنوكو؟،  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ق���اع���دة 
احلل  ه���و  ه����ذا  اأن  ي���ك���رر  “اجلميع 
الأف�����ش��ل، ول��ك��ن ه���ذا خ��ط��اأ! مهبط 
ق�شريا  �شيكون  اجل��دي��د  ال��ط��ائ��رات 
جدا، ولن يتعدى 1190 مرت فقط، 
�شيكون  وه���ذا  الآن،   2740 م��ق��اب��ل 
عائقا كبريا يف حالة احلرب مع كوريا 
اأو ال�شني«. ان امللف لي�ض على و�شك 

احلل.
اإىل هذه  ُي��ن��ظ��ر  الأح�������وال،  ك���ل  ويف   
اأنها ُم�شّلية  اللخبطة من بكني، على 

جدا.
عن الك�سربي�س

»اإن ال�شينيني امتلكوا اأ�شطول حربيا 
يف وق����ت ق��ي��ا���ش��ي، وي����ري����دون حتدي 
املنطقة،  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ه��ي��م��ن��ة 
يف  متمركز  غربي  دبلوما�شي  يو�شح 
كيلومرتا   350 ب��ع��د  ع��ل��ى  ط��وك��ي��و. 
من ال�شاحل ال�شيني، ميكن اأن يكون 
ج�شر.  راأ�ض  مبثابة  �شينكاكو  اأرخبيل 
منع  اأو  مب��راق��ب��ة  ل��ه��م  �شي�شمح  ك��م��ا 
املرور يف بحر ال�شني ال�شرقي، وهذا 
ي�شكل تهديدا خطريا جدا لل�شركات 
اإنتاجها  معظم  ت�شّنع  التي  اليابانية 

يف جنوب �شرق اآ�شيا«.

تدّخل الغ�ا�سات ال�سينية
ق�شد.  ع����ن  ال���ت���وت���ر  ب���ك���ني  ت����غ����ّذي 
اأكرث من  2016 ، و�شعت  اأغ�شط�ض 
�شباكها  ح��م��راء  �شيد  �شفينة   200
ق��ب��ال��ة ج���زر ���ش��ي��ن��ك��اك��و. ع���ام 017 ، 
مرة   29 ال�شينية  ال�شفن  انتهكت 
امل���ي���اه الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف هذه 
 ،  2018 ي��ن��اي��ر   11 يف  امل��ن��ط��ق��ة. 
ف��رق��اط��ة وغ��وا���ش��ة �شينية  لم�����ش��ت 

جزر مياكو وتاي�شو، اإىل اجلنوب. 
القوات  ت��ق��وم   ، اأخ�����رياً  الأج�������واء،  يف 
اأكرث  “معّقدة  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
الأبحاث  م��ع��ه��د  ي��الح��ظ  فاأكرث”، 
اإّن  حديثة.  درا���ش��ة  يف  راد  الأم��ري��ك��ي 
امل�شتعل  ال�شياق  ه��ذا  يف  خ��ط��اأ،  اأدن���ى 
عواقب  ل����ه  ي���ك���ون  اأن  مي���ك���ن  ج������دا، 
ماأ�شاوية. 17 يونيو 2016 ، علقت 
رادار  يف   ”15 اأف  يابانية  “مقاتلة 
احلادث  ه��ذا  ؛  �شينية   30 �شوخوي 
اأثار  ولكنه   ، القتال  �شرارة  ي�شعل  مل 
اأزم�����ة خ��ط��رية ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، اأزم���ة 

اإ�شافية.

تزايد �سغ�ط بكني
ترغب  ل  “اإنها  ال�شني؟  تريد  م��اذا 
اأرخبيل  كل  وامن��ا  فقط،  �شينكاكو  يف 
اأوكيناوا، يجيب  ريوكيو، مبا يف ذلك 
املنتدى  يف  الباحث   ، نيو�شام  غرانت 
يف  الإ�شرتاتيجية  للبحوث  الياباين 
ذلك  ال�شينيون  ق���ال  وق���د  ط��وك��ي��و. 
�شراحة، اإل اأن الأمريكان ل يريدون 
ت�����ش��دي��ق��ه��م!«.  طيلة ع���دة ���ش��ن��وات ، 
املارينز،  يف  ال�شابق  العقيد  ه��ذا  ك��ان 
الدفاع  ق�����وات  م���ع  ارت����ب����اط  ���ش��اب��ط 
الر�شمي  ال���ش��م   - اليابانية  ال��ذات��ي 
بالن�شبة  لالأرخبيل.  امل�شلحة  للقوات 
�شوى  ل�شنا  باملنطقة،  ال��ع��ارف  ل��ه��ذا 
عدد  بكني  “�شتزيد  امل�شار:  بداية  يف 
تتجاوز  اأن  اإىل  ه��ج��م��ات��ه��ا  ون���ط���اق 
الأمور اليابانيني، ومل يعد باإمكانهم 
و�شي�شطرون  الظاهرة،  مع  التعامل 
ال�شينيني،  م��ع  ل��ل��ت��ف��او���ض  ���ش��اع��ت��ه��ا 

ومنحهم املنطقة«.

عمل حربي
باملخاطر..  حم��ف��وف��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وح���ده���م.  ل��ي�����ش��وا  ال���ي���اب���ان���ي���ني  لأن 
اأمريكي  جندي  األ��ف   40 من  فاأكرث 
يتمركزون ب�شكل دائم على الأرخبيل 
ال����ي����اب����اين، وه������و م����ا ي����ف����وق ال���ع���دد 
اجلنوبية.  كوريا  اأو  اأملانيا  يف  املوجود 
احلليف  املتحدة،  للوليات  وبالن�شبة 
ان���ه ح�شن طبيعي  ث��م��ني:  ال��ي��اب��اين 
�شد الطموحات ال�شينية، ول جمال 
ُوّق���ع���ت عام  ل��رتك��ه دون ح���را����ش���ة.   
بني  الأمنية  املعاهدة  تقول   ،1952
بو�شوح:  ذل����ك  وط��وك��ي��و  وا���ش��ن��ط��ن 
على  �شيني  “غزو”  اأي  اإىل  �شينظر 
ال���ي���اب���ان���ي���ة، مب���ا يف ذلك  الأرا������ش�����ي 
على  الأمريكيني  قبل  من  �شينكاكو، 
الت�شل�شل  اأّن  ه��ل  ح��رب��ي.  ع��م��ل  اأن����ه 
واقعي؟  نيو�شام  غرانت  ر�شمه  ال��ذي 

نعترب  اأن  “ميكن   ... ي���دري  اح���د  ل 
اأّن ال�شلطة ال�شينية حتتاج اإىل حرب 
العك�ض،  على  اأو  هيمنتها،  لتكري�ض 
ل بكني، يف ح�شبة كالوزفيتزية،  ُتف�شّ
مثل  اإىل  اللجوء  دون  �شريعا  ح�شما 
روب����رت  ي��ل��خ�����ض  املخاطرة”،  ه����ذه 
الدرا�شات  م��ع��ه��د  م��دي��ر  دوج���اري���ك 
متبل  جامعة  يف  املعا�شرة  الآ�شيوية 

يف طوكيو.

االأمريكي�ن يف مناورة
للقلق.  اإث��ارة  تقل  ل  املوؤ�شرات  بع�ض 
طائرات  ح��ام��ل��ت��ي  “تغرق  اأن  ي��ك��ف��ي 
التفوق  ق�شية  مل��ع��اجل��ة  اأم��ري��ك��ي��ت��ني 
يكون  اجلنوبي”،  ال�����ش��ني  ب��ح��ر  يف 
يوان  لو  دي�شمرب،   20 يوم  قد �شرح 
الأكادميية  م���دي���ر  ون���ائ���ب  اأم������ريال 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم ال��ع�����ش��ك��ري��ة. من 
ج���ان���ب���ه���م، ي�������ش���ت���ع���د الأم����ري����ك����ي����ون 
اأوكيناوا،  ق��ب��ال��ة  م���ن���اورات  لتنظيم 
“ال�شتجابة  على  ق��درت��ه��م  لخ��ت��ب��ار 

لإ�شرتاتيجية ال�شني«.
من  ال�����ش��اب��ع  اإىل  الآن  م���ن  م��ت��وق��ع��ة 
اأب����ري����ل، ت���ه���دف ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة اإىل 

هب�ط ق�سري
ل��ق��د اأح���زن���ت ال��ع��دي��د م���ن احل����وادث 
ال�شكان املحليني. يف دي�شمرب 2017، 
وقبل  مدر�شة،  فناء  يف  كتلة  �شقطت 
هليكوبرت  طائرة  حتطمت   ، �شهرين 
ب��ال��ق��رب م���ن ق���ري���ة ه��ي��غ��ا���ش��ي ، اإىل 
ال�شمال. يف العام املا�شي ، كانت هناك 
على  ا���ش��ط��راري  ه��ب��وط  عملية   23
لالإح�شاءات  وف��ق��ا   ، ف��وت��ن��م��ا  م�����ش��ار 
املحلية. ويكفي القول اأنه يف جينوان 
ُي���ن���ت���ظ���ر ب����ف����ارغ ال�������ش���رب م����غ����ادرة   ،
الأم��ري��ك��ي��ني. وم���ع ذل���ك، ه��ن��اك من 
يرى هذا الإزعاج ب�شكل خمتلف: “اأنا 
الدائم منذ  ال�شجيج  اأعي�ض مع هذا 
تاكيهارا،  نات�شوكي  ت�شهد  طفولتي، 
اأمام  امل��الب�����ض  لبيع  متجر  يف  ب��ائ��ع��ة 
ال���ق���اع���دة، ل�����ش��ت م��ط��م��ئ��ن��ة، م���ع كل 
روؤو�شنا  التي متر فوق  الأجهزة  هذه 
اأّن �شعود التهديدات ال�شينية  ، غري 
وال����ك����وري����ة ال�����ش��م��ال��ي��ة ي��ج��ع��ل هذا 

الوجود �شروريا«.

اأر�س االأجداد
مو�شوع اآخر يق�ّشم ال�شكان: املال. على 

بالن�شبة  كبرية  خ��ط��ورة  ت�شكل  التي 
لل�شكان املحليني. ُبنيت يف الأ�شل من 
تو�شيعها  مت   ، الياباين  اجلي�ض  قبل 
م���ن ق��ب��ل الأم���ري���ك���ي���ني ب��ع��د احلرب 
مت  حظائر،  ولبناء  الثانية.  العاملية 
جت���ري���ف اأح����ي����اء ب��اأك��م��ل��ه��ا م���ن بلدة 
امل����ج����اورة. وراء  ج��ي��ن��وان ال�����ش��غ��رية 
ومدار�ض،  م��ن��ازل  ه��ن��اك  احل���واج���ز، 
وحتى م�شت�شفى. و”او�شربي” ، وهي 
الأ�شكال  غريبة  هليكوبرت  ط��ائ��رات 
ذات مراوح دوارة ، غالباً ما تطري فوق 
هذه الأحياء على علو منخف�ض ، مما 
يثري ا�شتياء ال�شكان.  »عندما ميرون 
التلفزيون”،  ي��ت��وق��ف  م��ن��زيل  ف����وق 
ي���ق���ول ي���ا����ش���وا غ���ان���اه���ا اأح�����د ج���ريان 
القاعدة. و”عادة، ل ُي�شمح للطيارين 
العا�شرة  ال�����ش��اع��ة  ب��ع��د  ب���ال���ط���ريان 
يريدون”،  ما  يفعلون  لكنهم  م�شاًء، 
اأي�شا  اأخ����رى. وه���ذا ه��و  ت�شكو ج���ارة 
يف  امل�شت�ش��ار  اراغ��اك��ي،  �ش���رييو  راأي 
متوا�شع  مبنى  اأوكيناوا،  حمافظ������ة 
“ يت�شبب  يقف يف قلب مدينة ناها: 
الأم��ري��ك��ي��ون يف م�����ش��اك��ل، ل��ك��ن��ه��م ل 
قال متهما. يتحملون م�شوؤولياتها”، 

يتزايد  التي  طوكيو،  حكومة  طماأنة 
تقلبات  من  قلقها  الكوالي�ض،  وراء   ،
طويال  “متتعوا  ت����رام����ب.  دون����ال����د 
اليابانيون  اأدرك  وا�شنطن،  بحماية 
الرئي�ض  على  الع��ت��م��اد  ل ميكن  اأن��ه 
دوجاريك،  روب���رت  ي��رى  الأم��ري��ك��ي، 
اآخر،  . وح�شب خبري  وه��ذا يرعبهم« 
فاإن  هويته،  ع��ن  الك�شف  ع��دم  ل  ف�شّ
اآبي  �شينزو  الياباين  ال��وزراء  “رئي�ض 
الوليات  ُت���غ���رّي  اأن  خ��ا���ش��ة  ي��خ�����ش��ى 
املتحدة موقفها من الق�شية الكورية 
اأن  ال�شمالية. فدونالد ترامب ميكن 
الكوريتني،  �شيا�شيا بني  يدعم تقاربا 
ماذا  الع�شكرية.  امل�����ش��األ��ة  ح�شم  دون 
م�شري  احل����ال����ة،  ت���ل���ك  يف  ����ش���ي���ك���ون، 
املدى  ومتو�شطة  ق�شرية  ال�شواريخ 
الكورية ال�شمالية التي تهدد مبا�شرة 

الأرخبيل الياباين؟«.

اليابان تت�سّلح من جديد
اخل��ط��ر الآخ����ر ه��و ان�����ش��ح��اب القوات 
ال���راه���ن،  ال���وق���ت  “يف  الأم���ري���ك���ي���ة. 
اليابان  خ���ط  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن  حت��ت��اج 
وللدفاع  ال�شينيني،  ملواجهة  وتايوان 

عن م�شاحلها، يقول �شني كاوا�شيما، 
يف  الدولية  العالقات  ق�شم  يف  اأ�شتاذ 
الو�شع  �شيكون  جامعة طوكيو. كيف 
الوليات  اإن  ���ش��ن��وات؟  ع�����ش��ر  خ���الل 
غوام  اإىل  ق��وات��ه��ا  تعيد  ق��د  امل��ت��ح��دة 
ه���ذه  ان���ط���ل���ق���ت  وق������د  وهاواي؟”، 
اآلف مارينز   9 م��ن  اأك���رث  اخل��ط��وة: 

�شيغادرون قريبا جزيرة اأوكيناوا.
قا�شية  اللحظة  لليابانيني،  بالن�شبة 
وموؤملة. غداة احلرب العاملية الثانية، 
تبنت البالد د�شتورا مبوجبه، يف املادة 
كحق  الأب���د  اإىل  احل���رب  “تنبذ   )9(
القوة  ا�شتخدام  اأو   ... لالأمة  �شيادي 
كو�شيلة لت�شوية النزاعات الدولية”. 
وبعد اأن تركوا لالأمريكان طيلة اأكرث 
حمايتهم  ت��ام��ني  ع��ام��ا،  �شبعني  م��ن 
اليابان  ي��ج��ب ع��ل��ى  وال���دف���اع ع��ن��ه��م، 
ال���ي���وم ت�����دارك ب��ع�����ض ت���اأخ���ريه���ا. يف 
دي�شمرب، وافق رئي�ض الوزراء الياباين 
ع�شكرية  م��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  اآب���ي  �شينزو 
ب���� 212 م��ل��ي��ار ي����ورو ع��ل��ى م���دى 5 
���ش��ن��وات - وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي يف هذا 
ما  ل��ف��رتة طويلة  ك��ر���ض  ال���ذي  البلد 
ناجته  من  باملائة   1 عن  قليال  يزيد 
املحلي الإجمايل لقواته  الع�شكرية- 
ومن بني الأولويات حتديث حاملتي 
ط���ائ���رات ه��ل��ي��ك��وب��رت، و����ش���راء مئات 
اأف-35،  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ق��ات��الت  م��ن 
،وو�شائل  ���ش��اروخ��ي  دف����اع  واأن��ظ��م��ة 

اإ�شافية خلفر ال�شواحل.

اأكرث من 1100 مقاتلة �سينية
ه���ل ي��ك��ف��ي ه����ذا ل��ل��ت��وق��ي م���ن النار 
لل�شينيني  ل.  بالتاأكيد  ؟  ال�شينية 
يف  بينما  مقاتلة،   1100 م��ن  اأك���رث 
حوزة اليابانيني اأقل من 300، وفقا 
للرتتيب الدويل قوة النريان العاملية. 
يف عر�ض البحر، الو�شع اأ�شواأ: تتفوق 
بكني  يف عدد الغوا�شات على طوكيو 
4 مرات، وميكن لل�شينيني ن�شر 50 
ان   ... �شيء  ل  واليابانيني  فرقاطة، 
لال�شتغناء  م�شتعدة  لي�شت  طوكيو 
اإنها  حمايتها.  لتامني  وا�شنطن  على 
ت��دف��ع ثمنا ب��اه��ظ��ا م��ق��اب��ل ذل���ك. كل 
 1.5 اليابانية  احلكومة  تقدم  �شنة، 
مليار دولر للدولة الأمريكية لتتعّهد 
بال�شيانة قواتها امل�شلحة. ي�شاف اإىل 
)رواتب  املبا�شرة  التكاليف غري  ذلك 
ال��ذي��ن يعملون  ال��ي��اب��ان��ي��ني  ال��ع��م��ال 
اإيجارات  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��واع��د  على 
الأرا����ش���ي امل��ح��ت��ل��ة م��ن ق��ب��ل اجلي�ض 
اورو  مليار  األفي  اأي   ،)... الأم��ريك��ي 
اإ�شايف . واأخريا، �شيكون على طوكيو 
التكفل بنقل قاعدة فوتينما يف جنوب 
�شديد  امل��ل��ف،  ه��ذا  وُيظهر  اأوك��ي��ن��اوا. 
املناورة  هام�ض  تقل�ض   ، احل�شا�شية 

لطوكيو اأمام حليفتها.

حتليق على عل� منخف�س
فقد   .1996 ع��ام  اإىل  الق�شة  تعود 
تعّهدت الدولتان بنقل هذه القاعدة، 

ُيظهر ملف العالقات مع ال�اليات املتحدة ، 
تقل�س هام�س املناورة لط�كي� اأمام حليفتها

اليابانيون لي�صوا وحدهم فاأكرث من 40 األف جندي 
اأمريكي يتمركــزون ب�صــكل دائـــم على اأرا�صيهــا

راهنا، حتتاج وا�سنطن اإىل خط اليابان 
وتاي�ان مل�اجهة ال�سينيني وللدفاع عن م�ساحلها

تخ�سى اليابان اأن يدعم ترامب تقاربا �سيا�سيا 
بني الك�ريتني، دون ح�ســم امل�ســـاألة الع�سـكرية

امتلك ال�صينيون اأ�صطول حربيا يف وقت قيا�صي، 
ويريدون حتدي الهيمنة الأمريكية يف املنطقة

بالن�سبة لليابانيني، اللحظة قا�سية وم�ؤملة

يف بحر ال�صني، لعبة خطرة بني بكني وطوكيو...
•• الفجر - خرية ال�شيباين 

وتنحرف  االأر�ــس،   15 االأف  تغادر  �سديد،  هدير  يف 
غرًبا. لقد ك�سفت الرادارات وج�د طائرة يف اأج�اء 
اأرخبيل �سينكاك�. قاعدتها يف جزيرة اأوكيناوا، على 
بعد اأكرث من 400 كيل�مرت، يجب اأن تتعّرف املطاردة 

اليابانية على الدخيل. 
قاعدة  يف  ال�سباط  اأحــد  ُيعّلق  مــرة،  ككّل  “�سيني، 
ناها:  يختربوننا كل ي�م، ويح�سب�ن املدة الزمنيــة 

التي نقطعها العرتا�سهم«.

اليابانيــــــة،  الدفـــــاع  لــ�زارة  طبقًا   ،  2017 عام 
 500 من  اأكــرث  ال�سينيــــة  اجل�ية  الــقــ�ات  قــادت 
عمليــــــــة ت�غل فــــــــ�ق جــــــــزر �ســـينكاك�، وعــــام 

2018 ، بقـــــي االجتـــــاه دون تغييــر.
�سخ�ر مطل�بة

اأحقية  واليابان  ال�سني  تتنازع   ، قــرون  عــدة  منذ 

ملكّية هذا االأرخبيل اجلاثم و�سط املحيط الهادئ. 
ت�ساعدت درجة الت�تر عام 2012 ، عندما ا�سرتت 
التي   ، ال�ســــهرية  اجلـــزر  هذه  اليابانية  احلك�مة 

كانت متلكهــا عائلـــة يابانيـــة لفتـرة ط�يلـــة.
“اإن جزر دياوي�  اأثار غ�سب بكني:  “التاأميم”،  هذا 
الت�سمية ال�سينية ل�سينكاك� هي جزء ال يتجزاأ من 

باو،  جيا  ون  ال�سيني  الــ�زراء  رئي�س  قال  اأرا�سينا، 
ال�سينيني  وال�سعب  احلك�مة  ال�سيادة،  ق�سايا  ح�ل 

لن يتخليا اأبدا عن �سنتيمرت مربع ».
انتفا�سة ق�مية؟ لي�س هذا فح�سب.. هذه ال�سل�سلة 
من اجلزر التي ت�سربها الرياح، لها العديد من املزايا 
باالأ�سماك،  مليئة  فمياهها  الــرابــحــة.  واالأوراق 
هيدروكرب�نية  احتياطيات  على  باطنها  ويحت�ي 
هائلة، وفقا لتقرير االأمم املتحدة )1969( ، الذي 
اأكدته منذئذ �سركة النفط ال�سينية . ويظّل كنزها 

احلقيقي، خا�سة، ه� م�قعها اجلغرايف.

�شقوط بع�ض الليات المريكية يف املدينة

ا�شطدام بني �شفينة �شينية واخرى يابانية

يابانيون يتظاهرون �شد الوجود الع�شكري المريكي

مناورات امريكية يف ابريل

القاعدة المريكية يف جنوب اوكيناوا

تقلبات ترامب تثري قلق ابي
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عربي ودويل

العاهل الأردين ي�صتقبل روؤ�صاء الربملانات العربية ويوؤكد اأهمية توحيد املواقف حيال التحديات الإقليمية 
•• عمان-وام:

امل���ل���ك عبداهلل  ج���الل���ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ال���ث���اين م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
احل�شينية  ق�����ش��ر  يف  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
اأم����ل عبداهلل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
الوطني  املجل�ض  القبي�شي رئي�شة 
املجل�ض  وف���د  رئ��ي�����ش��ة  الحت�����ادي 
امل�شارك يف اأعمال الدورة التا�شعة 
الربملاين  ل���الحت���اد  وال��ع�����ش��ري��ن 
العربي املنعقدة يف عمان وروؤ�شاء 
يف  امل�شاركني  العربية  ال��ربمل��ان��ات 
اج��ت��م��اع��ات الحت����اد ال���ذي يعقد 
العا�شمة  “القد�ض  ���ش��ع��ار  حت��ت 

الأبدية لدولة فل�شطني«.
واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك خ��الل اللقاء 
به  ال���ذي ي�شطلع  ال���دور  اأه��م��ي��ة 
الحت�������اد ال����ربمل����اين ال���ع���رب���ي يف 
العربية  املواقف  لتوحيد  ال�شعي 
الإقليمية  ال���ت���ح���دي���ات  ح����ي����ال 
العربي  التعاون  توثيق  و�شرورة 

يف املجالت كافة.
التحديات  اأن  اإىل  جاللته  ولفت 

اجلهود  ت��ك��ث��ي��ف  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
لالأزمات  �شيا�شية  حلول  لإي��ج��اد 
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا ب��ع�����ض الدول 
الداخلي  البيت  اإط��ار  يف  العربية 

العربي.

الأ�شقاء  الداعمة حلقوق  العربي 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وال������دف������اع عن 
القد�ض وتقدمي الدعم لالجئني 

الفل�شطينيني.
اإىل جهود احلرب  اللقاء  وتطرق 

العربية  الأم�����������������ة  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
ت���ت���ط���ل���ب ال������ت������ع������اون وت����وح����ي����د 
م�شالح  ي���خ���دم  ومب�����ا  امل����واق����ف 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وي��ح��ق��ق الأم���ن 
م�شددا  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ش��ت��ق��رار 

على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأع���اد 
جت���اه  ال����ث����اب����ت  الأردن  م����وق����ف 
الق�شية الفل�شطينية التي تعترب 
جاللته  م�شيدا  املركزية  ق�شيته 
مب������واق������ف الحت�����������اد ال�����ربمل�����اين 

على الإرهاب ومكافحة املتطرفني 
وفكرهم الظالمي.

وق����ال����ت م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأم����ل 
من  ال��ك��ث��ري  �شهدنا   “ القبي�شي 
امل���ب���ادرات م��ن ل���دن ج��الل��ة امللك 
الق�شية  ل��دع��م  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
العربي  وال��ع��م��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
الأردن  اأزر  على  ون�شد  امل�شرتك، 
يف ه������ذه اجل�����ه�����ود، م���ع���رب���ة عن 
العم���ل  ي���ك���م���ل  ب�������اأن  ت��ط��ل��ع��ه��ا 
القيادات  العربي جهود  الربملاين 
فاأمامنا  ال��ع��رب��ي��ة  واحل���ك���وم���ات 
فر�ض كثرية للنهو�ض مبوؤ�شرات 
اأف�شل  م�شتقبل  وت��اأم��ني  ال��ن��م��و 

لأبنائنا«.
واأك��������دت اأه���م���ي�����������ة ال�������دور ال����ذي 
املوؤ�ش�ش�����ات  ب�����������������ه  ت�����ش��ط��ل��ع 
بالتع�������اون  العربي�ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
م�ع احلكومات يف حتقيق تطلعات 
وا�شت�شراف  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��وب 
امل�شتقبل مبا ي�ش�������اهم يف تفعي�����ل 
م�ش����رية  يف  ال�ش��������باب  م�شاهمة 

التنمية.

“لكن دون الو�شول اإليها )من�شاأة يونغبيون(، ل ميكن للوكالة 
تاأكيد طبيعة وهدف هذه الأن�شطة«.

الأقمار  �شور  بينها  عدة  اأ�شاليب  الدولية  الوكالة  وت�شتخدم 
ال�شطناعية ملراقبة برنامج بيونغ يانغ النووي.

بيونغ  كلم من   100 بعد نحو  الواقع على  يونغبيون  وي�شم 
ال��وح��ي��د املعروف  امل�����ش��در  ال��ب��الد وه���و  اأول م��ف��اع��ل يف  ي��ان��غ 
لالأ�شلحة  ال�شمالية  كوريا  برنامج  يف  امل�شتخدم  للبلوتونيوم 
النووية. واأ�شار مون اإىل اأنه يف حال “اأغلقت” جميع من�شاآت 
اأ�شلحة  اأن عملية نزع  “ب�شكل كامل، فيمكن اعتبار  يونغبيون 
كوريا ال�شمالية النووية دخلت مرحلة ل ميكن العودة عنها”. 
واأ�شاف اأن موقع يونغبيون هو “اأ�شا�ض من�شاآت كوريا ال�شمالية 

النووية«.

يونغبيون  جممع  م��ن  “ق�شم”  اإغ���الق  �شوى  املقابل  يف  يانغ 
اأن لدى كوريا  املوقع الذي ي�شم من�شاآت نووية عدة. ويعتقد 

ال�شمالية مفاعالت اأخرى لتخ�شيب اليورانيوم.
بتخفيف  اإل  اأنها مل تطالب  اإىل  اأ�شارت  ال�شمالية  كوريا  لكن 
بع�ض العقوبات واأن اقرتاحها اإغالق “جميع املن�شاآت النووية” 

يف يونغبيون هو اأف�شل واآخر عر�ض ميكنها تقدميه.
ب��اأن نحدد الفجوة بني اجلانبني  “اأطالب  ب��دوره، �شرح مون 
التي اأ�شفرت عن عدم التو�شل اإىل اتفاق يف قمة هانوي واإيجاد 
فك�شفت  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأما  لردمها«.  طرق 
التخ�شيب  من�شاأة  اأن  على  ت��دل  موؤ�شرات  وج��ود  عن  الثنني 
اأواخر  يف  تكون  قد  قريبة  م��دة  منذ  ا�شتخدمت  يونغبيون  يف 
اأم��ان��و يف فيينا  ال��وك��ال��ة يوكيا  وق��ال رئي�ض  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر. 

�شريع للتو�شل اإىل اتفاق مت تاأجيله هذه املرة«.
ال�شمالية  ك��وري��ا  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ب���اأن  اأوؤم����ن  “بينما  واأ���ش��اف 
اأط��ل��ب من  النهاية،  ات��ف��اق يف  ع��ن  �شتثمر  املتحدة  وال��ولي��ات 
املحادثات على م�شتوى  العمل جاهدين ل�شتئناف  امل�شوؤولني 
الغياب  اأن  اإذ  ال�شمالية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  العمل 

الطويل اأو توقف املحادثات غري حمبذ«.
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  بني  الثانية  القمة  وانتهت 
وزعيم كوريا اجلنوبية كيم جونغ اأون بحالة من الفو�شى يف 
العا�شمة الفيتنامية اخلمي�ض دون حتى �شدور بيان م�شرتك. 
الكوريني  اإن  القمة  اأع��ق��ب  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  ت��رام��ب  وق���ال 
على  املفرو�شة  العقوبات  “جميع”  برفع  طالبوا  ال�شماليني 
بيونغ  تعر�ض  مل  رفيع،  اأم��ريك��ي  م�شوؤول  ووف��ق  يانغ.  بيونغ 

••  �شيول-اأ ف ب:

وبيونغ  وا�شنطن  ج��اي-اإن  كوريا اجلنوبية مون  رئي�ض  ح�ض 
النووية  الأ�شلحة  نزع  ب�شاأن  حمادثاتهما  ا�شتئناف  على  يانغ 
الأ�شبوع  هانوي  يف  عقدت  التي  قمتهما  انتهت  بعدما  �شريعا 

املا�شي من دون اتفاق.
يانغ  الذي تبنى نهجا موؤيدا لل�شالم حيال بيونغ  وحث مون 
امل��ت��ح��دة وك��وري��ا ال�شمالية،  ال���ولي���ات  ورع���ى امل��ح��ادث��ات ب��ني 
عرقلت  التي  الأ���ش��ب��اب  ع��ن  البحث  على  ب��الده  يف  امل�شوؤولني 
جناح القمة م�شريا اإىل اأنه يتوقع التو�شل اإىل اتفاق يف نهاية 
املطاف. وقال مون خالل اجتماع اأمني عقد يف �شيول “ناأمل يف 
اأن يوا�شل البلدان حوارهما واأن يجتمع قادتهما جمددا ب�شكل 

�صول تدعو ل�صتئناف حمادثات وا�صنطن وبيونغ يانغ 

•• وا�شنطن-رويرتز:

امل���ت���ح���دة اإىل  ال�����ولي�����ات  ت�����ش��ع��ى 
التوتر  ي���وؤث���ر  اأن  دون  احل��ي��ل��ول��ة 
على  وباك�شتان  الهند  بني  القائم 
اأفغان�شتان  وه��ي  األ  ثالثة..  دول��ة 
لإحالل  ه�شة  ج��ه��ود  ُت��ب��ذل  حيث 
 17 على  يربو  ما  واإن��ه��اء  ال�شالم 
����ش���د حركة  م����ن احل�������رب  ع����ام����ا 
الرئي�ض  اإدارة  وت���رك���ز  ط���ال���ب���ان. 
الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب على 
تهدئة التوتر بني الهند وباك�شتان 
انتحاري  ه���ج���وم  اأدى  اأن  م���ن���ذ 
ك�شمري  يف  م���ل���غ���وم���ة  ب���������ش����ي����ارة 
�شباط  ف��رباي��ر   14 ي��وم  الهندية 
هندية  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  اأول  اإىل 
وقعت  ح��رب  منذ  باك�شتان  داخ���ل 

بني البلدين عام 1971.
وق���ال م�����ش��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون كبار 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإن  ل����روي����رتز 
حتدثت مع م�شوؤولني باك�شتانيني 
ك��ب��ار ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى احل��اج��ة للحد 
اباد  اإ�شالم  واإن  ال�شراع  من خطر 
اأفغان�شتان  وجهت حتذيرات ب�شاأن 

يف اأحاديث خا�شة.
طلبوا  اأمريكيون  م�شوؤولون  وقال 
امل�شوؤولني  اإن  اأ�شمائهم  ن�شر  ع��دم 
قدرتهم  اأن  ذك���روا  الباك�شتانيني 
ال�شالم  حم������ادث������ات  دع������م  ع���ل���ى 
ت�شبح يف خطر يف  ق��د  الأف��غ��ان��ي��ة 
حالة ن�شوب اأزمة كاملة مع الهند. 
وحت������دث م�������ش���وؤول اأم���ري���ك���ي عن 
باك�شتان  نقلتها  التي  التحذيرات 
عن  “�شيكفون  ق��ائ��ال  لوا�شنطن 
و�شيوقفون  ال��و���ش��ي��ط  دور  ل��ع��ب 
على  ميار�شونه”  ال���ذي  ال�شغط 

انهيار حمادثات  تبالغ يف خماطر 
ا�شتوؤنفت  التي  الأفغانية  ال�شالم 
واأ�شار  الدوحة.  الأ�شبوع يف  مطلع 
امل�شوؤولون الذين طلبوا عدم ن�شر 
ت�شع  اب��اد  اإ�شالم  اأن  اإىل  اأ�شمائهم 
م�����ش��احل��ه��ا ن�����ش��ب ع��ي��ن��ي��ه��ا عند 
ال�شالم  عملية  يف  للتاأثري  ال�شعي 

يف اأفغان�شتان املجاورة.
اآخرين  اأمريكيني  م�شوؤولني  لكن 
تتعلق  كبرية  اأزم��ة  اأي  اإن  يقولون 
ال�شاغل  ال�شغل  �شت�شبح  بالهند 
لإ�����ش����الم اب������اد وه������ذا ���ش��ب��ب اآخ����ر 
ي��ج��ع��ل احل�����د م����ن ال���ت���وت���ر اأم�����را 
ا�شتدعت  اأفغان�شتان،  ويف  مهما. 
باك�شتان  مبعوث  اخلارجية  وزارة 
عنه  ����ش���درت  ب��ع��دم��ا  ك���اب���ول  اإىل 

حتذيرات م�شابهة.
خم�شرمون  دبلوما�شيون  ويقول 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شغطت  اإذا  اإن��ه 
ملحاربة  ب�������ش���دة  ب���اك�������ش���ت���ان  ع���ل���ى 
امل��ت�����ش��ددي��ن ف����اإن اإ����ش���الم اب����اد قد 

تخف�ض دعمها لعملية ال�شالم.
وقال دان فيلدمان املمثل الأمريكي 
اأفغان�شتان  يف  ال�����ش��اب��ق  اخل���ا����ض 
وباك�شتان اإن الكثري من امل�شوؤولني 
مع  تعاملوا  الذين  الباك�شتانيني 
عن  م�شوؤولني  اأي�شا  ك��ان��وا  الهند 
قد  التوتر  اأن  م�شيفا  اأفغان�شتان 

يوؤثر على حمادثات ال�شالم.
واأو�شح اأن غياب الرتكيز الأمريكي 

على جنوب اآ�شيا يثري م�شكلة.
وقال فيلدمان “نحتاج اإىل تركيز 
ا�شرتاتيجي  وتفكري  بكثري  اأك���رب 
هذه  يف  ت��رام��ب  اإدارة  ج��ان��ب  م��ن 
املنطقة وو�شيلة فعالة لتنفيذ هذه 

ال�شرتاتيجية«.

اإعادة فتح املجال اجلوي 
الباك�صتاين بالكامل  

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

جمالها  ف���ت���ح  ب��اك�����ش��ت��ان  اأع��������ادت 
اجل����وي ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ام�����ض وفق 
اأي���ام من  بعد  ال�شلطات  اأف���ادت  م��ا 
اإغ��الق��ه اأم��ام حركة ال��ط��ريان، ما 
اأنحاء  يف  ع��ال��ق��ني  الآلف  ت����رك 
العامل يف ظل تفاقم التوترات مع 

الهند.
وج��اء ق��رار اإغ���الق امل��ج��ال اجلوي 
الأربعاء املا�شي بعدما اأثار ا�شتباك 
امل�شلحني  البلدين  ن��ادر بني  جوي 
نوويا ب�شاأن منطقة ك�شمري املتنازع 
عليها، خماوف من احتمال اندلع 
ح���رب ب��ني ال��ه��ن��د وب��اك�����ش��ت��ان دفع 
الطرفني  حل�ض  ال��ك��ربى  ال���دول 

على �شبط النف�ض.
اإ�شقاط  الطرفني  م��ن  ك��ل  واأع��ل��ن 
الآخر  للطرف  الأق��ل  على  طائرة 
ط��ي��ار هندي،  اح��ت��ج��از  ب��ي��ن��م��ا مت 
جارتها  اإىل  ب���اك�������ش���ت���ان  ���ش��ل��م��ت��ه 
اجل��م��ع��ة. وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة با�شم 
لفران�ض  امل����دين  ال���ط���ريان  ه��ي��ئ��ة 
ت�شغيل  “اأعيد  اإن��ه  الث��ن��ني  بر�ض 
ج��م��ي��ع م���ط���ارات ب��اك�����ش��ت��ان وفتح 
اأن  م�����ش��ي��ف��ة  اجلوي”،  امل����ج����ال 
 13،00 ال�شاعة  بحلول  مت  ذل��ك 

)08،00 ت غ(.
وع����ّط����ل اإغ��������الق امل����ج����ال اجل����وي 
اأوروبا  م�شارات جوية رئي�شية بني 
وجنوب اآ�شيا، و�شط تنامي الغ�شب 
يف اأو�شاط الركاب الذين علقوا يف 

املطارات حول العامل.

•• كييف-رويرتز:

عامليا  وجها  وكانت  مرتني  اأوكرانيا  وزراء  رئا�شة  تيمو�شينكو  يوليا  تولت 
للثورة الربتقالية وزج بها رئي�شان يف ال�شجن كما ا�شتهدفتها م�شاع للمدير 
ال�شابق حلملة الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب النتخابية بهدف ت�شويه 
�شمعتها. لكن تيمو�شينكو، التي تبلغ من العمر 58 عاما وتتميز بخطابتها 
بخ�شمها  تطيح  اأن  يف  تاأمل  الريفية،  ب�شفائرها  يوما  وا�شتهرت  الرنانة 
القدمي الرئي�ض برتو بورو�شينكو يف انتخابات ت�شتد املناف�شة فيها وجترى 

يف 31 مار�ض اآذار.
تعد  اإذ  �شعبة  حت��دي��ات  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي��ة  تيمو�شينكو  ح��م��ل��ة  وت��ن��ط��وي 
تتعهد  فيما  ال��دويل  النقد  �شندوق  مع  التعاون  وا�شتمرار  بالإ�شالحات 
حددها  امل��ن��ازل  لتدفئة  امل�شتخدم  ال��غ��از  اأ���ش��ع��ار  يف  كبرية  زي���ادات  بخف�ض 

�شندوق النقد الدويل �شرطا لتقدمي مزيد من القرو�ض.
و���ش��ي��ق��ود ال��ف��ائ��ز يف الن��ت��خ��اب��ات اأوك��ران��ي��ا ب��ع��د خم�ض ���ش��ن��وات م��ن جناح 
احتجاجات ميدان يف الإطاحة بزعيم كان يحظى بدعم الكرملني وو�شع 

البالد على م�شار موالة للغرب ومواجهة دامية مع رو�شيا.
اأو�شاط الناخبني الأكرب �شنا وتعد بزيادة  وحتظى تيمو�شينكو ب�شعبية يف 
املعا�شات اإىل ثالثة اأمثالها يف حالة فوزها بالرئا�شة. وبعدما كانت الأوفر 
التي  املناف�شة  تتذيل  اأ�شبحت  النتخابي،  ال�شباق  ب��داي��ة  يف  للفوز  حظا 

تخو�شها مع بورو�شينكو واملمثل الكوميدي فولودميري زيلين�شكي.
زيادة  وو�شفت  �شبق  فقد  اأحيانا  لذعة  تيمو�شينكو  ت�شريحات  تكون  وقد 
اأ�شعار الغاز باأنها “اإبادة جماعية”. وي�شفها منتقدوها باأنها �شعبوية. وردا 
اإذا كانت ترى هذا من�شفا، قالت تيمو�شينكو لرويرتز يف  على �شوؤال عما 
مقابلة اإن “مافيا بورو�شينكو الفا�شدة” ا�شتخدمت هذا الو�شف للت�شهري 
بها. واأ�شافت يف مقابلة نادرا ما جتريها مع موؤ�ش�شة اإعالمية اأجنبية اأن 

غوايدو يحذر من 
حماولة خطفه يف فنزويال 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

جولة  بعد  كراكا�ض  اإىل  عودته  غ��واي��دو  خ��وان  الفنزويلي  املعار�ض  اأعلن 
الرئي�ض  نظام  وحم��ذرا  التظاهر،  اإىل  اأن�شاره  داعيا  اجلنوبية،  اأمريكا  يف 

نيكول�ض مادورو من حماولة “خطفه” عند و�شوله.
وقال غوايدو الذي اأعلن نف�شه رئي�شا بالوكالة لفنزويال واعرتفت به نحو 
م�شاء  الجتماعي  الّتوا�شل  مواقع  عرب  موؤّيديه  خماطبا  دول��ة،  خم�شني 
�شّك واح���دًة م��ن الأخطاء  اأدن���ى  ب��ال  �شتكون  “اإّن حم��اول��ة خطفي  الأح���د 

الأخرية التي قد يرتكبها” نظام مادورو.
35 عاما والذي حتدى منعا من مغادرة  وكان املعار�ض البالغ من العمر 
ال���ب���الد ل��ل��ق��ي��ام ب��ج��ول��ة ���ش��غ��رية ���ش��م��ل��ت ك��ول��وم��ب��ي��ا امل���ج���اورة والربازيل 
والباراغواي والأرجنتني والإكوادور، يتحدث واإىل جانبه زوجته اأمام علم 
“الأمور ت�شري على ما يرام  اإن  فنزويلي. ومل يو�شح مكان وج��وده. وقال 
لأننا معا! اإىل الأمام فنزويال!«. وحتى ظهر الأحد كان غوايدو موجودا يف 

الإكوادور مع اأن برنامج عمله الر�شمي يتحدث عن مغادرته �شباحا.
ت��ع��رف تفا�شيل رحلة  ك��راك��ا���ض. ومل  اإىل  ك��ث��رية  ه��ن��اك رح���الت  ومل تعد 
اأي��ام عرب احلدود  اإىل كولومبيا قبل نحو ع�شرة  غوايدو. وهو توجه �شرا 

الربية بف�شل م�شاعدة ع�شكريني، على حد قوله.
الذي  م��ادورو  نيكول�ض  ال�شرتاكي  للرئي�ض  وت�شكل عودة غوايدو حتديا 
�شيجد نف�شه اأمام خيار ما بني اأن يوقفه ويواجه بذلك رد فعل دويل �شديد 

اأو ي�شمح له بالدخول ما �شي�شكل حتديا ل�شلطته.
“التحدي  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  �شالمنكا  لوي�ض  ال�شيا�شي  املحلل  قال 
اإىل  اإذا ع��اد وق��ام��وا بتويقفه �شيوؤدي ذل��ك  الأ���ش��ا���ض!  ذه��ب بعيدا ج��دا يف 
دائمة  اإنها جمازفة  وال��دويل.  الوطني  ال�شعيدين  ردود فعل �شديدة على 

ملادورو«.

اأتباع بورو�شينكو ي�شتخدمون فنون ال�شيا�شة ال�شوداء “للنيل من خ�شومه 
اجلادين ذوي النفوذ، لهذا اختاروا يل كلمة �شعبوية«.

بالربنامج  بورو�شينكو  لل��ت��زام  بالراحة  امل�شتثمرين  من  الكثري  وي�شعر 
وقت  للبالد  الدعم  وق��دم  لأوكرانيا  ال��دويل  النقد  �شندوق  و�شعه  ال��ذي 
منطقة  يف  الكرملني  من  املدعومني  النف�شاليني  �شد  واحل��رب  الك�شاد 
دونبا�ض ال�شرقية. وبالن�شبة للتعامل مع رو�شيا، تعتزم تيمو�شينكو اللتزام 
مبحادثات ال�شالم يف مين�شك التي اأوقفت �شفك الدماء يف دونبا�ض لكنها 
مل ت�شع نهاية له. ودعت تيمو�شينكو اإىل مفاو�شات اأو�شع نطاقا مب�شاركة 

الوليات املتحدة وبريطانيا والحتاد الأوروبي.

يف قف�س االتهام
اأُطلق على تيمو�شينكو لقب “اأمرية الغاز” بف�شل ال�شفقات املربحة التي 
الت�شعينيات. وجذبت  اأبرمتها عند توليها رئا�شة �شركة كبرية للطاقة يف 
اهتمام العامل خالل الثورة الربتقالية يف اأوكرانيا عامي 2004 و2005 

عندما واجهت خ�شمها املوايل للكرملني فيكتور يانوكوفيت�ض.
يف  بتيمو�شينكو  زج  املطاف،  نهاية  يف  رئي�شا  يانوكوفيت�ض  اأ�شبح  وعندما 
 187 ال�شابق تقريرا من  الرئي�ض  فاأ�شدر  اأث��ار غ�شبا عامليا  ال�شجن مما 
الذي توىل  2012 لتربير �شجنها مب�شاعدة بول مانافورت  �شفحة عام 

فيما بعد من�شب مدير احلملة النتخابية لرتامب.
اإط���ار حت��ري��ات املحقق الأم��ري��ك��ي اخلا�ض  واأدي���ن م��ان��اف��ورت فيما بعد يف 
الأمريكية عام  الرئا�شة  انتخابات  الرو�شي يف  التدخل  ب�شاأن  روبرت مولر 

.2016
وت�شري عري�شة الإدانة اإىل اأن مانافورت ا�شتخدم ح�شابات خارجية لدفع 
اأربعة ماليني دولر �شرا لكتابة التقرير اخلا�ض بتيمو�شينكو عندما كان 
م�شت�شارا حلزب الأقاليم الذي ينتمي اإليه يانوكوفيت�ض. ودعت تيمو�شينكو 

اإىل م�شاءلة بورو�شينكو يف فرباير �شباط ب�شبب مزاعم ف�شاد تتعلق بابن 
اأحد اأقرب حلفائه وك�شفت عنها �شبكة من ال�شحفيني ال�شتق�شائيني.

�شتحاكم  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  اخل��ي��ط  ط��رف  باأنها  امل��زاع��م  تيمو�شينكو  وو�شفت 
بورو�شينكو اإذا فازت بالرئا�شة.

وقالت “حتت ال�شطح، يوجد هرم من الف�شاد كرُب كثريا على مدى خم�ض 
�شنوات.

»نعتقد اأننا �شنفوز يف احلملة الرئا�شية و�شيمثل الرئي�ض وحا�شيته املجرمة 
الفا�شدة اأمام العدالة«.

�سباق انتخابي ثالثي
وتيمو�شينكو من املعجبني برئي�شة الوزراء الربيطانية الراحلة مارجريت 
ثات�شر وحتتفظ يف مكتبها بن�شخة من مذكرات ثات�شر موقعة بخط اليد. 
وهذه ثالث مرة تخو�ض فيها تيمو�شينكو انتخابات الرئا�شة بعدما خ�شرت 

اأمام يانوكوفيت�ض عام 2010 واأمام بورو�شينكو عام 2014.
وردا على �شوؤال عمن ترى اأنه خ�شمها الرئي�شي يف النتخابات هذه املرة، 

اختارت تيمو�شينكو الرئي�ض بورو�شينكو.
لكن ا�شم زيلين�شكي هو الذي يت�شدر ال�شاحة الآن كاأوفر املر�شحني حظا 
للفوز بعدما اأعلن تر�شحه لالنتخابات يف دي�شمرب كانون الأول. وي�شتغل 
زيلين�شكي ا�شتياء البع�ض من بطء وترية التغيري منذ احتجاجات ميدان.

قالت  ق��وة،  اأم  �شعف  نقطة  ال�شيا�شة  يف  الطويل  باعها  ك��ان  اإن  وب�شوؤالها 
اأو  اأن تكف عن الت�شويت ل�شخ�ض  اأوكرانيا ينبغي  اأن  “اأعتقد  تيمو�شينكو 

لأ�شرة اأو لدعاية مبتكرة جذابة.
»للمرة الأوىل، ينبغي علينا الت�شويت لي�ض لالأ�شخا�ض بل لربامج العمل 
هذه  مثل  منلك  من  فقط  نحن  ال�شليم.  الأ�شا�ض  ذات  اجل��ادة  احلقيقية 

الربامج اليوم«.

اأي  ب���اك�������ش���ت���ان  ط����ال����ب����ان. ون����ف����ت 
النتحاري  ال��ت��ف��ج��ري  يف  ل��ه��ا  دور 
ج���م���اع���ة جي�ض  ل���ك���ن  ب��ك�����ش��م��ري. 
باك�شتان  يف  تتمركز  ال��ت��ي  حممد 
وتتهم  ع��ن��ه.  م�شوؤوليتها  اأع��ل��ن��ت 
ال��ه��ن��د ج��ارت��ه��ا م��ن��ذ وق���ت طويل 

بدعم اجلماعة.
واتهمت الوليات املتحدة باك�شتان 
مبت�شددي  تربطها  �شالت  بوجود 

الأع���م���ال ال��ع��دائ��ي��ة ع��ل��ى م��ا يبدو 
اأن  بعد  املا�شية  القليلة  الأي���ام  يف 
اأ�شبحت الدولتان على �شفا حرب 
اأخرى. لكن مل يت�شح اإن كان هذا 

الهدوء �شي�شمد.
وح�������ذر م���������ش����وؤول ب���اك�������ش���ت���اين يف 
وا�شنطن طالبا عدم ن�شر ا�شمه من 
جدا”  قوية  “احتمالية  هناك  اأن 
الباك�شتانية  ال��ق��وات  نقل  يتم  اأن 
من احلدود مع اأفغان�شتان لتعزيز 
يهداأ  مل  اإذا  ال��ه��ن��د  ق���رب  م���واق���ع 

التوتر مع نيودلهي.
�شفرية  ل���وده���ي  م��ل��ي��ح��ة  وق���ال���ت 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  ب��اك�����ش��ت��ان 
ب����الده����ا  ت����رك����ي����ز  اإن  ل������روي������رتز 
اإىل احل����دود  ي��ت��ح��ول مت���ام���ا  ق���د 

الباك�شتانية ال�شرقية مع الهند.
الأزمة مع  ا�شتمرت  “اإذا  واأ�شافت 
ملزمة  باك�شتان  ف�شتكون  الهند 
بو�شع كامل تركيزنا على حدودنا 
ال�����ش��رق��ي��ة. وه����ذا ق���د ي���وؤث���ر على 

جهودنا على جبهتنا الغربية«.
وق�����ال امل�������ش���وؤول ال��ب��اك�����ش��ت��اين يف 
على  تركز  مل  ب��الده  اإن  وا�شنطن 
التوتر  ت�شاعد  م��ن��ذ  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
م�شيفا  املا�شي  ال�شهر  الهند  م��ع 
ت��داع��ي��ات على  ه��ن��اك  �شتكون  اأن���ه 

حمادثات ال�شالم.
اأمريكيون  م���������ش����وؤول����ون  وي�������رى 
حاليون و�شابقون اأن باك�شتان رمبا 

ط��ال��ب��ان ال��ذي��ن ي��ح��ارب��ون القوات 
احلكومية  وال���ق���وات  الأم��ري��ك��ي��ة 
وا�شنطن  من  املدعومة  الأفغانية 

يف اأفغان�شتان املجاورة.
�شابق  وق����ت  يف  روي������رتز  وذك������رت 
لحظوا  اأمريكيني  م�شوؤولني  اأن 
ت�شرفات  يف  اإي���ج���اب���ي���ا  ت���غ���ي���ريا 

باك�شتان يف الآونة الأخرية.
يختلف  ال���ت���ي  ب��اك�����ش��ت��ان  وت��ل��ع��ب 

اأفغان�شتان  موقفها من احلرب يف 
عن املوقف الأمريكي دورا من وراء 
ال�شالم  ل��دع��م حم��ادث��ات  ال�����ش��ت��ار 
الأفغانية  طالبان  م��ع  الأمريكية 
ال�شفر  ت�������ش���ه���ي���ل  ذل�������ك  يف  مب�����ا 

للم�شاركة يف املفاو�شات.
اأمريكيون  م���������ش����وؤول����ون  وح�������ذر 
اإ�شالم  اأن  م��ن  و�شابقون  حاليون 

اباد قد تعود للعب دور املعرقل.

لوريل ميلر وهي م�شوؤولة  وقالت 
�شابقة بوزارة اخلارجية الأمريكية 
متلك  ب��اك�����ش��ت��ان  اأن  اأع���ت���ق���د  “ل 
ال���ق���درة ع��ل��ى اإح�����الل ال�����ش��الم يف 
ميلكون  قطعا  لكنهم  اأفغان�شتان 

القدرة على عرقلة ذلك«.

حترك الق�ات
وخ���ف���ف���ت ال���ه���ن���د وب���اك�������ش���ت���ان من 

تركز على تهدئة الت�تر بني الهند وباك�ستان 

وا�صنطن ت�صعى حلماية عملية ال�صالم الأفغانية

نيوزيلندا ترف�ش م�صاعدة داع�صي من مواطنيها  
 •• ويلينغتون-اأ ف ب:

اأن بالدها لن  اأم�ض  اأردرن  ال��وزراء النيوزيلندية جا�شيندا  �شرحت رئي�شة 
تقدم اأي م�شاعدة جلهادي نيوزيلندي اأ�شرته قوات �شوريا الدميوقراطية 

التي تقاتل تنظيم داع�ض لإخراجه من اآخر جيب له يف �شرق �شوريا.
و�شّرح مارك تايلور )42 عاما( ل�شبكة التلفزيون ال�شرتالية )ايه بي �شي( 
اأم�شى خم�ض �شنوات يف التنظيم اجلهادي لكنه هرب يف كانون الأول  اأنه 

دي�شمرب قبل اأن ي�شت�شلم للقوات الكردية لأنه مل يعد يحتمل و�شعه.
ت��ق��ري��ب��ا م��ن اخلدمات  ���ش��يء  ي��ك��ن ه��ن��اك غ����ذاء ول م���ال ول  “مل  وق����ال 
الأ�شا�شية”. واأ�شاف “ع�شت هذا الو�شع ال�شعب بنف�شي وا�شطررت لتخاذ 
قرار الرحيل«. وُلّقب مارك تايلور ب�”اجلهادي الأخرق” يف 2015 عندما 
اأطلق �شل�شلة من التغريدات التي عرب فيها عن دعمه لتنظيم داع�ض لكن 

ن�شي تعطيل خدمة حتديد املوقع، ما ك�شف املكان الذي كان فيه.
�شجن  ي��وم��ا يف  كلفه خم�شني  اخل��ط��اأ  ه��ذا  اأن  ال���ش��رتال��ي��ة  لل�شبكة  واأك���د 
لتنظيم داع�ض. وظهر يف ت�شجيل فيديو دعائي للتنظيم وهو يحرق جواز 

�شفره النيوزيلندي ويدعو اإىل “بدء العمليات” يف نيوزيلندا وا�شرتاليا.
من  تايلور  جتريد  ميكن  ل  اأن��ه  النيوزيلندية  ال���وزراء  رئي�شة  واأو�شحت 
ملتزمون  بالتاأكيد  “نحن  وقالت  اأخ��رى.  جن�شية  ميلك  ل  لأن��ه  جن�شيته 
اأي �شخ�ض بدون  بواجباتنا وفق القانون الدويل الذي يق�شي باأل جنعل 
تقدمي  ميكنها  ل  نيوزيلندا  اأن  نف�شه  ال��وق��ت  يف  اأك���دت  لكنها  جن�شية«. 
دبلوما�شي.  اأي  فيها  لديها  لي�ض  منطقة  ق��ي  م��وق��وف  لأن��ه  ل��ه  م�شاعدة 
وتابعت اأنها ل تعرف اأي تفا�شيل اأخرى عن تايلور با�شتثناء تلك املن�شورة 
يف و�شائل الإعالم. وقالت “لي�ض لدينا اأي ات�شال مع القوات التي حتتجزه 
مو�شحة ان عليه الت�شال  لذلك من ال�شعب اأن نح�شل على معلومات”، 
بالدبلوما�شيني النيوزيلنديني العاملني يف تركيا اإذا كان ياأمل بالعودة اإىل 

بلده.

ت�سعى لالإطاحة بـ»ب�رو�سينك�« يف انتخابات الرئا�سة

تيمو�صينكو.. اأمرية الغاز ووجه الثورة يف اأوكرانيا 
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 •• اأبوظبي- الفجر:

لالأوملبياد  املنظمة  اللجنة  وق��ع��ت   
اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخل��ا���ض 
منتجع  مع  رعاية  اتفاقية   2019
ال���ف���ر����ش���ان ال���ري���ا����ش���ي ال�������دويل يف 
املواقع  من  واح���ًدا  ليكون  اأبوظبي، 
الت�شعة التي ت�شهد اإقامة مناف�شات 

الألعاب العاملية فيها. 
الريا�شي  امل��ن��ت��ج��ع  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ال����دويل م��ن��اف�����ش��ات ال��ف��رو���ش��ي��ة من 
جتري  فيما  م��ار���ض،   20 اإىل   16
مار�ض،   13 يوم  الأح�شنة  مطابقة 
وال��ت��ق�����ش��ي��م ي����وم 15 م���ار����ض. اأم���ا 
بالن�شبة لحتفالت التتويج، ف�شتقام 
يف املنتجع مرتني يومًيا خالل فرتة 

اإقامة املناف�شات. 
وكانت ريا�شة الفرو�شية قد اعتمدت 

اخلا�ض  الأومل��ب��ي��اد  مناف�شات  �شمن 
1987، حيث جرت لأول مرة  عام 
ال�شيفية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  خ���الل 
1987 يف اإنديانا، الوليات املتحدة 
الأمريكية، و�شارك فيها اآنذاك 38 

ريا�شًيا.
الأوملبياد  خ��الل  الفر�شان  وي�شارك 
اأبوظبي  العاملية  الأل��ع��اب  اخل��ا���ض 
2019 يف عدد من الفعاليات التي 
و”جيمكانا”  الرتوي�ض،  تت�شمن: 
ت�شارك  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي��ة.  وال���ع���رو����ض 
ا يف  فرق الفرو�شية الت�شامنية اأي�شً

فعاليات مناف�شات التتابع.
اإىل  ح�����ش��اًن��ا   170 ن��ق��ل  و���ش��ي��ت��م 
م��ن��ت��ج��ع ال���ف���ر����ش���ان ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اخليول  و�شتو�شع  العاملية،  الألعاب 
الريا�شي  امل��ن��ت��ج��ع  ا���ش��ط��ب��الت  يف 
الألعاب،  اإقامة  الدويل خالل فرتة 

وجمموعة  دبي  �شرطة  تتوىل  فيما 
ميدان ترتيبات النقل للخيول. 

وت�شم قائمة الريا�شيني املتناف�شني 
منتجع  يف  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ة  يف 
الفر�شان، حممد التاجر الذي ميثل 
الإمارات. و�شبق ملحمد اأن اأحرز اأول 
الأوملبياد  يف  ل����الإم����ارات  م��ي��دال��ي��ة 
ال�شيفية  العاملية  الأل��ع��اب  اخلا�ض 
الأوىل  امل�����ش��ارك��ة  وك��ان��ت   .2007
ل��ل��ف��ار���ض يف ح���دث عاملي  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
لإحراز  حفزته  كما  للغاية،  مذهلة 
املزيد من امليداليات. واليوم ميتلك 
اآخرها  36 ميدالية، وكانت  حممد 
الألعاب  اخل��ا���ض  الأومل��ب��ي��اد  خ���الل 
الإقليمية التا�شعة التي ا�شت�شافتها 
اأحرز  عندما  املا�شي،  العام  اأبوظبي 
ذهبية واحدة وبرونزيتني. ويتطلع 
�شنة   21 العمر  م��ن  البالغ  حممد 

امليداليات خالل  املزيد من  لإح��راز 
الألعاب العاملية.

ا الفار�شة �شارة  اأي�شً ميثل الإم��ارات 
م�����ش��اب��ك، ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 10 
�شنوات، والتي �شتكون اأ�شغر فار�شة 
�شمن امل�شتوى الأعلى يف الفرو�شية 
)م�������ش���ت���وى 3 ف���م���ا ف�������وق( خ���الل 
فاطمة،  اأختها  اأما  العاملية.  الألعاب 
فهي  �شنة،   13 العمر  م��ن  البالغة 
وقد  م�شاركة.  فار�شة  اأ�شغر  ثالث 
ق�����ش��ارى جهدهما  الأخ���ت���ان  ب��ذل��ت 

ا�شتعداًدا لهذا احلدث.
حممد  خلفان  قال  له،  ت�شريح  ويف 
املزروعي، مدير عام اللجنة املنظمة 
العاملية  الألعاب  اخلا�ض  لالأوملبياد 
من  ال��ف��رو���ش��ي��ة  “تعد  اأب���وظ���ب���ي: 
ب�شعبية  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ات 
ك��ب��رية يف الإم�������ارات، ك��م��ا اأن��ه��ا من 

نتطلع ل�شت�شافتها  التي  املناف�شات 
يف وجهة عاملية امل�شتوى مثل منتجع 

الفر�شان الريا�شي الدويل«.
ب�������دوره ����ش���رح خ��ل��ي��ف��ة احل���م���ريي، 
للفر�شان  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
�شمن  اجلميع  “ي�شتعد  القاب�شة: 
الفر�شان  منتجع  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  م�����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
العاملية  الألعاب  اخلا�ض  لالأوملبياد 
اأبوظبي 2019 خالل هذا احلدث 
اأن  ف���ي���ه  ����ش���ك  امل����رت����ق����ب. ومم�����ا ل 
تعك�ض  العاملية،  الأل��ع��اب  ا�شت�شافة 
ثقة العامل الكبرية مبا متتلكه دولة 
الإمارات العربية املتحدة من قدرات 
يف  متطورة  حتتية  وبنية  وك��ف��اءات 

تنظيم اأبرز الأحداث الدولية«. 
منتجع  اأن  اإىل  احل���م���ريي  واأ����ش���ار 
م��راف��ق وم�شاحات  ل��دي��ه  ال��ف��ر���ش��ان 

دولية  م���ع���اي���ري  ذات  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الأر�شية  ح��ي��ث  م��ن  ���ش��واء  قيا�شية 
الفندق  عن  ف�شاًل  ال�شطبالت،  اأو 
املالعب  وت��واف��ر  ف��ئ��ة خم�ض جن���وم 
ال���ت���ي تلبي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وامل����راف����ق 
كباًرا  الأ���ش��رة  اأف��راد  كافة  احتيجات 
اأو �شغاًرا. واأكد اأن منتجع الفر�شان 
من  الريا�شيني  ل�شتقبال  يتطلع 
اأثناء  وم�شاهدتهم  الهمم  اأ�شحاب 
ومواهبهم  م��ه��ارات��ه��م  ا���ش��ت��ع��را���ض 
بالطبع  “نحن  وق���ال:  الريا�شية. 
دولة  بتمثيل  ال����دوام  على  نت�شرف 
الإمارات العربية املتحدة على اأعلى 
هذا احلدث  اأن  �شك  ول  امل�شتويات، 
ي���وؤك���د ع��ل��ى الل���ت���زام امل��ت��وا���ش��ل يف 
دولتنا نحو بناء عامل اأكرث ت�شامًنا 
منتجع  وك���ان  وت�����ش��احًم��ا«.  وتكاتًفا 
ال���ف���ر����ش���ان ال���ري���ا����ش���ي ال������دويل قد 

ا�شت�شاف يف �شهر مار�ض العام املا�شي 
الأوملبياد  يف  ال��ف��رو���ش��ي��ة  مناف�شات 
التا�شعة  الإقليمية  الألعاب  اخلا�ض 
و�شمال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  مل��ن��ط��ق��ة 
ا�شت�شافتها  التي   2018 اأفريقيا 
اخلا�ض  الأومل��ب��ي��اد  ي�شكل  اأب��وظ��ب��ي. 
 2019 اأب��وظ��ب��ي  العاملية  الأل��ع��اب 
احلدث الإن�شاين والريا�شي الأكرب 
يف العامل، وي�شهد هذا العام م�شاركة 
من  ريا�شي   7500 على  يزيد  م��ا 
190 دول��ة للمناف�شة يف  اأك��رث من 
24 ريا�شة اأوملبية ت�شت�شيفها ت�شعة 

مواقع يف اأبوظبي ودبي.
امل�شاركون  ال��ري��ا���ش��ي��ون  وي��ت��ن��اف�����ض 
اأومل��ب��ي��ة خالل  24 ري��ا���ش��ة  ���ش��م��ن 
وتن�ض  القوى،  األعاب  وهي:  احلدث 
الري�شة، وكرة ال�شلة، وكرة الطائرة 
والبولينج،  والبوت�شي،  ال�شاطئية، 

وركوب الدراجات، والفرو�شية، وكرة 
القدم )تت�شمن فئات 11 لعًبا و7 
“�شالت”(،  لع��ب��ني  و5  لع��ب��ني 
واجل�������ول�������ف، واجل�����م�����ب�����از ال���ف���ن���ي، 
واجل���م���ب���از الإي����ق����اع����ي، واجل�������ودو، 
املياه  يف  وال�����ش��ب��اح��ة  وال���ت���ج���دي���ف، 
والتزلج،  الأث��ق��ال،  ورف��ع  املفتوحة، 
وال�شباحة،  ال�����ش��راع��ي��ة،  وال���ق���وارب 
وتن�ض الطاولة، وكرة اليد، والتن�ض، 

والرتايثلون، والكرة الطائرة. 
الريا�شي  الفر�شان  ويتطلع منتجع 
الدويل اإىل اأن يحظى مبكانة دولية 
وترفيهية  ريا�شية  وج��ه��ة  وي�شبح 
عاملية بني اأعلى الوجهات الريا�شية 
الهواة  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
واملحرتفني املحليني على حد �شواء، 
والعائالت  ال�����ش��رك��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

اأي�شا.

ت�����ش��ه��د ري���ا����ش���ة ال���ف���رو����ش���ي���ة اأح����د 
التى  ال�24  الأومل���ب���ي���ة  ال��ري��ا���ش��ات 
لالوملبياد  العاملية  الألعاب  ت�شهدها 
اخلا�ض اأبوظبى 2019 والتى تقام 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات 
لعب   7500 مب�����ش��ارك��ة  امل�شلحة  
م�شاركة  دول����ة   194 م���ن  ولع���ب���ة 
وفار�شة ميثلون منطقة  فار�شا   27

 7 افريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
من  البحرين  ت�شارك  حيث   ، دول���ة 
خالل 3 فر�شان ، وم�شر من خالل 
من  والردن  وف��ار���ش��ت��ني  ف��ار���ش��ني 
واملغرب من خالل   ، فار�شني  خالل 
فار�شني  خ��الل  من  وعمان  فار�شني 
وفار�شتني و تون�ض من خالل فار�ض 
بخم�ض  الم��ارات  وت�شارك  وفار�شة، 
وتقام   ، ف���ار����ش���ات  وخ��م�����ض  ف��ر���ش��ان 
منتجع  ع��ل��ى  ال��ف��رو���ش��ي��ة  م�شابقات 

الفر�شان الريا�شى الدوىل 
باأبوظبى  العاملية  الأل��ع��اب  وت�شهد 
تتبع  وجميعها  ر�شمية،  ريا�شة   24
ت�شعها  ال���ت���ي  وامل���ع���اي���ري  ال���ق���واع���د 
اإدارة  عن  امل�شوؤولة  الدولية  الهيئات 
ت�شهدا  التى  ريا�شة.الريا�شات  كل 
الأل����ع����اب ه���ى األ����ع����اب ال����ق����وى، كرة 
)البادمنتون(،كرة  الطائرة  الري�شة 
ال�شاطئية  ال���ط���ائ���رة  ال�������ش���ل���ة،ك���رة 
ت   قا �شبا ، لينج لبو ا ، ت�شي لبو ا ،

القدم  ال��ف��رو���ش��ي��ةك��رة  ال����دراج����ات، 
لعًبا،   11 م���ن  امل���ك���ون���ة  )ال����ف����رق 
القدم  وك��رة  ال�شباعية،  القدم  وك��رة 
ز  جلمبا ا ، لف جلو ا و ، ) �شية خلما ا
ال���ف���ن���ي،اجل���م���ب���از الإي����ق����اع����ي،ك����رة 
بقوارب  ال���ي���د،اجل���ودو،ال���ت���ج���دي���ف 
الطويلة  امل�����ش��اف��ات  ال��ك��اي��اك،���ش��ب��اق 
الأثقال،التزلج  )امل����اراث����ون(،رف����ع 
ب���ال���ع���ج���الت،ال�������ش���راع،ال�������ش���ب���اح���ة 
املفتوحة،تن�ض  امل��ي��اه  يف  وال�شباحة 

الأر�شي،ال�شباق  ال��ط��اول��ة،ال��ت��ن�����ض 
ال����ث����الث����ي )ال����رتاي����ث����ل����ون(،ال����ك����رة 

الطائرة.

فر�سان االأوملبياد اخلا�س
اخلا�ض  الأومل����ب����ي����اد  لع���ب���و  ي��ت��ع��ل��م 
ري���ا����ش���ة  ي���ت�������ش���اب���ق���ون يف  ال�����ذي�����ن 
ال��ف��رو���ش��ي��ة كيفية رك���وب اخل��ي��ل، و 
تطوير املهارات الريا�شية، واكت�شاب 
بتوجيه  يتعلق  فيما  بالنف�ض  الثقة 

احل�����ش��ان وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه. ومن 
الالعبون  ي�شتطيع  ري��ا���ش��ة  خ��الل 
امل�شابقات  من  جمموعة  يف  الت�شابق 
الإجنليزي  الركوب  اأ�شاليب  ت�شمل 
والقفز  والفرق،  والتتابع،  والغربي، 

كابريلي«. “جائزة 
38 لعبا  يف م�شابقات  وقد ت�شابق 
الفرو�شية التي مت تنظيمها يف اإطار 
اإنديانا  يف   1987 العاملية  اللعاب 
بعد  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات 

ذلك بعام واحد مت اعتماد الفرو�شية 
ر�شمية،كما  خا�ض  اأوملبياد  كريا�شة 
بنورث  ال���ع���امل���ي���ة  الل����ع����اب  ����ش���ه���دت 
 141 1999 م�����ش��ارك��ة   ك��ارول��ي��ن��ا 
فار�شا ، مثلوا 24 دولة، ، كما تناف�ض 
يف م�����ش��اب��ق��ات ال��ف��رو���ش��ي��ة، يف اإط���ار 
اللعاب العاملية ال�شيفية 2003 يف 
256 فار�شا  مثلوا   باأيرلندة،  دبلن 

حول العامل. برناجما   28
ت�������ش���م���ل م�������ش���اب���ق���ات ال���ف���رو����ش���ي���ة 

الرتوي�ض، جائزة كابريلي،الفرو�شية 
املقعد  ،ف����رو�����ش����ي����ة  الإجن����ل����ي����زي����ة 

اخل�شبي،اأ�شلوب الركوب الغربي
ع������م������ل امل����������م����������رات ،م�����������ش�����اب�����ق�����ات 
الأ�شتعرا�شية  ال�شتعرا�ض،املهارات 
ب��ا���ش��ت��خ��دام جل����ام ال��ع��ن��ق /ال���راأ����ض 
العمود  ،ثني  خانة  اجليم  ،فعاليات 
امل�شمار على  الرباميل،�شباق  ،�شباق 
الفرق،فرق  ت��ت��اب��ع  ،���ش��ب��اق   8 هيئة 

الإ�شتعرا�ض الثنائية والرباعية

من الإمارات �صمن 27 فار�صا وفار�صة  فر�صان   10
ي�صاركون يف فرو�صية عاملية الأمبياد اخلا�ش باأبوظبي 

مناف�سات الفرو�سية

اللجنة املنظمة لالأوملبياد اخلا�ش لالألعاب العاملية اأبوظبي 2019 توقع 
اتفاقية مع منتجع الفر�صان الريا�صي الدويل

�شيتي  م���ان�������ش�������ش���رت  ن���������ادي  وق�������ع 
وجم���م���وع���ة ���ش��ي��ت��ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
اأبوظبي  جمل�ض  مع  تعاون  اتفاقية 
الرتقاء  خ��ط��ط  ل��دع��م  ال��ري��ا���ش��ي، 
اأكادمييات  يف  القدم  كرة  مبنظومة 
اأن����دي����ة اأب���وظ���ب���ي وال����ش���ت���ف���ادة من 
املتقدمة  الح����رتاف����ي����ة  ال����ربام����ج 
والهادفة لت�اأهيل الكوادر التنفيذية 
مهمة  ب����خ����ربات  امل�����درب�����ني  ورف�������د 

وتطوير مهارات الالعبني.
وق����ام ���ش��ع��ادة ع����ارف ح��م��د العواين 
الأم��������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����ض اأب���وظ���ب���ي 
املدير  تروكيل  واأول��ي��ف��ر  الريا�شي 
ال�������ش���رق الأو�����ش����ط  الإق���ل���ي���م���ي يف 
�شيتي  جمموعة  يف  اإفريقيا  و�شمال 
اتفاقية  على  بالتوقيع  القدم،  لكرة 
التعاون بني الطرفني مبقر جمل�ض 

اأبوظبي الريا�شي.
وتت�شمن اتفاقية التعاون جمموعة 
ا�شراك  ت�شمل  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  م��ن 
باندية  ال��ع��م��ري��ة  امل���راح���ل  لع���ب���ي 
وفنية  تدريبية  مبعاي�شات  اأبوظبي 

�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  اك����ادمي����ي����ة  يف 
لنادي  الحت������اد  ل����ش���ت���اد  وزي��������ارات 

مان�ش�شرت �شيتي.
كما ت�شمل دخول الكوادر التدريبية 
والإداري��ة يف اأندية اأبوظبي بربامج 
متقدمة  ع��م��ل  وور�������ض  ت��ط��وي��ري��ة 
�شيتي  مان�ش�شرت  ل��ن��ادي  وزي������ارات 
املو�شم،  م������دار  ع���ل���ى  الجن����ل����ي����زي 
اخلطط  م��ن  وال�شتفادة  ل��الط��الع 
امل����ت����ط����ورة وال����ن����م����وذج الح�������رتايف 
منظومته  يف  ���ش��ي��ت��ي  مل��ان�����ش�����ش��رت 
الكروية ونهجه املميز على م�شتوى 
الك��ادمي��ي��ات وامل��درب��ني والإداري����ني 
النقلة  ظ����ل  يف  امل����واه����ب  ورع����اي����ة 
على  ال��ن��ادي  اأحدثها  التي  النوعية 

ال�شعيدين الإداري والفني.
اأف�شل  متابعة  ال��ربام��ج  وتت�شمن 
�شيتي  مان�ش�شر  ن��ادي  يف  املمار�شات 
اللياقة  م��ث��ل  امل����ج����الت  مب��خ��ت��ل��ف 
الريا�شة،  وعلوم  والتغذية  البدنية 
ا���ش��ت��ق�����ش��اء خال�شة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
يف  التطور  م�شرية  لدعم  التجارب 

اأندية اأبوظبي. 
ب�������دوره ق�����ال ����ش���ع���ادة ع������ارف حمد 
ملجل�ض  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال�����ع�����واين 

�شعداء  “ نحن  الريا�شي:  اأبوظبي 
تهدف  التي  التفاقية  هذه  بتوقيع 
بني  الثنائية  العالقات  تطوير  اإىل 

���ش��ي��ت��ي لكرة  امل��ج��ل�����ض وجم���م���وع���ة 
ركيزة  لنا  بالن�شبة  ومت��ث��ل  ال��ق��دم، 
ل���الرت���ق���اء  ا����ش���ا����ش���ي���ة يف خ��ط��ط��ن��ا 

اأن����دي����ة  ال����ك����روي����ة يف  ب���امل���ن���ظ���وم���ة 
الالعبني  ت�����ش��م��ل  مب����ا  اأب����وظ����ب����ي 
عرب  التنفيذية،  والكوادر  واملدربني 

مدر�شة مان�ش�شرت �شيتي التي متثل 
احد اهم املدار�ض الكروية يف اأوروبا 
“ حري�شون  وال���ع���امل.   واأ����ش���اف: 
الريا�شي  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������ض  يف 
املتطورة  ال�����ربام�����ج  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
بالتجارب  اأب��وظ��ب��ي  اأن���دي���ة  ل��دع��م 
ال��رثي��ة وامل��م��ار���ش��ات امل��ت��ق��دم��ة، مبا 
ي�����ش��ه��م يف ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال���ك���رة يف 
اتفاقيتنا  ومت��ث��ل  اأب��وظ��ب��ي،  اأن��دي��ة 
مهمة  ا���ش��اف��ة  �شيتي  مان�ش�شر  م��ع 
مل��ج��م��وع��ة ���ش��رك��ائ��ن��ا ال��ع��امل��ي��ني، كما 
ت�شكل خطة عمل متكاملة لتحقيق 
جم���م���وع���ة ك����ب����رية م����ن اله�������داف 
متقدم  م�شاف  نحو  �شتقودنا  التي 
بني  ال�����ش��راك��ات  تعزيز  يف  و�شت�شهم 
�شنوات  ث��الث  م��دار  على  الطرفني 
حتى دي�شمرب 2021 ، المر الذي 
�شيعود مبكت�شبات وخمرجات كبرية 

لأندية اأبوظبي.
“ ات���ق���دم بكثري  ب���ق���ول���ه:  واخ���ت���ت���م 
القدم  لكرة  �شيتي  ملجموعة  ال�شكر 
ع���ل���ى ت���ع���اون���ه���ا ال���ك���ب���ري م����ن اأج����ل 

املميزة،  ال�����ش��راك��ة  ل��ه��ذه  ال��و���ش��ول 
وال��ط��اح��ة ل��ل��ع��م��ل ���ش��وي��اً م���ن اأجل 
حتقيق املزيد من النجاحات لقطاع 
ب������دوره قال  اأب����وظ����ب����ي«.  ال���ك���رة يف 
الإقليمي  امل��دي��ر  ت��روك��ي��ل،  اأول��ي��ف��ر 
اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف 
القدم:  ل��ك��رة  ���ش��ي��ت��ي  جم��م��وع��ة  يف 
“عملت جمموعة �شيتي لكرة القدم 
لتحفيز  ق��وي��ة  ب��رام��ج  اإط���الق  على 
ممار�شة  ع��ل��ى  وال�����ش��غ��ار  ال�����ش��ب��اب 
التفاق  وه���ذا  اأب��وظ��ب��ي،  يف  اللعبة 
مبوا�شلة  ال���ت���زام���ن���ا  ع���ل���ى  ي����وؤك����د 
القدم  ك��رة  لريا�شة  ال��دع��م  تقدمي 
“نرحب  وا�����ش����اف:  اأب���وظ���ب���ي«.  يف 
ب���ال���الع���ب���ني وامل�����درب�����ني وال����ك����وادر 
التنفيذية التي متثل اأندية اأبوظبي 
مًعا  وال��ت��ع��اون  �شيتي  مان�ش�شرت  يف 
اجلدير  القادمة«.  ال�شنوات  خ��الل 
لكرة  �شيتي  جم��م��وع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
ال����ق����دم مت���ل���ك احل�������ش���ة الأك�������رب يف 
ونيويورك  �شيتي  مان�ش�شرت  اأن��دي��ة 

�شيتي وملبورن �شيتي«. 

توقيع اتفاقية تعاون بني جمموعة �صيتي لكرة القدم وجمل�ش اأبوظبي الريا�صي
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الفجر الريا�ضي

ي��ب��ح��ث ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د الأمل�����اين ع��ن م��ع��ج��زة ملوا�شلة 
عندما  القدم  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  م�شابقة  يف  م�شواره 
الدور  اإي��اب  يف  الثالثاء  اليوم  الإنكليزي  توتنهام  ي�شت�شيف 

ثمن النهائي.
ملعب  على  ذهابا  مذلة  بخ�شارة  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ومني 
اأ�شابيع )�شفر3-(، وبات بحاجة اإىل رباعية   3 وميبلي قبل 
تاريخ  يف  ال�شابعة  للمرة  النهائي  رب��ع  ال���دور  لبلوغ  نظيفة 
بلقبها  ت��وج  وال��ت��ي  اجل��دي��د  بنظامها  امل�شابقة  يف  م�شاركاته 
الإيطايل )3-1(، وحل  يوفنتو�ض  1997 على ح�شاب  عام 
و�شيفا عام 2013 عندما خ�شر اأمام مواطنه بايرن ميونيخ 

.2-1
اإنكليزي  فريق  اأم���ام  �شهلة  تكون  ل��ن  دورمت��ون��د  مهمة  لكن 
للمرة  النهائي  ربع  التاأهل اىل  الأق��رب خلطف بطاقة  يبدو 
الأوىل منذ مو�شم 2010-2011، والثانية بنظام امل�شابقة 
الأوىل  م�شاركته  يف  النهائي  ن�شف  بلغ  ك��ان  بعدما  اجلديد، 
ح�����ش��ب ال��ن��ظ��ام ال��ق��دمي )ب��ط��ول��ة الأن���دي���ة ال��ب��ط��ل��ة( مو�شم 

.1962-1961
ويتعني على الفريق الأملاين الذي بلغ ن�شف نهائي امل�شابقة 
لتفادي  ال��دف��اع��ي��ة  اأخ��ط��ائ��ه  ت�شحيح   ،1964-1963 يف 
�شباكه لأه��داف تزيد من �شعوبة مهمته خ�شو�شا  ا�شتقبال 
اأنه �شيواجه هجوما مرعبا يقوده القائد الدويل هاري كاين 

والدويل الكوري اجلنوبي هيونغ-مني �شون.
املفاجئة  اخل�شارة  عقب  روي�ض  ماركو  دورمتوند  قائد  وق��ال 
“نحتاج  املحلي،  ال���دوري  يف  اجلمعة   2-1 اأوغ�����ش��ب��ورغ  اأم���ام 
الأمور  �شتزداد  واإل  ب�شرعة  ال�شتقرار  اإىل  املرحلة  ه��ذه  يف 

�شعوبة«.
ال�شبع  مبارياته  يف  واح���دا  ف��وزا  دورمت��ون��د  بورو�شيا  وحقق 
الأخرية يف خمتلف امل�شابقات ما �شمح ملطارده املبا�شر بايرن 
ال�شدارة  اإىل  به  باللحاق  البوند�شليغا  لقب  حامل  ميونيخ 

بعدما كان يتخلف عنه بفارق 9 نقاط.
لدورمتوند  الواعد  الدفاع  رباعي  عانى  اجلمعة،  مباراة  ويف 

زاغادو  ودان-اأك�����ش��ي��ل  دي��ال��و  ع��ب��دو  الفرن�شيني  م��ن  وامل��ك��ون 
وال�����ش��وي�����ش��ري م��ان��وي��ل اأك���اجن���ي وامل��غ��رب��ي اأ����ش���رف حكيمي 
الذي  اأوغ�شبورغ  مهاجمي  اأم��ام  عاما(   23 حتت  )جميعهم 

ي�شارع من اأجل البقاء.
املعار من ريال مدريد الإ�شباين،  اأخ��رى، كان حكيمي،  ومرة 
�شببا يف اأحد الأهداف التي ا�شتقبلتها �شباك فريقه. فبعدما 
ف�شل يف مراقبة املدافع البلجيكي يان فريتونغن عندما �شجل 
القارية قبل ثالثة  امل�شابقة  الثاين يف ذهاب  الهدف  الأخ��ري 
اأ�شابيع، ارتكب املدافع الدويل املغربي خطاأ فادحا يف التمرير 
فقطع املهاجم الكوري اجلنوبي دونغ-وون جي الكرة و�شجل 

الهدف الثاين لأ�شحاب الأر�ض وهدفه ال�شخ�شي الثاين.
توتنهام  اأم��ام  دورمتوند  �شيقود هجوم  ال��ذي  روي�ض  واأ�شاف 
بعدما غاب عن مباراة الذهاب ب�شبب الإ�شابة، “عمليا، نحن 

من �شجل هديف اأ�شحاب الأر�ض ب�شبب خطاأين فرديني«.
اأن  “يجب  فافر  لو�شيان  ال�شوي�شري  امل��درب  قال  من جهته، 

نبقى هادئني واأل نرتكب اأخطاء اأخرى«.
ويعول بورو�شيا دورمتوند كثريا على عودة روي�ض الذي غاب 
اىل  الرق��ام  وت�شري  الفخذ،  اإ�شابة يف  ب�شبب  اأ�شابيع   4 نحو 
13 هدفا يف  �شجل  اإذ  للدوري،  دورمتوند  ت�شدر  اأهميته يف 
على  الثاين  املركز  يحتل  حيث  البوند�شليغا  يف  مباراة   19
اإينرتاخت  مهاجمي  خلف  هدفني  ب��ف��ارق  ال��ه��داف��ني  لئحة 
ميونيخ  وبايرن  يوفيت�ض  لوكا  ال�شربي  ال��دويل  فرانكفورت 

الدويل البولندي روبرت ليفاندوف�شكي.
األعابه الدويل ماريو  كما يعتمد دورمتوند على عودة �شانع 
اإىل  اأملانيا  به  الذي قاد  وا�شتعادة م�شتواه  التاألق  اإىل  غوت�شه 
الإ�شباين  ال��ب��دي��ل  ع��ن  ف�شال   ،2014 مب��ون��دي��ال  ال��ظ��ف��ر 
البوند�شليغا،  �شريك روي�ض يف و�شافة هدايف  األكا�شري،  باكو 

والدويل الإنكليزي الواعد واملوهوب جايدون �شان�شو.
اأي مكان.  تاأتي من  اأن  دورمت��ون��د  بورو�شيا  لأه��داف  وميكن 
وحدهما املدافعان مار�شيل �شميلت�شر والرتكي عمر طربق مل 

ي�شجال اأي هدف حتى الآن يف الدوري الأملاين هذا املو�شم.

فالفريق  دورمت��ون��د،  بورو�شيا  عن  توتنهام  حال  تختلف  ول 
اللندين ف�شل يف حتقيق الفوز يف مبارياته الثالث الأخرية. 
فالأمر  روي�ض،  قائده  �شي�شتعيد خدمات  دورمتوند  كان  واإذا 
اآم��ال كبرية على عودة  الذي يعقد  لتوتنهام  بالن�شبة  كذلك 
ق��ائ��ده وه��داف��ه كاين ال��ذي غ��اب ع��ن م��ب��اراة ال��ذه��اب ب�شبب 

الإ�شابة يف الكاحل.
�شيتخل�ض من  ت��وت��ن��ه��ام  اأن  ع��ل��ى  ع��ام��ا(  ك��اي��ن )25  و���ش��دد 
انتكا�شة الدوري الإنكليزي وبلوغ ربع نهائي امل�شابقة القارية 

العريقة.
وتبخرت اآمال الفريق اللندين يف املناف�شة على لقب الدوري 
املحلي خالل 7 اأيام حيث مني بخ�شارتني اأمام برينلي ال�شبت 
اأر�شنال ال�شبت  قبل املا�شي، وت�شل�شي الأربعاء، ثم تعادل مع 
م��ن اخل�شارة  اأدن���ى  اأو  ق��اب قو�شني  ك��ان  ب��اأن��ه  )1-1(، علما 
الفرن�شي  ال��دويل  مرماه  حار�ض  ت�شدي  لول  تواليا  الثالثة 

هوغو لوري�ض لركلة جزاء نفذها الغابوين بيار اإميرييك 
اأوباميانغ )89(.

وقال كاين الذي �شجل هدف التعادل لفريقه 
يف مرمى اأر�شنال من ركلة جزاء، “بعد 

اأ�شبوع  يف  خم��ي��ب��ت��ني  ن��ت��ي��ج��ت��ني 
املباراة  واح��د، كانت هذه هي 

املثالية، دربي �شمال لندن، 
لنثبت للم�شجعني اأننا 

للقتال  م�����ش��ت��ع��دون 
بقية املو�شم«.

“اإنها  واأ�����ش����اف 
ن�������ق�������ط�������ة، ك����ن����ا 

ث���الث  يف  ن����رغ����ب 
نقطة  لكنها  نقاط، 

�شل�شلة  ت��وق��ف  ثمينة 
باإمكاننا  وب��ات  هزائمنا، 
املباراتني  على  الرتكيز 

املقبلتني �شد دورمتوند ثم �شاوثمبتون«.
حتت  اأنف�شنا  و�شعنا  املا�شي  “الأ�شبوع  وتابع 

وكل  امل��ا���ش��ي  يف  فعلناها  لكننا  ال�شغط، 
مباراة �شتكون كبرية«.

امل�شابقة  ع��ل��ى  ك���ث���ريا  ت��وت��ن��ه��ام  وي���ع���ول 
الأوروبية لإقتناع كاين باأن الفريق قادر 
على ال�شعود اإىل من�شات التتويج الغائب 

بلقب  ت��وج  عندما   2008 منذ  عنها 
الإنكليزية  الأندية  رابطة  كاأ�ض 

املحرتفة.

اأياك�ض  مناف�شه  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  ي�شت�شيف 
اأم�شرتدام الهولندي اليوم الثالثاء يف اإياب الدور ثمن 

النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم، 
امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي اأ���ش��ح��ت ال��ف��ر���ش��ة الأخ���رية 

الأرجنتيني  وم����درب����ه  ال���ل���ق���ب  حل���ام���ل 
���ش��ان��ت��ي��اغ��و ����ش���ولري ب���اإح���راز ل��ق��ب هذا 

املو�شم، بعد خيبات حملية متتالية.
ويخو�ض النادي امللكي بطل املوا�شم 

مباراة  قاريا،  املا�شية  الثالثة 

2-1، لكن يف  الغد مع اأف�شلية فوزه ذهابا يف هولندا 
ظل تراجع اأدائه حمليا، وخروجه يف منت�شف الأ�شبوع 
يد  على  اإ�شبانيا  ك��اأ���ض  نهائي  ن�شف  م��ن  امل��ا���ش��ي 
بثالثية  باخل�شارة  بر�شلونة  التاريخي  غرميه 
قبل  برنابيو،  �شانتياغو  ملعبه  على  نظيفة 
خ�����ش��ارة ث��ان��ي��ة ت��وال��ي��ا ع��ل��ى امل��ل��ع��ب ذات���ه اأمام 
امل����رة بنتيجة  ال��ك��ات��ال��وين، وه����ذه  ال��ع��م��الق 
الليغا  م���ن���اف�������ش���ات  ���ش��م��ن  �شفر1- 

ال�شبت.
ب�شكل  يبتعد  نف�شه  ري���ال  ووج���د 
اإم��ك��ان��ي��ة حرمان  ع���ن  اإ����ش���ايف 
امل�����ت�����������ش�����در من  ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
مع  الليغا،  يف  بلقبه  الحتفاظ 
 12 اىل  بينهما  ال��ف��ارق  ات�شاع 

نقطة.
واخ��ت�����ش��ر م���داف���ع ري����ال داين 
بالقول  ال��و���ش��ع  ك��ارف��اخ��ال 
“علينا اأن نقوم برد فعل 
ه������ذا ق�����د ي����ك����ون من 
الأ�شابيع  اأ���ش��ع��ب 
ال�����ت�����ي اخ���ت���ربه���ا 
تواجدي  ط����وال 

هنا«.
وح����م����ل ري�����ال 
دوري  ل���ق���ب 
الأبطال يف 
امل����وا�����ش����م 
الثالثة 

زيدان  الدين  زي��ن  الفرن�شي  امل��درب  باإ�شراف  املا�شية 
الذي رحل عنه بنهاية املو�شم املا�شي، ليحل بدل منه 
 2018 العام  خريف  يف  اإقالته  قبل  لوبيتيغي  جولن 
�شولري  تعيني  ويتم  ال�شيئة،  النتائج  �شل�شلة من  بعد 

بدل منه.
عن  �شابقا  داف��ع��ا  بكونهما  و���ش��ولري  زي���دان  ويت�شابه 
األ�����وان ال���ن���ادي، وان��ت��ق��ال م��ن الإ����ش���راف ع��ل��ى الفريق 

الرديف “كا�شتيا” اىل من�شب مدرب الفريق الأول.
من�شبه،  يف  للبقاء  اأه���ال  يبقى  اأن  ���ش��ولري  اأراد  واإذا 
يتوجب عليه قيادة ريال مدريد اىل اللقب الرابع ع�شر 
الأوروبية  امل�شابقة  )بال�شبانية(” يف  “دي�شيموكوارتا 

الأهم، والرابع على التوايل.
واأقر احلار�ض البلجيكي تيبوا كورتوا املنتقل يف بداية 
املو�شم من ت�شل�شي الإنكليزي، باأن حظوظ فريقه باتت 
هذا  بلقب  “للفوز  وق��ال  الأب��ط��ال.  ب���دوري  حم�شورة 
املو�شم، فعلى الأرجح هو دوري اأبطال اأوروبا. يف اأ�شبوع 
اأن ت�شري الأمور  واح��د فقدنا الكثري الكثري، واأم��ل يف 

الثالثاء على ما يرام«.
وعلى رغم فوزهم ذهابا على ملعب يوهان كرويف اأرينا 
يف ام�شرتدام، يبدو لعبو ريال مدريد غري واثقني من 
اأنف�شهم قبل ا�شت�شافتهم اأياك�ض يف �شانتياغو برنابيو 
حيث تلقوا ثالث هزائم متتالية )الأوىل اأمام جريونا 

يف الدوري 1-2(، للمرة الأوىل منذ 2004.
وما يزيد الطني بلة بالن�شبة اىل ريال، افتقاده لقائده 
الحتاد  قبل  من  مباراتني  املوقوف  رامو�ض  �شريخيو 
البطاقة  اأن��ه تعمد نيل  الأخ��ري  اعتبار  الأوروب���ي، بعد 

ال�شفراء يف مباراة الذهاب �شد اأياك�ض.
واأقر املدافع الدويل الإ�شباين باأن الفريق اأجِهد جراء 
بر�شلونة  مواجهة  ل�شيما  املا�شية،  ال��ف��رتة  مباريات 
مرتني يف اأقل من اأ�شبوع. واأو�شح “مباراتا الكال�شيكو 
املبذولة.  اجلهود  من  كثري  مع  علينا  �شديدتني  كانتا 
للتقاط  الكايف  الوقت  لدينا  يكن  مل  اأث���ره.  له  وه��ذا 

اأنفا�شنا«.
 2016 اخترب زي��دان هذا الو�شع مع ريال مرتني يف 
الأوروب��ي��ة وجنح يف  امل�شابقة  و2018 حيث ركز على 
املرتني. لكن النجم الفرن�شي ال�شابق كان ي�شرف على 
راأ���ض احلربة  اأك��رث تعط�شا للفوز مع وج��ود  جمموعة 
تاريخ  اأف�شل هداف يف  الربتغايل كري�شتيانو رونالدو 

امل�شابقة الأوروبية.
وبح�شب العديد من حمللي اللعبة، ي�شكل عدم تعوي�ض 
انتقال رونالدو اىل يوفنتو�ض يف �شيف 2018، ب�شم 
الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب  اأح���د  ال��ك��ب��ار،  م��ن طينة  م��ه��اج��م 
لرتاجع اأداء ريال يف هذا املو�شم، ل�شيما على ال�شعيد 
التهديفي، حيث ف�شل الويلزي غاريث بايل والفرن�شي 

كرمي بنزمية يف �شد الفراغ.
“يف اأحيان كثرية تذهب جميع  وعلق �شولري بالقول 
الكرات يف العمق، ويف هاتني املباراتني )اأمام بر�شلونة(، 

مل تذهب اأي كرة يف هذا الجتاه«.
�شبب اآخر تطرق اإليه مدرب �شابق للملكي هو الربتغايل 
“الكال�شيكو”  حتليله  يف  ق��ال  ال��ذي  مورينيو  جوزيه 
ل�شالح �شبكة “بي اإن �شبورت�ض” القطرية “اأعتقد اأن 
هذا مل يكن اأداء فريق �شعيد، فريق يتمتع باإميان وثقة 

بالنف�ض«.
اأ�شاف “من الوا�شح اأنهم حاليا يف فرتة نتائج �شيئة، 
الثقة  برتاجع  وي�شعرون  الكاأ�ض،  م��ب��اراة  بعد  ل�شيما 
بالنف�ض. مل يتمكنوا من اأن ي�شخوا يف املباراة )يف الليغا 

�شد بر�شلونة( ما اأ�شفها بحرارة املباريات الكبرية«.
املو�شم  انتهاء  اأن  وي��درك  جيدا،  ري��ال  �شولري  يعرف 
مق�شلة  رح��م��ة  حت��ت  من�شبه  �شيجعل  لقب  دون  م��ن 
على  ب��ريي��ز،  فلورنتينو  املتطلب  والرئي�ض  امل�شجعني 
رغم تتويجه بلقب مونديال الأندية يف الإمارات اأواخر 

عام 2018.
جمرد اخل�شارة اأمام بر�شلونة اأعادت الزخم لتقارير عن 
اأ�شماء ملورينيو  بدء ريال البحث عن ب��دلء، مع ت��رداد 
مان�ش�شرت  م��ن  دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  يف  اأق��ي��ل  ال���ذي 
الإيطايل  ي��وف��ن��ت��و���ض  وم�����درب  الإن��ك��ل��ي��زي،  ي��ون��اي��ت��د 
ماوري�شيو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأو  األ��ي��غ��ري،  ما�شيميليانو 

بوكيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي.
لتخطي عقبة  ب��ه  ال��ق��ي��ام  ����ش���ولري  ع��ل��ى  يتعني  م���اذا 
اأياك�ض؟ يف جعبته مباريات ناجحة منها الفوز يف دربي 
الفر�شة  �شيجد  ولعله   ،1-3 اأتلتيكو  على  العا�شمة 

مالئمة لتخاذ قرارات �شعبة.
من  مار�شيلو  والربازيلي  اإي�شكو  بايل،  ا�شتبعاد  فبعد 
الأخ���رية،  امل��ب��اري��ات  م��ن  للعديد  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
الربازيلي  مثل  الفريق  ركائز  بع�ض  ا�شتبدال  يتم  قد 
ك��ا���ش��ي��م��ريو والأمل�����اين ط���وين ك��رو���ض ال��ل��ذي��ن تعر�شا 
�شابة  بعنا�شر  ال�شبت،  م��ب��اراة  بعد  �شديدة  لنتقادات 

مثل داين �شيبايو�ض.
تكفيه  طاقة  فريقه  ملنح  ���ش��ولري  يحتاج  ح��ال،  اأي  يف 
للحد من حيوية �شباب اأياك�ض بقيادة فرنكي دي يونغ 

الذي �شين�شم لرب�شلونة يف املو�شم املقبل.
اىل  “نحتاج  ب�شيطة  امل��ع��ادل��ة  رام��و���ض،  اىل  بالن�شبة 
الدوري )املحلي( لكت�شاب اللياقة والإيقاع، لذا علينا 
يف  نهائي  لدينا  ب��امل��ب��اري��ات  وال��ف��وز  العمل  نوا�شل  اأن 

دوري الأبطال الثالثاء و�شنقاتل من اأجله«.
اإرن�شتو  ي��ت��وق��ع:  ون���ال ري���ال ج��رع��ة ثقة م��ن حيث مل 
فالفريدي، مدرب الغرمي بر�شلونة الذي قال “انطالقا 

من تاريخه، )ريال( مدريد مر�شح دائم لالألقاب«.

�صولري وريال اأمام م�صابقة الفر�صة الأخرية 

دورمتونــــد يحتــــاج معـجــــزة اأمــــام توتنهــــام 

حكيم زيا�ش القلب الكبري 
يف اأياك�ش اأم�صرتدام

�شيكون لعب الو�شط الدويل املغربي حكيم زيا�ض، مهند�ض خط و�شط اأياك�ض 
الهولندي لقلب  البارزة للفريق  الأ�شلحة  اأحد  اأم�شرتدام منذ ثالثة موا�شم، 
يف  الثالثاء  اليوم  اللقب  حامل  الإ�شباين  مدريد  ريال  م�شيفه  على  الطاولة 
القدم. فبعدما  اأوروب��ا يف كرة  اأبطال  النهائي مل�شابقة دوري  ال��دور ثمن  اإي��اب 
اأحرج  م��ب��اراة  يف  كرويف”  “يوهان  اأ�شطورته  ملعب  على  ذهابا   2-1 خ�شر 
اأم�شرتدام  اأي��اك�����ض  يجد  الأخ����رية،  الثالثة  امل��وا���ش��م  يف  اللقب  ح��ام��ل  خاللها 
نف�شه مطالبا بتحقيق اإجناز كبري يف الإياب على ملعب �شانتياغو برنابيو يف 
مدريد بت�شجيل هدفني على الأقل يف مرمى العمالق البلجيكي تيبو كورتوا، 
الأ�شواء م�شلطة يف  كانت  واإذا  �شباكه.  نظافة  ب��دوره على  اأن يحافظ  ب�شرط 
الآونة الأخرية على املواهب الهولندية اجلديدة )فرنكي دي يونغ، ماتي�ض دي 
ليخت، دوين فان دي بيك(، اإل اأن زيا�ض يتمتع بقدر كاف من املوهبة للربوز 
يف �شانتياغو برنابيو. فالدويل املغربي البالغ من العمر 25 عاما كان �شاحب 
الهدف الوحيد على ملعب يوهان كرويف يف الذهاب، ولي�ض من قبل ال�شدفة 
اأن يكون من بني اأكرث لعبي اأياك�ض �شعبية يف اأو�شاط امل�شجعني. وح�شل زيا�ض 
الذي يلعب باأريحية كبرية جدا يف دوره باجلناح الأمين يف اخلطة التكتيكية 
4-3-3 التي ت�شتهر بها املدر�شة الكروية الهولندية التقليدية، العام املا�شي 
اأياك�ض، لأف�شل  على جائزة رينو�ض ميت�شلز التي متنح بعد ت�شويت جماهري 
الدوري  اأف�شل لعب يف  اأي�شا  اختياره  نف�شه، مت  الوقت  يف  النادي.  يف  لعب 
 23( زيا�ض  مرر   ،2016 عام  يف  اأياك�ض  مع  م�شواره  بداية  منذ  الهولندي. 
الدوري  مباراة يف   85 يف  هدفا   30 و�شجل  حا�شمة  كرة   35 دولية(،  مباراة 
الهولندي. اأهداف زيا�ض الذي يحمل اأي�شا اجلن�شية الهولندية حيث ولد يف 
األوان  عن  الدفاع  ف�شل  ال��ذي  الألعاب  ف�شانع  �شدفة،  لي�شت  دروت��ن،  مدينة 
بلده الأ�شلي املغرب، ي�شتهر باأ�شلوب متميز يف ال�شيطرة على الكرة، وبلم�شاته 
اإيجاد الثغرات من الكرات الثابتة،  الفنية العالية داخل املنطقة وقدرته على 
النظر عن  بغ�ض  ال��ف��ردي.  اللعب  يف  ب��الإف��راط  اأحيانا  منتقدوه  يعاتبه  فيما 
النتقادات، اأكد زيا�ض اأنه يتحمل م�شوؤولية اأ�شلوب لعبه و”واثق” بخ�شو�ض 
اإثارة  اأكرث من  “قمنا مبا هو  مباراة الثالثاء �شد النادي امللكي. وقال زيا�ض 
النتيجة ل تعك�ض �شيطرتنا  ال�شك لدى ريال مدريد يف مباراة الذهاب حيث 
على املجريات. �شتكون لدينا ميزة اأننا يف حالة بدنية جيدة بينما يعاين ريال 
مرتني”  لرب�شلونة  مواجهته  خ�شو�شا  ق��وي��ة،  مباريات  �شل�شلة  م��ن  م��دري��د 
اأم�شرتدام من  اأياك�ض  وا�شتفاد  املحليني.  وال��دوري  الكاأ�ض  املا�شي يف  الأ�شبوع 
قرار الحتاد الهولندي لكرة القدم الهادف اإىل اإراحة الفرق الهولندية يهدف 
مباراته  يخ�ض  فلم  القارية،  امل�شابقات  يف  املناف�شة  الفرق  على  احلفاظ  اإىل 
الرابعة  املرحلة  املا�شي �شمن  الأ�شبوع  نهاية  كانت مقررة  التي  ت�شفوله  اأمام 
والع�شرين من الدوري املحلي. واأ�شاف زيا�ض الذي يتميز اأ�شلوب لعبه بال�شرعة 
“فويتبال  ملجلة  حديث  يف  اجل��ي��دة،  البدنية  لياقته  على  اعتمادا  واحليوية 
اإنرتنا�شونال”، “هذا ميكن اأن ي�شب ل�شاحلنا«. واأردف جنم منتخب “اأ�شود 
 2018 العامل  كاأ�ض  نهائيات  املنتخب يف  اأداء جيدا مع  الأطل�ض” الذي قدم 
ناجح  الأوروب��ي  بدون �شغوط لأن مو�شمنا  �شيلعب  “اأياك�ض  قائال  رو�شيا،  يف 
بالنظر اإىل ما حققناه حتى الآن«. والنتائج التي حققها يف دور املجموعات لهذا 
املو�شم دليل على ما قاله النجم املغربي كون اأياك�ض اأم�شرتدام، ثاين الدوري 
يف بالده، اأنهاه دون خ�شارة يف جمموعة �شمت العمالق الأملاين بايرن ميونيخ 
وبنفيكا الربتغايل واأيك اأثينا اليوناين )3 انت�شارات ومثلها تعادلت(. ولكن 
اأبطال  دوري  م�شابقة  م�شرح  يف  اأم�شرتدام  الناجحة” لأياك�ض  “الق�شة  هذه 
باأكادميية تخرجت منها  ال��ذي عرف  النادي  اأوروب��ا قد تكون ذات حدين لأن 
بينهم حكيم  اأف�شل لعبيه  ال�شيف  يخ�شر هذا  قد  الهولندية،  الأ�شماء  اأب��رز 
زيا�ض الذي اأبدت اأندية كثرية اهتمامها بالتعاقد معه اأبرزها روما الإيطايل 
وبورو�شيا دورمتوند الأملاين. من املرجح اأن يحذو حذو فرنكي دي يونغ الذي 
اإذا غادر  ح�شل بر�شلونة على خدماته اعتبارا من ال�شيف املقبل. لكن زيا�ض 
اأياك�ض اأم�شرتدام، �شيبقى يف قلوب امل�شجعني الهولنديني كون مبادراته ل�شالح 

املوؤ�ش�شات اخلريية كانت عديدة.

اأم القيويـــن ت�صتقبـــل حمـــاة » �صعلـــة الأمـــل« غـــدًا
•• اأم القيوين -وام:

بدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�ض الأعلى 
حاكم اأم القيوين ، ومتابعة �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل 
عهد اأم القيوين ، و�شمن فعاليات الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ض 2019 
“ خالل  الأم���ل  “ �شعلة  الأرب��ع��اء حماة  غ��دا  القيوين  اأم  اإم���ارة  ت�شتقبل   ..
ال�شيخ  �شمو  الفريق  برعاية  تقام  فعالية  الدولة يف  اإم��ارات  م�شريتهم عرب 
الداخلية �شمن  ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  �شيف بن زايد 
جولة ت�شتمر 10 اأيام انطالقا من الفجرية و�شول اإىل العا�شمة اأبوظبي 
يف 13 مار�ض متهيدا لنطالق احلدث العاملي . وقال اللواء را�شد بن اأحمد 

العامة  القيادة  واإمكانات  م��وارد  كل  اإن  القيوين  اأم  �شرطة  ع��ام  قائد  املعال 
الإمارة  ا�شت�شافة  لإجن��اح  ال�شتعداد  قيد  و�شعت  قد  القيوين  اأم  ل�شرطة 
ل�شعلة الأمل املرحلة الأخرية من مراحل التمهيد لالألعاب العاملية لالأوملبياد 
اخلا�ض 2019 .. موجها اللجنة املنظمة لهذا احلدث ال�شتثنائي ب�شرورة 
بذل اجلهود كافة لإظهاره مبا يعك�ض مكانة الدولة و�شمعتها يف ا�شت�شافة 
الأحداث العاملية. من جانبه اأكد العقيد �شعيد عبيد بن عران رئي�ض اللجنة 
املحلية املنظمة لالأوملبياد اخلا�ض وبرنامج املدن امل�شيفة يف اأم القيوين اأن 
فعالية “ �شعلة الأمل “ تعترب حتدًّ كبري وفر�شة عظيمة لإبراز قدرة الإمارة 
اأن  على ا�شت�شافة وتنظيم مثل هذه الأح��داث العاملية الهامة.. م�شريا اإىل 
الدعم الذي حتظى به اللجنة واملتابعة احلثيثة من �شاحب ال�شمو حاكم اأم 

القيوين و�شمو ويل العهد يعدُّ دافعاً كبرياً لنا خلو�ض التحدي، و�شمان مرور 
ان�شيابي ناجح لل�شعلة باأهم املواقع واملعامل يف اإمارة اأم القيوين، ومنها اإىل 
العا�شمة اأبوظبي، وتر�شيخ اأهداف م�شرية �شعلة الأمل الإن�شانية والريا�شية 
اأر�ض  ال�شعوب والثقافات على  القيمة على م�شتوى العامل والتقاء خمتلف 
الإمارات. و�شتمر “�شعلة الأمل” - التي يتوىل حملها خالل اجلولة فريق 
“حماة �شعلة الأمل” واملكون من ريا�شيي الأوملبياد اخلا�ض و�شباط �شرطة 
اإماراتيني ودوليني من خمتلف اأنحاء العامل - عرب م�شارين فرعيني وم�شار 
رئي�شي يف اإمارة اأم القيوين، حيث تبداأ يف م�شارها الفرعي الأول يف منطقة 
وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  باجتاه  للتوحد  القيوين  اأم  مركز  من  ال�شلمة 
املعرفة، ثم تنتقل اإىل امل�شار الرئي�شي من اأمام �شارية العلم بحديقة اخلور 

�شعبية  فقرات  اأع��دت  التي  واملحلية  احلكومية  الدوائر  على عدد من  لتمر 
وم�شاركات متنوعة احتفاء بهذه املنا�شبة، لتقف ال�شعلة عند ميدان ال�شهداء 
�شتتوجه ال�شعلة اإىل امل�شار الثالث من بيت  اأمام الديوان الأمريي، واأخرياً 
البحر اإىل متحف اأم القيوين ليعطي املتابعون وامل�شاهدون فر�شة م�شاهدة 
ال�شعلة وامل�شاركة يف الحتفاء برمزيتها الإن�شانية. وتعترب “ �شعلة الأمل “ 
رمز الأوملبياد اخلا�ض، وهي املرحلة الأخرية من مراحل التمهيد لالألعاب 
العاملية لالأوملبياد اخلا�ض 2019 التي ت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي خالل 
اإن�شاين وريا�شي  اأك��رب ح��دث  ، يف  21 مار�ض اجل��اري  اإىل   14 الفرتة من 
على م�شتوى العامل بهدف تر�شيخ قيم الت�شامن الجتماعي والإن�شاين بني 

خمتلف الفئات واجلن�شيات والثقافات حول العامل.



تكت�صف اإ�صابة طفلها بال�صرطان عرب في�ش بوك
اأن  اأنقذ من�شور على موقع في�ض بوك حياة طفل بريطاين، بعد 
اكت�شفت والدته اأن الأعرا�ض التي و�شفها املن�شور ملر�ض ال�شرطان 

م�شابهة لالأعرا�ض التي ُيعاين منها طفلها. 
وكانت روزي بيل ت�شعر بالقلق من النوبات التي كان ُيعاين منها 
خبيث  دم��اغ��ي  ورم  �شببها   اأن  ت��ت��وق��ع  مل  لكنها  دان���ي���ال،  طفلها 
النوم،  الدائمة يف  الرغبة  دانيال من  وعانى  اليد.  قب�شة  بحجم 
وبداأ يف التقيوؤ ب�شكل م�شتمر، ولحظت والدته تغريات غريبة يف 
موقع  على  الأ�شدقاء  لأح��د  من�شوراً  روزي  وتذكرت  �شخ�شيته. 
في�ض بوك، ي�شف فيه اأعرا�شاً م�شابها حلالة طفلها، اإذ �شبق لبنه 
بطبيب  ال�شتعانة  عليها  اأن  ف��اأدرك��ت  نف�شها،  الأع��را���ض  عانى  اأن 

خمت�ض لت�شخي�ض املر�ض.
اأ�شهر  اأحد  النجمية،  اخلاليا  ب�شرطان  اإ�شابته  الأطباء  و�شخ�ض 
ديلي  �شحيفة  ح�شب  املتحدة،  اململكة  يف  ُت�شخ�ض  التي  املخ  اأورام 
ميل الربيطانية. وخ�شع دانيال لعملتني جراحيتني اأزال الأطباء 

فيهما كتلة �شرطانية �شخمة من دماغه.
ورغم حجم الورم، اإل اأن الأطباء اأزالوه بالكامل، ومنحو ا الطفل 

فر�شًة ليعي�ض حياة �شعيدة.

اأذكى عملية ن�صل على الإطالق؟
ر�شد ت�شجيل م�شور مده�ض حلظة قيام رجل ب�شرقة حقيبة يد 
ذكية  بطريقة  هيرثو،  مطار  يف  هبوطها  من  حلظات  بعد  ام��راأة 
بالتعاون مع زوجته.  ويظهر الفيديو الذي اأفرجت عنه ال�شرطة 
مراقبة،  دون  اأمتعتهم  ت��رك  مغّبة  من  امل�شافرين  حتذير  بهدف 
التي  امل��راأة  رجاًل وزوجته وهما يتحينان الفر�شة ل�شرقة حقيبة 

تركتها مع اأمتعتها الأخرى على بعد خطوات منها. 
الزوجة  تعمد  اأن  قبل  حديثاً  يجريان  باأنهما  ال��زوج��ان  وتظاهر 
اأم��ام متجر لالأجهزة اخلليوية حلجب  امل��راأة  اإىل جانب  للوقوف 
نظرها عن زوجها الذي ا�شتخدم �شرتته كغطاء لين�شل احلقيبة 

دون اأن يالحظ اأحد. 
واألقت ال�شرطة القب�ض على الزوجني دانييل كينيدي )54 عاماً( 
وزوجته ديني�ض )45 عاماً( بعدما متت مراجعة كامريات املراقبة 
ومت حتديد هويتهما.  وقال �شابط التحقيق، جون هيو�شنت، من 
بهدف  امل�شورة  اللقطات  ن�شرنا  "لقد  ميت  منطقة  �شرطة  قيادة 
جيداً  والنتباه  رقابة،  دون  اأمتعتهم  ترك  من  امل�شافرين  حتذير 
امل�شروقة  احلقيبة  ب��اأن  يذكر  لل�شرقة".  التعر�ض  لتجنب  اإليها 
كانت حتتوي على كمية كبرية من املال واملجوهرات وجواز �شفر 

ال�شحية، وفق ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين.

هل هذا الكوب بني اأم بنف�صجي؟
متكن باحثون من جامعة واغينينغن الهولندية من طباعة كوب 

ثالثي الأبعاد يتغري لونه ح�شب زاوية النظر اإليه. 
الكوب، الذي  الأبعاد لإنتاج  وا�شتخدمت تقنيات الطباعة ثالثية 
يتغري لونه من البنف�شجي اإىل البني عندما ي�شقط ال�شوء عليه، 
وا�شتعان الباحثون بتقنية اجل�شيمات النانوية للح�شول على هذا 
التاأثري. واأنتج العلماء الكوب من جزيئات الذهب النانوية ثنائية 
اللون ومزجوها الب�شيرتات، بدياًل حلم�ض الليمون لإن�شاء املادة 
التي تظهر باألون خمتلفة، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
وا�شتلهم الباحثون الت�شميم من كاأ�ض ليكروغو�ض الذي يبلغ من 
ال��زج��اج م��زدوج اللون  1600 ع��ام، وه��و وع��اء م�شنوع من  العمر 
اإليه من  يف القرن الرابع، يظهر �شفافاً واأحمر اللون عند النظر 

الأمام، ومظلماً واأخ�شر اللون عند النظر اإليه من اخللف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مقتل ر�صيع واجلانية 11 عاما
اُتهمت فتاة )11 عاما( بقتل ر�شيع عمره عاما واحدا كانت تقوم برعايته مبفردها، بينما كانت والدتها خارج املنزل 

يف اإحدى الوليات الأمريكية.
واألقت ال�شرطة يف مقاطعة برن�ض جورج بولية ماريالند القب�ض على الفتاة، اجلمعة، بعد اعرتافها بتعمد اإ�شابة 

باك�شتون ديفي�ض، البالغ من العمر �شنة واحدة، الأحد املا�شي، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وذكر والدا الطفل، �شونت جينينغز، وتانيا ديفي�ض، اأنهما تركا ابنهما مع اأم الفتاة، التي مل تك�شف ال�شرطة هويتها، 
اأنها غادرت منزلها �شباحا مع ابنتها الأخ��رى وتركت الفتاة ال�شغرية مع الر�شيع،  اأم الفتاة  ليلة ال�شبت. وروت 
وحني عاد اأفراد العائلة اكت�شفوا اأن الطفل باك�شتون اأ�شيب بجروح خطرية، مبا يف ذلك ك�شر يف اجلمجمة، فات�شلوا 

بوالدته، التي طلبت منهم الت�شال بالرقم 911 )الطوارئ(.
فيما  ال�شرير،  على  �شقوطه من  وقعت من جراء  بباك�شتون  التي حلقت  الإ�شابات  اأن  اإىل  ال�شرطة  تقرير  واأ�شار 

اعرتفت الفتاة ال�شغرية لحقا للمحققني باأنها اعتدت على الطفل ومل تك�شف عن دوافعها.
وقال مدير �شرطة مقاطعة برين�ض جورج، بريان رايلي، اإن ال�شرطة لي�شت متاأكدة بعد من دوافع الفتاة ال�شغرية.
واأو�شح: "ل اأعرف ما هو الدافع الذي �شيكون هناك يف حالة كهذه لعمر 11 �شنة لإحداث اإ�شابات عمدا على طفل 
عمره عام واحد". من جانبه، طالب والد الطفل باك�شتون بتوجيه التهام اأي�شا اإىل اأم الفتاة، وذكر بيان لل�شرطة 

اأنها تت�شاور مع مكتب املدعي العام ب�شاأن توجيه التهام.
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�صرائح اجلبنة على وجوه الأطفال.. اآخر التحديات اجلنونية
ظاهرة  بع�شها  يتحول  التي  الإن��رتن��ت،  على  الغريبة  التحديات  تتوا�شل 
التوا�شل  م��واق��ع  اأث���ار ج��دل على  التحديات  ه��ذه  اأج���دد  اأن  غ��ري  ع��امل��ي��ة، 

الجتماعي، كونه ي�شمل الأطفال والر�شع.
ويتمثل التحدي الأخري، الذي اجتاح و�شائل التوا�شل الجتماعي، باإلقاء 
الآباء �شرائح اجلبنة على وجوه اأطفالهم. واأثناء رمي �شرائح اجلبنة على 
على  الفيديو  ون�شر مقطع  ذل��ك  بت�شوير  ال��رام��ي  يقوم  الأط��ف��ال،  وج��وه 
يف  ح�شابه  على  �شخ�ض  ن�شر  بعدما  التحدي،  ه��ذا  �شيت  وذاع  الإن��رتن��ت. 

تويرت لقطة فيديو وهو يلقي �شريحة جبنة على وجه اأخيه ال�شغري.
وعاد لحقا لي�شحب اللقطة م�شريا اإىل اأنه مل يكن يتوقع حدوث كل هذا 

الأمر واأن ي�شبح الفيديو من الأكرث م�شاهدة.
اأكرث جنونا، بحيث  باأنها  انت�شرت لقطات فيديو ميكن و�شفها  ومع ذلك 
اأن اأحد الفيديوهات املتعلقة بتحدي اجلبنة حظي مب�شاهدات و�شلت اإىل 
"حتدي اجلبنة"، الأطفال  8 مالين م�شاهدة. واأظهرت بع�ض فيديوهات 
وهم يبكون واآخ��رون وهم ي�شحكون، بينما اأظهرت لقطات اأخرى اأطفال 

وقد تعر�شوا ل�شدمة جراء اإلقاء اجلبنة على وجوههم.
اأن  م��ن  بالرغم  املتابعني،  قبل  م��ن  لن��ت��ق��ادات  اللقطات  بع�ض  وتعر�شت 

الغالبية من ردود فعل الأطفال كانت ال�شحك.

قاعدة اأثرية �صرية حتت �صجن 
اكت�شف فريق من الباحثني من جامعة بريمنغهام الإجنليزية، وجود قاعدة 
ع�شكرية تعود للقرن التا�شع ع�شر حتت �شجن األكاتراز الأمريكي ال�شهري. 
و�شجن األكاتراز، هو �شجن فدرايل اأمريكي، م�شيد فوق جزيرة بخليج �شان 

فران�شي�شكو بالوليات املتحدة، تعرف بجزيرة األكاتراز اأو ال�شخرة.
وميتد ال�شجن على طول اجلزيرة، وكان يتمتع بحماية فائقة، وظل قيد 
الت�شغيلية  التكلفة  ب�شبب  اأغ��ل��ق  لكنه  و1963،   1934 ع��ام  ب��ني  اخل��دم��ة 
اكت�شافهم  يف  متطورة  تقنية  و�شائل  الباحثني  فريق  وا�شتخدم  الباهظة. 
عن  عبارة  ال�شيت،  ذائ��ع  األكاتراز  �شجن  مباين  حتت  الع�شكرية  القاعدة 
اأي  اإجراء  اإىل  رادار عايل التقنية وامل�شح باأجهزة الليزر، من دون احلاجة 

حفريات اأو تنقيبات اأثرية.
واأظهر امل�شح وجود اأطالل واأ�ش�ض قاعدة ع�شكرية تاريخية التي تعود للقرن 

التا�شع ع�شر، مبا فيها نفق من الطوب وج�شر حم�شن �شد القنابل.
وقال قائد فريق البحث اجلامعي، تيموثي دي �شميت: "الأطالل الأثرية 
اأ�شا�شات  حت��ت  قليلة  �شنتيمرتات  بعد  على  تقع  التاريخية  امل��ب��اين  لهذه 

ال�شجن احلايل وهي حمفوظة ب�شورة جيدة".
للغاية،  رقيقة  الرتفيه  �شاحة  لأر�شية  اخلر�شانية  الطبقة  اأن  واأ���ش��اف 
ويف مناطق توجد هذه الطبقة مبا�شرة فوق ال�شجن الذي مت ت�شييده يف 

�شتينيات القرن التا�شع ع�شر.

غالك�صي اإ�ش 10 قادمة 
بغطاء حلماية ال�صا�صة 

ت��ع��ت��زم ���ش��رك��ة ���ش��ام�����ش��ون��غ اإط���الق 
و  اإ�ض10"  "غالك�شي  ه���وات���ف 
"غالك�شي اإ�ض10 بل�ض" مع غطاء 
م�شبقاً،  م��ث��ب��ت  ل��ل�����ش��ا���ش��ة  ح��م��اي��ة 
ملعاجلة امل�شكلة التي قد تنجم عن 

ا�شتخدام اأغطية �شركات اأخرى.
وعندما اأعلنت ال�شركة عن الهواتف 
اجل���دي���دة، اأُث�����ريت ت�������ش���اوؤلت عن 
الأ�شابع  ب�شمات  ح�شا�ض  فعالية 
املدمج حتت ال�شا�شة، الذي يعتمد 
على تقنية الأمواج فوق ال�شوتية، 
واإذا كان �شيعمل مع اأغطية حماية 

اأخرى.
على  من�شور  يف  �شام�شونغ  وردت 
باأن  �شام�شونغ"  "اأع�شاء  منتدى 
هواتفها الرائدة اجلديدة �شُت�شحن 
�شا�شة مثبت م�شبًقا من  مع واقي 
نع �شام�شونغ، واأ�شافت ال�شركة  �شُ
جميع  ع���ل���ى  ي��ن��ط��ب��ق  الأم�������ر  اأن 
وعلى  العاملية  الفرعية  ال�شركات 

 .Galaxy S10 جميع اإ�شدارات
بالرغبة  القرار  �شام�شونغ  وب��ررت 
يف "زيادة جتارب العمالء ب�شكل عام 
مع �شمان املتانة املح�شنة لل�شا�شة 
حل�شا�ض  ال���ك���ام���ل���ة  وال����وظ����ائ����ف 
فوق  ب��امل��وج��ات  الأ���ش��اب��ع  ب�شمات 
و   Galaxy S10 على  ال�شوتية 
واأ�شافت   ."Galaxy S10 Plus
ح�شا�ض  يعمل  اأن  ت�شمن  ل  اأن��ه��ا 
ال�شوتية  ف��وق  باملوجات  الب�شمة 
امل�شنوعة من  ال�شا�شة  واقيات  مع 
البويل  وم���واد  التقليدي  ال��زج��اج 
توفري  ال�شركة  وتعتزم  يوريثني. 
ا�شتبداله  ح��ال  يف  ال�شا�شة  واق���ي 
ب�   Galaxy S10 ه��وات��ف  جلميع 

29.99 دولراً اأمريكياً.

�صوين تغلق ر�صميًا 
بالي �صتي�صن فيتا

من�شة  اإن��ت��اج  ر�شمياً  �شوين  �شركة  اأن��ه��ت 
فيتا"،  �شتي�شن  "بالي  املحمولة  الألعاب 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  املن�شة  ف�شلت  اأن  ب��ع��د 
"بالي  �شابقتها  حققته  ال����ذي  ال��ن��ج��اح 
�شفحة  واأظ���ه���رت  بورتابل".  �شتي�شن 
فيتا"  �شتي�شن  "بالي  ل�  الر�شمية  املنتج 
تنتجها،  ت��ع��د  مل  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  اأن 
وب���ذل���ك ت�����ش��ع ن��ه��اي��ة مل��ن�����ش��ة الأل���ع���اب 
اأول م����رة يف  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ح��م��ول��ة 
 .2011 اليابان يف يناير )كانون الثاين( 
ُي�شار اإىل اأن من�شة "بالي �شتي�شن فيتا" 
كانت من اأف�شل من�شة األعاب حممولة يف 
ال�شوق، وناف�شت بقوة من�شة "نينتندو 3 
اأن  دي اإ�ض"، ولكن من �شوء حظ املن�شة 
اإطالقها تزامن مع ازدهار �شوق الهواتف 
امل�شتخدمني  ج��ذب  يف  فف�شلت  ال��ذك��ي��ة، 
الذين كانوا مييلون اإىل الألعاب املحمولة 
على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ح�صرت زواج ابنتها ثم ماتت
حفل  بتقدمي  ابنتها  تقوم  اأن  اأ�شرتالية  �شيدة  رف�شت 
اإ�شابتها مبر�ض �شرطان  املحدد رغم  املوعد  زفافها عن 
قبل  لو  ذلك احلفل حتى  �شتح�شر  اأنها  موؤكدة  خطري، 
عاما،    27 ل��ون��غ��ي،  جي�شيكا  وق��ال��ت  واح���د.  ب��ي��وم  موتها 
وهي حتكي ق�شة والدتها املوؤثرة: "اأ�شيبت اأمي مبر�ض 
املر�ض  ت�شخي�ض  وج���رى  امل��ت��ع��دد،  النخاعي  ال�����ش��رط��ان 
لديها يف بداية عام 2016، قبل نحو ع�شرة اأ�شهر من من 

تعريف على زوجي اآلن اآدم".
واأو�شحت جي�شكيا اأن و�شع اأمها ليونا كان م�شتقرا، حيث 
ذهبت مع اخلطيبني يف اإجازة ملزيد من التعارف، وجرى 

التفاق لحقا اأن يكون حفل الزفاف بعد نحو عام.
لكن بح�شب  ماذكرت �شحيفة "مرتو" الربيطانية، فاإن 
املوعد  اأ�شهر من  قبل  �شريعا  بالتدهور  ب��داأت  الأم  حالة 
حفل  ت��اري��خ  ت��ق��دمي  وخطيبها  جي�شيكا  ف��ق��ررت  امل��ق��رر، 

الزفاف حتى تتمكن الأم املري�شة من ح�شوره.
ابنتها احلفاظ  ذلك وطلبت من  رف�شت  ليونا  اأن  غري  
على املوعد املقرر للعر�ض حتى ل حتدث اأي ارتباكات يف 
مقبول،  غري  ب�شكل  ال��زف��اف  حفل  تظهر  قد  التح�شري 

موؤكدة لبنتها اأنها �شتكون على الوعد.

طردت ور�صيعها من الطائرة ملر�ش نادر
اأمريكية مع ر�شيعا من رحلة للخطوط اجلوية  ُطردت 

الأمريكية ب�شبب اإ�شابتهما مبر�ض جلدي نادر. 
اإل  وكانت ج��وردان فليك يف رحلة على منت طائرة من 
وكان  دل���ض،  يف  كري�ض  زوجها  لزيارة  تك�شا�ض،  يف  با�شو 
ب�شحبتها،  واحد  عام  العمر  البالغ من  طفلها جاك�شون 
من�شور  يف  امل��ط��رودة  وق��ال��ت  الرحلة.  م��ن  طردهما  قبل 
للتميز..  "تعر�شنا  الجتماعي:  التوا�شل  موقع  على 
الأمور  وك��ان��ت  ال��ط��ائ��رة،  م��نت  ال��ب��داي��ة على  �شعدنا يف 
اأح��د املوظفني،  اأن يقرتب منا  ي��رام، قبل  ت�شري على ما 
و�شاألني عن الطفح اجللدي الذي اأعاين منه اأنا وطفلي، 
واإذا كنت اأحمل وثيقة من طبيب تفيد باأننا قادرون على 
ال�شفر".  واأخربت ال�شيدة املوظف، باأنها تعاين وطفلها 
م��ن ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة ن�����ادرة، جت��ع��ل اجل��ل��د ج��اف��اً وي�شبه 
ثم  القيادة،  قمرة  اإىل  واجت��ه  فرتكها  ال�شمك،  حرا�شف 

عاد ليخربها باأن عليها وطفلها مغادرة الطائرة.
و�شاعدت �شركة الطريان جوردان يف حجز ليلة يف فندق، 
وحجزت لها رحلة يف �شركة طريان اأخرى يف وقت لحق، 

ح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اخلطوط  يف  "هدفنا  ال���واق���ع���ة:  ب��ع��د  ال�����ش��رك��ة  وق���ال���ت 
اجلوية الأمريكية هو خلق بيئة ترحب بجميع عمالئنا. 
نعتذر ب�شدق لل�شيدة فليك وابنها عن التجربة التي مرا 

بها اأم�ض، وبداأ فريقنا التحقيق يف الأمر".

يلدغها ثعبان وهي نائمة
اأظهر مقطع فيديو جرى تداوله موؤخرا، ثعبانا �شخما 
اأن  قبل  تايالند  يف  م�شنة  ام���راأة  منزل  اإىل  يت�شلل  وه��و 

يقدم على لدغها يف القدم على نحو مفاجئ.
�شيد�شوفا،  كاييو  فاإن  نيوز"،  "فوك�ض  نقلت  ما  وبح�شب 
الثعبان يف  نائمة يف �شريرها حني دخل  75 عاما، كانت 

ال�شاعات الأوىل من الأربعاء املا�شي. ا خالل الليلة االأوىل من م�كب الكرنفال يف �سامبادروم يف ري� دي جانريو.   رويرتز فنان من مدر�سة غراندي ري� �سامبا يقدم عر�سً

كامريا مراقبة للمنزل 
الذكي من دي لينك 

تو�شيع  لينك  دي  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
الذكية  للمنازل  منتجاتها  باقة 
DCS- ب��ط��رح ك��ام��ريا امل��راق��ب��ة

للنطاقات  اجل��دي��دة   8515LH
تتبع  وظ���ي���ف���ة  م�����ع  ال����داخ����ل����ي����ة 
م�شت�شعر  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  احل��رك��ة، 
بتقنية   ،DCH-S161 امل������اء 
ال��واي ف��اي، وال��ذي يتعرف على 
ت�������ش���رب امل����ي����اه ب�����ش��ك��ل م���وث���وق، 
باإطالق حتذيرات حتى مع وجود 

قطرات قليلة.
كامريا  اأن  ال�����ش��رك��ة  واأو����ش���ح���ت 
 DCS-8515LH امل����راق����ب����ة 
اجلديدة تعمل بزاوية دوران تبلغ 
340 درجة، ويقوم املوتور املدمج 
اأفقياً وعمودياً،  الكامريا  بتدوير 
القطرية  امل�شاهدة  زاوي���ة  وتبلغ 

120 والراأ�شية 105 درجات.
لكامريا  لينك  دي  �شركة  وت��روج 
تتبع  بوظيفة  اجل��دي��دة  املراقبة 
 ،Motion Tracking احلركة 
وتتبعها  ح��رك��ة  اأي  تر�شد  ال��ت��ي 
الكامريا  و���ش��ع  بتعديل  تلقائًيا 

اأوتوماتيكياً.
امل�شار  ال�شوت ثنائي  واإىل جانب 
ت��وف��ر ك��ام��ريا امل��راق��ب��ة اجلديدة 
مل�شافة  ليلية  روؤي��ة  وظيفة  اأي�شاً 
ت�شل اإىل 5 اأمتار، وُتخزن ال�شور 
حملي  ب�شكل  الفيديو  وم��ق��اط��ع 
 microSD على بطاقة الذاكرة
احلو�شبة  خدمة  اأو  الكامريا،  يف 
التي   ،mydlink ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
يتيح  اإ�������ش������داراً جم���ان���ي���اً  ت���وف���ر 
اإ�شداراً  اأو  �شاعة،   24 التخزين 
مدفوعاً لتخزين ال�شور ومقاطع 

الفيديو 30 يوماً.

كال�صنكوف اجلديد.. كيف �صيغري احلروب؟
لت�شنيع  ال��رو���ش��ي��ة  "كال�شنكوف"  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
الأ����ش���ل���ح���ة، م����وؤخ����را، ع���ن اأح������دث اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا، حيث 
ا���ش��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه ال���ذك���اء ال�����ش��ن��اع��ي لإن���ت���اج طائرة 
انتحارية دون طيار �شتمثل حتديا كبريا لأي اأنظمة 

دفاع جوي، �شواء يف ك�شفها اأو اعرتا�شها.
جمموعة  اأنتجتها  التي  الثابت  اجلناح  ذات  الطائرة 
الرو�شية  اإيرو"  "زال  مع  بالتعاون  "كال�شنكوف" 
 ،KUB-UAV لل�شناعات اجلوية، اأطلق عليها ا�شم
الطائرة  اأن  اأ����ش���اف  ال����ذي  ال�����ش��رك��ة  م��وق��ع  بح�شب 
مبتفجرات  الأر���ش��ي��ة  الأه������داف  ل��ت��دم��ري  م�شممة 

�شديدة ل تقل عن 3 كيلوغرامات.
الإحداثيات،  لتتبع  ذكي  نظام  على  الطائرة  وتعتمد 
كما اأن لديها قدرة الت�شوير النهاري والليلي، واأطلق 
اإىل  ن�شبة  "كاميكاز"  ا���ش��م  اإع��الم��ي��ا  ال��ط��ائ��رة  على 
التي  الثانية  العاملية  احل��رب  يف  اليابانية  الطائرات 

كانت تقوم مبهام انتحارية.
متتلك  التي  الطائرة  اأن  امل�شنعة  ال�شركة  واأو�شحت 

دق��ة عالية يف حتديد الأه���داف، ق��ادرة على التخفي 
عن اأنظمة الرادار والطريان ال�شامت.

 16.5  ×  95  ×  121 باأبعاد  اأنتجت  التي  الطائرة 
�شنتيمرت، �شممت للطريان ملدة ت�شل اإىل 30 دقيقة 
وهي  ال�����ش��اع��ة،  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   130 اإىل   80 ب�شرعة 

جاهزة لال�شتخدام.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ت�����ش��ي��م��زوف،  ���ش��ريغ��ي  وي���ق���ول 
اأغ��ل��ب��ي��ة يف  "رو�شتك" ال��ت��ي مت��ت��ل��ك ح�����ش��ة  ل�����ش��رك��ة 
يف  املتفجرة  ال�شحنة  اإي�شال  "يتم  "كال�شنكوف": 
هذا ال�شالح اإىل الهدف، بغ�ض النظر عن الت�شاري�ض 

فهي تعمل على كل الرتفاعات".
"هذا �شالح دقيق للغاية واأكرث فعالية،  اأن:  واأ�شاف 
الدفاع  اأن��ظ��م��ة  با�شتخدام  مكافحته  ج��دا  وي�شعب 

اجلوي التقليدية".
فيديو  مقطع  اإيرو"  و"زال  "كال�شنكوف"  ون�شرت 
التجريبية  ال��ع��م��ل��ي��ات  لإح�����دى  الأن���ف���ا����ض  ي��ح��ب�����ض 

للطائرة.

حملة مزيفة ل�صتاربك�ش عن ليدي غاغا
قاد حمبو ليدي غاغا، حملة اإعالنية مزيفة با�شم مقهى "�شتاربك�ض"، 
�شريطة  جمانية،  م�شروبات  ق�شائم  على  باحل�شول  م�شتخدميها  تعد 
التقاط �شور تر�شد ا�شتماعهم لأغنية غاغا من فيلمها "ولدة جنم" 

واأيتونز.  �شبوتيفاي  اللكرتونية  املو�شيقى  تطبيقات  عرب  "�شالو"، 
ولقت احلملة الدعائية تفاعاًل كبرياً بني م�شتخدمي مواقع التوا�شل 
الجتماعي، بعد ن�شرهم ل�شور حمادثات بينهم وبني �شفحة �شتاربك�ض 
بعد  جمانية،  م�شروبات  ق�شائم  على  بح�شولهم  لتهنئتهم  الر�شمية، 

ا�شتماعهم لالأغنية.
"بالتاأكيد  تويرت:  على  قالت  التي  �شتاربك�ض  �شركة  احلملة  وا�شتفزت 
تدعم  ل  و�شتاربك�ض  �شحيحة،  غ��ري   "Shallowbucks" دع��اي��ة 
ملعرفة  الأم��ر  يف  التحقيق  اعتزامها  اإىل  لفتًة  الوهمية"،  الرتويجات 

�شبب انت�شار هذه الإعالنات املزيفة.


