
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات توزع 25 قارب �صيد على 
اأ�صر ال�صهداء وذوي الحتياجات يف عدن

•• عدن-وام:

وزعت دولة الإمارات - ممثلة يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي - 25 
مبديرية  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  ال�صهداء  اأ���ص��ر  على  �صيد  ق��ارب 
ال��ري��ق��ة يف حم��اف��ظ��ة ع���دن ا���ص��ت��م��رارا ل��ل��دع��م ال����ذي ت��ق��دم��ه الدولة 

لل�صيادين اليمنيني.
ت�صليم قوارب  اإن  الإماراتي  الأحمر  الهالل  الكعبي ممثل  وقال حممد 
اأ�صر ال�صهداء وذوي الحتياجات اخلا�صة يف مناطق قعوة  ال�صيد �صمل 
اإىل  وراأ���س عمران وفقم واحل�صوة مبديرية الريقة يف ع��دن.. م�صرياً 
اأنه �صيتم خالل ال�صهر املقبل ت�صليم 25 قارب �صيد اآخر لأ�صر ال�صهداء 
وذوي الحتياجات اخلا�صة مبنطقة اخلي�صة يف ع���دن.      )التفا�صيل 

�س5(

كن  الرتبية تطلق تطبيقًا جديدًا يمٌ
اأولياء الأمور من متابعة اأداء اأبنائهم

•• دبي- حم�شن را�شد:

جديد،  تطبيق  اإط��الق  عن  م��وؤخ��را،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ميكن اأولياء الأمور من متابعة اأداء اأبنائهم على مدار العام الدرا�صي، 

ف�صال عن �صهولة التوا�صل مع اإدارات مدار�س اأبنائهم يف اأي وقت.
امل���دار����س، ح�صلت  مل��دي��ري  ال����وزارة م��ن خ��الل تعميم لها  وط��ال��ب��ت 
الأمور،  اأول��ي��اء  بيانات  حتديث  باأهمية  منه،  ن�صخة  على  »الفجر« 
الوزارة  توا�صل  �صهولة  يف  ي�صهم  مم��ا  البيانات،  دق��ة  على   م�صددة 

واملدار�س مع اأولياء الأمور .
واأفادت الوزارة باأنها �صتبعث بر�صائل ن�صية وامييالت لأولياء الأمور، 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:19            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:33  
الع�صاء......   07:46

الثالثاء   12  مارس  2019 م  - 5 رجب  1440  العدد  12577    
Tuesday   12   March   2019  -  Issue No   12577

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واعتمد اال�ضرتاتيجية الوطنية للف�ضاء 2030

حممد بن را�صد : قطاع الف�صاء هو م�صتقبل املواطن 
الإماراتي .. ينطلق من اأر�ض زايد ل�صناعة م�صتقبل العامل

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
اهلل" ال�صرتاتيجية  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
الوطنية للف�صاء 2030، وذلك خالل اجتماع املجل�س 

يف ق�صر الرئا�صة باأبوظبي ، بح�صور �صمو ال�صيخ من�صور 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  الرئا�صة. واأكد �صاحب  �صوؤون 
اأن دولة الإم��ارات ا�صتطاعت خالل فرتة وجيزة  را�صد  
وبف�صل روؤيتها اأن توؤ�ص�س قاعدة اقت�صادية وبنية حتتية 

متطورة، وكفاءات اإماراتية �صابة.  )التفا�صيل �س3(
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حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه اجتماع جمل�س الوزراء   )وام(

قطارات معطلة يف اجلزائر حيث ا�صرب عمال النقل العام احتجاجا على تر�صيح بوتفليقة )رويرتز(

ماكرون.. �صفعة من حيث ل ينتظر

ا�ضتقبل ملك البحرين ورئي�س توغو و رئي�س جهاز املخابرات العامة امل�ضرية

حممد بن زايد يعتمد حزم ا�صتثمار حتفيزية مبليار 
درهم ل�صتقطاب �صركات التكنولوجيا الزراعية العاملية

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
البحر  ق�����ص��ر  جم��ل�����س  يف  ام�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين ال�صقيقة.
كما ا�صتقبل �صموه ام�س يف ق�صر ال�صاطئ فخامة 
توغو  جمهورية  رئي�س  غنا�صينغبي  ف��ور  الرئي�س 
ال�صديقة. وبحث �صموه ورئي�س توغو خالل اللقاء 

عالقات ال�صداقة والتعاون و�صبل تطويرها.
)التفا�صيل �س4-2(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله ملك البحرين  )وام(

باري�س: ما يحدث يف اجلزائر يوؤثر على فرن�ضا

الق�صاة يرف�صون الإ�صراف على النتخابات اإذا �صارك فيها بوتفليقة
اختطاف مئات اليمنيني يف مناطق احلوثيني خالل 2018

املتمردون يخرقون الهدنة باحلديدة وينكلون بقبائل حجور

الح يف ثوب اخل�ضم ولي�س ال�ضريك:
اأوروبا: رد برلني املدّوي على ماكرون!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

حتولت النتخابات الأوروبية اإىل �صدام بني فرن�صا واأملانيا. فقد األقت 
كرامب- اأنغريت  الدميقراطي،  امل�صيحي  للحزب  اجل��دي��دة  الرئي�صة 
كارينباور، باأكرث من حجر يف الركة، يف مقال راي ن�صر يف العا�صر من 

مار�س يف �صحيفة "فيلت اأم �صونتاغ" الأحد. 
ال��ذي لن يجتمع ال يف  ال��رمل��ان الأوروب���ي يف �صرتا�صبورغ،  اإل��غ��اء مقر 
جتميع  ورف�س  البطالة،  �صد  اأوروب��ي  تاأمني  اعتماد  ورف�س  بروك�صل، 
الديون بني الدول الأع�صاء، ولكن منح الحتاد الأوروبي مقعدا دائما يف 
جمل�س الأمن الدويل، وبدء �صناعة حاملة طائرات اأوروبية: مقرتحات 

اأدت اإىل اإثارة اجلدل بني باري�س وبرلني.
اأخذت اأنغريت كرامب-كارينباور، مّت�صعا من الوقت للتفكري. وا�صتغرق 
الأمر خم�صة اأيام للرد على الر�صالة حول اأوروبا.  )التفا�صيل �س13(

•• اليمن-وكاالت:

احلوثية  اخل����روق  م��ن  ع����ددا  م�����ص��ادر مي��ن��ي��ة  �صجلت 
لت��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار يف احل��دي��دة غربي اليمن، 
بقبائل حجور  امل��ت��م��ردون  نكل  الث��ن��ني، يف ح��ني  ام�س 
ل�»�صكاي  ميدانية  م�صادر  واأف���ادت  حجة.  حمافظة  يف 
وقوات  الإيرانية  احلوثي  ميلي�صيات  اأن  عربية«  نيوز 
املقاومة امل�صرتكة تبادل اإطالق النار والق�صف املدفعي 

يف مدينة احلديدة.
والأحياء  اخل��م�����ص��ني  ���ص��ارع  ال���ص��ت��ب��اك��ات يف  وت���رك���زت 
jملتمردين  اإن  امل��ق��اوم��ة  وق��ال��ت  امل��دي��ن��ة.  م��ن  ال�صرقية 
احلوثيني اأطلقوا �صاروخا باجتاه جممع اإخوان ثابت 

ال�صناعي والتجاري.
ك��م��ا ج����رى ت���ب���ادل لإط�����الق ال���ن���ار يف م��ن��ط��ق��ة اجلاح 

مبديرية بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا. 
ويف غ�صون ذلك، وا�صلت ميلي�صيات احلوثي الإيرانية 
مديرية  يف  حجور  قبائل  اأبناء  بحق  النتهاكات  حملة 
على  املتمردين  �صيطرة  بعد  حجة،  حمافظة  يف  ُك�صر 

اآخر جبهة للقبائل.
وذكرت م�صادر يف مناطق حجور اأن املتمردين احلوثيني 
اأو�صاط  يف  وخ��ط��ف  م��داه��م��ات  حملة  تنفيد  وا���ص��ل��وا 
من  القبائل،  مقاومة  قيادات  منازل  وتفجري  ال�صكان، 
عبده  ال�صيخ  حجور  مقاومة  يف  القيادي  منزل  بينها 

حممد ال�صعيدي يف منطقة بني �صعيد يف ك�صر.

اإىل ذلك، اأعلنت رابطة اأمهات املختطفني اليمنيني اأن 
ميلي�صيا  �صيطرة  مناطق  يف  اختطفوا  مينياً   1442
ام��������راأة، خالل   114 ب��ي��ن��ه��م  الن���ق���الب���ي���ة،  احل���وث���ي 

.2018
وحّلت �صنعاء يف املرتبة الأوىل ب�401 حالة اختطاف، 
من بينها 109 ن�صاء، تليها حمافظة احلديدة ب�190 

حالة اختطاف، منها اختطاف امراأتني.
وت�صمن التقرير ال�صنوي الثالث ال�صادر عن الرابطة 
اإح�صائيات  ال�صجون"،  اأب����واب  ع��ل��ى  "اأمهات  ب��ع��ن��وان 
بحق   2018 للعام  بعدن  احلوثي  جماعة  لنتهاكات 
ال�صجون  داخل  املختطفني واملخفيني ق�صراً  املئات من 

واأماكن الحتجاز.
اجلماعية  الخ���ت���ط���اف���ات  ظ���اه���رة  ب�����روز  اإىل  ول���ف���ت 
حملة   33 الرابطة  ر�صدت  حيث   2018 ع��ام  خ��الل 
حملة   29 بينها  من  جماعية،  واعتقالت  اختطافات 
امل�صلحة  احلوثي  جماعة  بها  قامت  جماعية  اعتقالت 
يف مناطق �صيطرتها، وو�صل عدد من مت احتجازهم يف 

تلك احلمالت اإىل 450 من بينهم ن�صاء واأطفال.
الق�صري  الختفاء  ح��الت  اإجمايل  ب��اأن  التقرير  واأف��اد 
294 خمفيا  ت��ب��ل��غ  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ال��ت��ي مت ر���ص��ده��ا 
ب�73 حالة، تليها  ق�صرا، ت�صدرتها حمافظة احلديدة 
حمافظتا تعز و�صعدة ب�37 حالة لكٍل منهما، يف حني 
230 خمتطفاً يف عداد املخفيني من الأعوام  ل يزال 

ال�صابقة.

•• عوا�شم-وكاالت:

األ�������ف قا�س  م�����ن  اأك�������رث  اأع�����ل�����ن 
جزائري، اأم�س، اإنهم �صريف�صون 
الإ��������ص�������راف ع���ل���ى الن���ت���خ���اب���ات 
الرئا�صية يف البالد املقررة ال�صهر 
الرئي�س  فيها  ���ص��ارك  اإذا  امل��ق��ب��ل 

عبد العزيز بوتفليقة.
اإنهم  ب���ي���ان  يف  ال���ق�������ص���اة  وق������ال 
فيما  جديدا«،  »احتادا  �صي�صكلون 
ال�صربات  اأك�����ر  اإح������دى  مي��ث��ل 
ل��ل��رئ��ي�����س امل��ع��ت��ل ال�����ص��ح��ة منذ 
اأك��رث من  ب��دء الحتجاجات قبل 
لتمديد  ���ص��ع��ي��ه  ���ص��د  اأ���ص��ب��وع��ني 

وليته، وفق ما نقلت »رويرتز«.
وياأتي اإعالن الق�صاة اجلزائريني 
عقب �صاعات من عودة بوتفليقة 
قادما  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  اإىل 

من جنيف بعد رحلة عالجية.
ب��ا���ص��م احلكومة  ال��ن��اط��ق  وع��ّق��ب 
غريفو،  ب��ن��ج��ام��ني  ال��ف��رن�����ص��ي��ة، 
اأم�������س، ع��ل��ى الح��ت��ج��اج��ات التي 
ت�صهدها اجلزائر، رف�صا لرت�صح 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س 

بحرية و�صفافية«.
اأن اجل��زائ��ر بلد �صديق  واأ���ص��اف 
متعددة  ورواب�����ط�����ن�����ا  ل���ف���رن�������ص���ا 
ي��ج��ري يف  م��ا  وب��ال��ت��ايل  تاريخيا 

اجلزائر يوؤثر على فرن�صا.
ب��ل��د رئي�صي يف  وت��اب��ع: اجل��زائ��ر 
اأفريقيا ويف منطقة حو�س البحر 
املتو�صط، لذلك فاإن ا�صتقرار هذا 
ال��ب��ل��د وت��ن��م��ي��ت��ه واحل���ف���اظ على 

اأمنه هي نقاط مهمة للغاية.
الفرن�صي،  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
جان اإيف لو دريان، �صرح الأ�صبوع 
تقريبا  م�صابهة  ب�صورة  املا�صي، 
ب�صاأن احتجاجات  ملا قاله غريفو 

اجلزائر. 
ب���الده تتابع  اإن  ل��و دري����ان  وق���ال 
املناه�صة  الحتجاجات  كثب  عن 
للحكومة يف اجلزائر، لكن الأمر 
ل��ل��ج��زائ��ري��ني يف حتديد  ي��رج��ع 
اأن  ع��ل��ي��ن��ا  م�����ص��ي��ف��ا  م�صتقبلهم، 
تتقدم،  النتخابية  العملية  ن��دع 
باهتمام  الأم�����ر  ت��ت��اب��ع  وف��رن�����ص��ا 
التاريخية  للروابط  نظرا  كبري، 

بيننا.

لولية خام�صة.
�صحفي  موؤمتر  يف  غريفو  وحيا 
الجتماع  عقب  باري�س  يف  عقده 
»الهدوء  للحكومي  الأ���ص��ب��وع��ي 
و�صبط النف�س« اللذين ميار�صهما 

املتظاهرون يف اجلزائر.
اجلزائر،  ب�صاأن  ���ص��وؤال  على  وردا 
مبادئ  ث���الث���ة  ه���ن���اك  اإن  ق�����ال 
باري�س  ���ص��ي��ا���ص��ة  يف  اأ����ص���ا����ص���ي���ة 
جت����اه ه����ذه ال���دول���ة ال���ت���ي كانت 

وهي  �صابقة،  فرن�صية  م�صتعمرة 
اأن »ال�صعب اجلزائري وحده من 
يختار قادته وم�صتقبله وهو من 
ي�صتدعي  وه���ذا  تطلعاته  ي��ح��دد 
النتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  جت���ري  اأن 

نتانياهو: املال القطري �صروري لإبقاء النق�صام الفل�صطيني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الأبيب  تل  �صماح  عن  نتانياهو،  بنيامني  الإ�صرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  داف��ع 
ال��ت��ي ت�صيطر بقوة  ال��ق��ط��ري��ة حل��رك��ة ح��م��ا���س  ب��ت��م��ري��ر الأم������وال  امل��ن��ظ��م 
اأو�صع لإبقاء  اإن ذلك جزء من ا�صرتاتيجية  ال�صالح على قطاع غزة، قائال 

الفل�صطينيني منق�صمني.
وجاء حديث نتانياهو، الثنني، خالل اجتماع حلزب الليكود احلاكم الذي 
يتزعمه، وفق ما نقلت �صحيفة »اجلريوزليم بو�صت« عن م�صدر �صارك يف 
الجتماع. وم�صى يقول:اأي �صخ�س �صد الدولة الفل�صطينية يجب اأن يكون 
مع حتويل الأموال اإىل غزة، لأن اإبقاء النق�صام بني ال�صلطة الفل�صطينية يف 

ال�صفة الغربية وحما�س يف غزة ي�صاعد يف منع اإقامة الدولة الفل�صطينية.
انتخابية  ي�صتعد خلو�س معركة  الذي  الإ�صرائيلي،  ال��وزراء  و�صبق لرئي�س 
يف اأبريل املقبل، اأن �صرح اأن اآلية مراقبة الأموال القطرية اأف�صل من تلك 

اخلا�صة باأموال ال�صلطة الفل�صطينية.
حممد  القطري،  الدبلوما�صي  فيه  و�صل  وق��ت  يف  نتانياهو  حديث  وياأتي 
لإدخال  ج��دي��دة  اآل��ي��ة  اعتماد  اإىل  ت�صري  تقارير  و�صط  غ��زة،  اإىل  العمادي 
�صيارة  اإي�صالها عر حقائب يف  القطاع، عو�صا عن  اإىل  القطرية  الأم��وال 
الإ�صرائيلية  للحكومة  كبريا  حرجا  اأث��ارت  التي  الطريقة  وه��ي  العمادي، 

وحما�س على حد �صواء، بح�صب �صحيفة »هاآرت�س«.
2018، عر  ع��ام  اإىل ح��رك��ة حما�س يف  الأم����وال  اإر���ص��ال  وب����داأت قطر يف 
اإ�صرائيل، بعد اأن ح�صلت على موافقة تل اأبيب التي منحت قطر ت�صهيالت 
القطرية  ال��ت��ح��رك��ات  ولق���ت  اأ���ص��ه��ر.   6 خ��الل  دولر  مليون   90 لتمرير 
انتقادات من جانب ال�صلطة الفل�صطينية وحركة فتح، اللتني قالتا اإن هذه 
اخلطوات ت�صاهم يف تاأجيج النق�صام الفل�صطيني، وخا�صة تكري�س �صيطرة 

حما�س على القطاع.
وقال القيادي يف حركة فتح عزام الأحمد، اإن قطر جتاهلت حتذير القيادة 

دعا اإىل اتخاذ موقف منه:
ال�صب�صي: ملف التنظيم ال�صري ي�ّض الأمن القومي

•• الفجر-  تون�س - خا�س

يف تطور �صيفتح اأبواب �صراع �صيا�صي يف تون�س غري م�صبوق، اأكد الرئي�س 
التون�صي الباجي قائد ال�صب�صي اأم�س الثنني، على �صرورة اتخاذ موقف 
"مهما كان املوقف فيجب ان  يف ملف التنظيم ال�صري م�صددا على انه 

يتم اتخاذه وهذا ل يعني ق�صاء موازيا".
يوم  »كل  القومي  الأم��ن  اجتماع جمل�س  افتتاح  ال�صب�صي يف  وقال قائد 
هناك حديث يف ال�صحافة وهناك من ي�صتظهر بوثائق… هذا م�س من 
الأمن القومي …يجب اأن نتخذ موقفا يف ذلك«. )التفا�صيل �س15(

اإرهابيا   46 على  الق�صاء 
جنود  3 وا�صت�صهاد  ب�صيناء 

•• القاهرة-وام:

امل�صرية  امل�صلحة  ال���ق���وات  اع��ل��ن��ت 
الق�صاء على 46 فردا من العنا�صر 
خالل  اخلطورة  �صديدة  الإرهابية 
تبادل اإطالق النريان بنطاق �صمال 
���ص��ب��ط وتدمري  و  ���ص��ي��ن��اء  وو����ص���ط 
31 �صيارة ودراجة  والتحفظ على 
التم�صيط  اأع����م����ال  خ����الل  ن���اري���ة 

واملداهمة.
ام�س  ا����ص���درت���ه  ب��ي��ان  وق���ال���ت -يف 
-ان القوات اجلوية امل�صرية قامت 
ال�صرقى  ال�����ص��م��اىل  الإجت�����اه  ع��ل��ى 
15 وك����راً  ب���اإ����ص���ت���ه���داف وت���دم���ري 
واإ�صتهداف   ، الإره��اب��ي��ة  للعنا�صر 
جتمعاً للعنا�صر الإرهابية وتدمري 
العنا�صر  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  ع��رب��ة   4
 ، عملياتها  تنفيذ  ف��ى  الإره���اب���ي���ة 
وعلى الإجتاه اجلنوبى مت اإ�صتهداف 
فى  ت�صتخدم  ع��رب��ة   17 وت��دم��ري 
اأع���م���ال ال��ت��ه��ري��ب ع���ر احل�����دود ، 
10عربات ووكر  اإ�صتهداف  كما مت 
الإجتاه  على  الإره��اب��ي��ة  للعنا�صر 

الغربى .
اإ�صت�صهاد  مت  ان��ه  اىل  البيان  وا�صار 
وتطهري  الإ�صتباك  اأثناء  جنود   3

البوؤر الرهابية.

»الدواع�ض«  ع�صرات  مقتل 
مب��ع��رك��ة »اجل��ي��ب الأخ���ر«

•• عوا�شم-وكاالت:

اأع����ل����ن����ت ق���������وات ق���������وات ����ص���وري���ا 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، امل���دع���وم���ة من 
الثنني،  اأم�����س  املتحدة،  ال��ولي��ات 
م�صلحي  م��ن  الع�صرات  مقتل  ع��ن 
اآخر  ال���ب���اغ���وز،  ب��ل��دة  »داع�������س« يف 
�صرقي  الإره��اب��ي  للتنظيم  معقل 

�صوريا.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د �صاعات 
اإع���الن ق��ي��ادي يف قوات  قليلة م��ن 
حققت  اأنها  الدميقراطية،  �صوريا 
جيب  داخ�����ل  ب�صيطا"  "تقدما 
����ص���وري���ا، الذي  ال���ب���اغ���وز، ���ص��رق��ي 
اآخر منطقة ي�صيطر عليها  يعتر 

تنظيم داع�س الإرهابي.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن عدنان 
املدعومة  ال���ق���وات  اأن  ع��ف��ري��ن��ي، 
اأمريكيا حققت »تقدمات ب�صيطة« 
يف ج��ي��ب داع�������س، وذل����ك يف اإط���ار 
عملية ع�صكرية م�صتمرة بالتزامن 

مع �صربات جوية.
القوات  ب��اأن  ذل��ك،  عفريني  وف�صر 
عمودها  الأك����������راد  ي�����ص��ك��ل  ال���ت���ي 
العملية  اإمت������ام  ت���ري���د  ال���ف���ق���ري، 
اخل�صائر،  م����ن  الأدن���������ى  ب���احل���د 
ولذلك التقدم بطيء يف الباغوز.  ال�صب�صي لدى ا�صرافه على جمل�س المن القومي
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�ضمن برنامج » غدا 21 «

حممد بن زايد يعتمد حزم ا�صتثمار حتفيزية مبليار درهم ل�صتقطاب �صركات التكنولوجيا الزراعية العاملية
 املبادرة ت�ضهم باأكرث من 1.650 مليار درهم يف الناجت املحلي االإجمايل وتوفر 2900 فر�ضة عمل جديدة بحلول عام 2021 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

اأبوظبي .. جمموعة من احلزم التحفيزية ت�صل قيمتها اإىل مليار درهم 
ل�صتقطاب ال�صركات املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا الزراعية، املحلية 
والعاملية اإىل اأبوظبي اإ�صافة اإىل دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا 
يف  لالبتكار  عامليا  مركزا  اأبوظبي  مكانة  وتر�صيخ  الإم���ارة  يف  الزراعية 

جمال الزراعة يف البيئات ال�صحراوية.
اللجنة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمو  وق���ال 
طرح  اإن   .. اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  التنفيذية 
والعاملية،  املحلية  الزراعية  التكنولوجيا  �صركات  لت�صجيع  املبادرة  هذه 
ال��ق��ط��اع و�صيحول  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف  ���ص��ي��ح��دث  اأب��وظ��ب��ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
اقت�صادية متو�صطة  واع��دة حتقق منافع  اإىل فر�س  الراهنة  التحديات 

وطويلة الأجل.
لها جمالت  �صيفتح  اأبوظبي  يف  ال�صركات  تلك  وج��ود  اأن  �صموه  واأو�صح 
اللوج�صتي  القطاع  املبتكرة ل�صيما يف ظل قوة  لت�صويق منتجاتها  اأكر 
من  املاليني  ملئات  بالن�صبة  جغرافياً  ال�صرتاتيجي  وموقعها  ل��الإم��ارة 
امل�صتهلكني يف بلدان ما�صية يف النمو ويتزايد ا�صتهالكها الغذائي اإ�صافة 

اإىل وجود جمالت عديدة للتو�صع ب�صكل م�صتمر.
اأبوظبي وتناف�صيتها  اإن املميزات ال�صتثمارية التي متتلكها  وقال �صموه 
ال��ع��ال��ي��ة ت��وؤه��ل��ه��ا ل���ص��ت��ق��ط��اب م��زي��د م���ن ال���ص��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة يف 
القت�صادي  التنويع  يعزز م�صرية  الذي  الأمر  الأولوية،  ذات  القطاعات 
القطاعات  ال��زراع��ي وخمتلف  ال��ق��ط��اع  الإن��ت��اج��ي��ة يف  ال��ق��اع��دة  وي��و���ص��ع 

التنموية يف الإمارة.
وت�صهم هذه املبادرة التي يديرها » مكتب اأبوظبي لال�صتثمار » يف تطوير 
قطاع التكنولوجيا الزراعية املتقدمة، وذلك بهدف تعزيز حمور املعرفة 
21 » اأحد الركائز الرئي�صية التي ت�صمن اقت�صادا اآمنا  يف برنامج »غداً 
اأجندة بحوث ودرا�صات وتوفري فر�س عمل  اأبوظبي، قائما على  لإمارة 

للم�صتقبل.
والتي  اأبوظبي  لإم��ارة  والبيئية  املناخية  الظروف  املبادرة من  وت�صتفيد 
الدعم  ل��ت��ق��دم  الطبيعية،  واحل�����رارة  وال�����ص��وء  الأرا����ص���ي  وف���رة  ت�صمل 
لل�صركات التي تركز على توفري حلول مبتكرة يف ثالثة قطاعات فرعية 
هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، واإنتاج الطاقة احليوية من 

الطحالب، والزراعة الداخلية.
واإ�صافة اإىل اإن�صاء منظومة للتكنولوجيا الزراعية.. ت�صهم املبادرة التي 
يديرها » مكتب اأبوظبي لال�صتثمار« باأكرث من 1.650 مليار درهم يف 
الناجت املحلي الإجمايل، وتوفر 2900 فر�صة عمل جديدة بحلول عام 

.2021
ويهدف الرنامج اأي�صا اإىل خلق منظومة ن�صطة لختبار التكنولوجيات 
اجلديدة، وتوفري �صبل لعقد اتفاقيات �صراء مع املزارع املحلية والتجارية 
والدولية وم�صاعدتها على تبني التكنولوجيا الزراعية املبتكرة و�صمان 

تعزيز قدرتها التناف�صية.
واإ�صافة اإىل تقدمي احلوافز املالية.. توفر اأبوظبي جمموعة كبرية من 
الزراعية، مبا يف  التكنولوجيا  الأعمال يف جمال  ورواد  لل�صركات  املزايا 
امل�صتوى  ذات  التحتية  والبنية  عامليا  التناف�صية  ال�صرائب  ذلك معدلت 
بجانب  الكبرية  الأح��ج��ام  ذات  ال�صلع  مع  التعامل  على  وال��ق��درة  العاملي 
اجلمركية  التعرفة  وه��ي��اك��ل  معقولة  ب��اأ���ص��ع��ار  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  ت��وف��ري 
املنا�صبة. وتوؤكد هذه املبادرة موا�صلة حكومة اأبوظبي جهودها احلثيثة 
ا�صتدامة القطاع الزراعي املحلي وامل�صاهمة يف اجلهود العاملية  لتحقيق 
لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي يف ظل بروز العديد من التحديات يف 
هذا القطاع خالل العقود املا�صية منها النمو ال�صكاين، وتاأثريات ظاهرة 
اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  امل��وارد  على  املتوا�صل  وال�صغط  املناخي،  التغري 

تذبذب ال�صتثمارات العاملية يف هذا القطاع احليوي والهام.
لل�صركات  املالئم  املناخ  .. توفري  ال�صتثمارية  اإطالق هذه احلزم  ويعزز 
اأدوات  من  ال�صتفادة  لها  ويتيح  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  للعمل  عاملياً  الرائدة 
ال�صركات  ه��ذه  ل��دى  املتاحة  احلديثة  والآل��ي��ات  والتكنولوجيا  البتكار 
مع  ال�صراكات  تعزيز  على  ع��الوة  املحلي،  املنتج  تناف�صية  وتعزيز  لدعم 
املتوافرة  القت�صادية  املمكنات  ا�صتغالل  خ��الل  من  احلكومي  القطاع 

لتحقيق العوائد الق�صوى على منظومة الأمن الغذائي حملياً وعاملياً.

حممد بن زايد ي�صتقبل رئي�ض توغو ويوؤكد حر�ض الإمارات على 
دعم مبادرات التنمية ال�صاملة وجهودها يف الدول ال�صديقة 

حممد بن زايد و فور غنا�صينغبي ي�صهدان توقيع 
اتفاقية �صندوق خليفة لتمويل م�صاريع يف توغو

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�صاطئ  ق�����ص��ر  يف  ام�����س  امل�صلحة 
غنا�صينغبي  ف��ور  الرئي�س  فخامة 
ال�صديقة.  توغو  جمهورية  رئي�س 
خالل  توغو  ورئي�س  �صموه  وبحث 
والتعاون  ال�صداقة  عالقات  اللقاء 
و�صبل تطويرها مبا يحقق م�صالح 
ال���ب���ل���دي���ن و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا خ���ا����ص���ة يف 
والقت�صادية  التنموية  اجل��وان��ب 
عملية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  وال�صتثمارية 
التنمية والتطوير يف البلدين. كما 
تبادل اجلانبان وجهات النظر حول 
عدد من الق�صايا واملو�صوعات ذات 

الهتمام امل�صرتك.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
دولة  ن��ه��ي��ان ح��ر���س  اآل  زاي����د  ب���ن 
بقيادة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مبادرات  دع���م  ع��ل��ى  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة وج���ه���وده���ا يف 
ال�����دول ال�����ص��دي��ق��ة ب��ه��دف حتقيق 

•• اأبوظبي -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ���ص��ه��د 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأعلى للقوات امل�صلحة، وفخامة 
غنا�صينغبي  ف�������ور  ال����رئ����ي���������س 
ق�صر  يف  توغو  جمهورية  رئي�س 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ام�����س  ال�����ص��اط��ئ 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ص���ن���دوق  ب���ني 
توغو  م��ال��ي��ة  وزارة  و  امل�����ص��اري��ع 
متناهية  امل�صاريع  ومتويل  لدعم 
يف  واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر 

جمهورية توغو.
����ص���ع���ادة ح�صني  وق����ع الت��ف��اق��ي��ة 
ج��ا���ص��م ال��ن��وي�����س رئ��ي�����س جمل�س 
لتطوير  خليفة  ���ص��ن��دوق  اإدارة 
امل�صاريع ومعايل �صاين يايا وزير 
مالية توغو، ومبوجب التفاقية 
ي��ق��دم ���ص��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة متويال 
بقيمة 15 مليون دولر اأمريكي 
درهم«  مليون   55.2 يعادل  »م��ا 
امل�صاريع  دفعات لدعم  تقدم على 

القت�صادية يف جمهورية توغو.
التفاقية  هذه  اإن  النوي�س  وق��ال 
ت�����اأت�����ي ����ص���م���ن م�������ص���اع���ي دول�����ة 
التنمية  ل��دع��م ج��ه��ود  الإم�����ارات 
ال�صقيقة  ال�������دول  م����ن  ع�����دد  يف 
وال�������ص���دي���ق���ة، ك���م���ا ت���ه���دف اإىل 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
التفاقية  اأن  م���وؤك���دا  ال��ب��ل��دي��ن، 
ت��وف��ر اإط����اراً م��ال��ي��اً وف��ن��ي��اً لدعم 
جمهورية  يف  احلكومية  اجلهود 
وتعزيز  ن�صر  اإىل  الهادفة  توغو، 
ث��ق��اف��ة ري����ادة الأع���م���ال، ومتكني 
ال�صغر  امل��ت��ن��اه��ي��ة  امل�������ص���روع���ات 
وال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة يف هذا 
البلد ال�صديق. واأكد اأن التفاقية 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول������ة الإم���������ارات، 
م��ث��م��ن��ا ح���ر����س ق����ي����ادة الإم��������ارات 
الثقايف  التوا�صل  ج�صور  بناء  على 
والقت�صادي وال�صتثماري مع دول 

العامل .
بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
ال��ه��ا���ص��م��ي وزي�����رة دولة  اإب���راه���ي���م 
و�صعادة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون 
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
ح�صني  و�صعادة  ابوظبي  عهد  ويل 

والجتماعية  القت�صادية  التنمية 
وتطوير قطاعاتها احليوية .

اأع������رب رئ��ي�����س توغو  م���ن ج��ان��ب��ه 
الإمارات  دول��ة  بزيارة  �صعادته  عن 
م���وؤك���دا اهتمام  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأف�صل  اإق��ام��ة  اإىل  و�صعيها  ب���الده 
الإم��ارات وال�صتفادة  العالقات مع 

من جتربتها التنموية الناجحة.
وتقديره  ���ص��ك��ره  ع���ن  اأع������رب  ك��م��ا 
والإن�صانية  التنموية  للم�صاعدات 

جا�صم النوي�س رئي�س جمل�س اإدارة 
�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع.

م�����ن جانب  ال����ل����ق����اء  ك���م���ا ح�������ص���ر 
�صينا  ..م����ع����ايل  ت���وغ���و  ج��م��ه��وري��ة 
لو���������ص��������ون وزي�����������ر الت�����������ص�����الت 
ابلي  م��ارك  ومعايل  والتكنولوجيا 
ال��ط��اق��ة ومعايل  ب��ي��دام��ون وزي����ر 
روب��������رت دو�����ص����ي وزي�������ر ال�������ص���وؤون 
اخلارجية ومعايل �صاين يايا وزير 

املالية.

ف�صاًل عن دورها يف دعم وتعزيز 
الأكرث  املناطق  التنمية يف  جهود 

فقراً يف جمهورية توغو.
و�����ص����دد ال���ن���وي�������س ع���ل���ى ال����ت����زام 
ال�صندوق التام باتخاذ الإجراءات 
ل�صمان  كافة  واملطلوبة  الالزمة 
امل�صروعات  تنفيذ  ���ص��ب��ل  ت��وف��ري 
والعمل  وم��راق��ب��ت��ه��ا،  امل��دع��وم��ة، 
ت�صحيحية  ت��داب��ري  ت��ق��دمي  على 
يف ح��ال وج��وب ذل��ك، ف�صاًل عن 
ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ي واخل���رة 
ت�صافر  اأهمية  املطلوبني، موؤكداً 
لإتاحة  ال��ط��رف��ني  ب���ني  اجل���ه���ود 
والن�صاء  ال�صباب  اأم���ام  الفر�صة 
خالل  من  طموحاتهم،  لتحقيق 
خا�صة  م�����ص��������������روع��ات  ت��اأ���ص��������������ي�����س 
الوطني  القت�صاد  ب��رف��د  ت�صهم 
يف توغو، وتنمية املناطق الريفية 
اأرج�������اء  وال����ف����ق����رية يف خم���ت���ل���ف 

اجلمهورية.
يذكر اأن �صندوق خليفة لتطوير 
نحو  قبل  تاأ�ص�س  ال��ذي  امل�صاريع 

الأعمال  ري����ادة  دع���م  اإىل  ت��ه��دف 
امل�صاريع  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ومت���ك���ني 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  ال��ري��ادي��ة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلكومية  اجل��ه��ود 
ومتوازن  م�صتقر  اقت�صاد  اإي��ج��اد 
ي���ع���زز ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
قطاع  دع��م  عر  توغو  جمهورية 
ال�صغر  امل��ت��ن��اه��ي��ة  امل�������ص���روع���ات 
وال�صغرية واملتو�صطة، ومتكينها، 
مبا يتما�صى مع م�صاعي احلكومة 
التنمية  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة  املالية 

القت�صادية .
تتيح  الت���ف���اق���ي���ة  اأن  واأو������ص�����ح 
املبدعني  ال�صباب  اأم���ام  الفر�صة 
واأ�����ص����ح����اب امل�����ه�����ارات واحل�����رف 
وحتويلها  مهاراتهم،  ل�صتغالل 
من  ي����ع����زز  دخ������ل  م�������ص���در  اإىل 
واقت�صاد  الج��ت��م��اع��ي،  رف��اه��ه��م 
هذه  ت�صهم  اأن  متوقعاً  ال��دول��ة، 
خلق  يف  الت�صهيالت  من  احلزمة 
وظ��ائ��ف ج��دي��دة، وت��ع��زز م��ن دور 
القت�صادية،  امل��ج��الت  يف  امل����راأة 

اأ�صبح  اأب���وظ���ب���ي  يف  ع���ام���ا   11
املعنية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأب�����رز  اإح�����دى 
بن�صر ثقافة ريادة الأعمال ودعم 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اأك�����رث م���ن 1400  ح��ي��ث م����ول 
ال�����دول�����ة، فيما  داخ������ل  م�������ص���روع 
اأكرث  اإىل  الناجحة  جتربته  نقل 
و�صديقة  �صقيقة  دول��ة   14 م��ن 
يف اأوروب����ا واآ���ص��ي��ا واف��ري��ق��ي��ا عر 

برامج متويلية رائدة.
ح�����ص��ر م��را���ص��م ال��ت��وق��ي��ع معايل 
الها�صمي  اإب����راه����ي����م  ب���ن���ت  رمي 
التعاون  ل�������ص���وؤون  دول�����ة  وزي������رة 
ال����دويل و���ص��ع��ادة حم��م��د مبارك 
دي���وان ويل عهد  امل��زروع��ي وكيل 
لو�صون  �صينا  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي 
والتكنولوجيا  الت�����ص��الت  وزي��ر 
بيدامون  اب���ل���ي  م�����ارك  وم���ع���ايل 
وزي�����ر ال��ط��اق��ة وم���ع���ايل روب����رت 
دو���ص��ي وزي��ر ال�����ص��وؤون اخلارجية 

بجمهورية توغو .

حممد بن زايد ي�صتعر�ض مع ملك البحرين العالقات الأخوية والق�صايا وامل�صتجدات التي ت�صهدها املنطقة 
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
يف  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س ق�صر البحر جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين ال�صقيقة.
و رحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل 
اللقاء بزيارة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة اإىل بلده الثاين 
الأخوية  العالقات  بعمق  اعتزازه  الإم���ارات معربا عن  دول��ة 

التي جتمع البلدين و�صعبيهما ال�صقيقني.
اللقاء  خ��الل  عي�صى  بن  حمد  امللك  جاللة  و  �صموه  وتبادل 

الأخوية  العالقات  متانة  عن  عرت  التي  الودية  الأح��ادي��ث 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الرا�صخة  التاريخية 
امل�صرتك  واحلر�س  ال�صقيقني  و�صعبيهما  البحرين  ومملكة 
املتبادلة  م�صاحلهما  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى 
ويلبي تطلعاتهما امل�صتقبلية. و تطرق اجلانبان اإىل تطورات 
وتداعياتها  املنطقة  ت�صهدها  ال��ت��ي  وامل�����ص��ت��ج��دات  الق�صايا 
اإ�صافة اإىل عدد من املو�صوعات ذات  اأمنها وا�صتقرارها  على 

الهتمام امل�صرتك وتبادل وجهات النظر ب�صاأنها.
ح�صر اللقاء .. �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�صمو ال�صيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�صمو ال�صيخ هزاع 

لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأبوظبي و�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية  اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان 
والإن�صانية و�صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار 
الأمن الوطني و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
ال�صيخ  و�صمو  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�صمو 
اإدارة موؤ�ص�صة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�صيخ خالد بن زايد 
اخلا�صة  الإحتياجات  وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي��د 
الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  وم��ع��ايل 

وعدد من ال�صيوخ والوفد املرافق مللك البحرين .
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اأخبـار الإمـارات
احل�صارة تبنى  بالقراءة  فعالية  ت�صتقطبهم  الفجرة  فى  وزائر  طالب   400

•• الفجرية -وام:

القت�صاد  وزارة  مع  بالتعاون  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�ص�صة  نظمت 
“بالقراءة  �صعار  حتت  زاي��د  نهج  على  الت�صامح  فعالية  الوطني  والر�صيف 
تبنى احل�صارة” وذلك دعماً ل�صهر القراءة الوطني حيث اجتذبت الفعالية 
400 م��ن ط��الب امل��دار���س و الأط��ف��ال ال�صغار واأول��ي��اء الأمور  اأك���رث م��ن 
الفجرية  الفعالية فى  تنظيم  وياأتي   . اأعمارهم  املجتمع مبختلف  اأف��راد  و 
�صمن برنامج متكامل للفعاليات املجتمعية والثقافية التي تنظمها موؤ�ص�صة 
الفجرية للموارد الطبيعية والهادفة للم�صاهمة يف بناء اأجيال تقراأ من اأجل 
التنمية الجتماعية والقت�صادية  اأف�صل م�صتويات  اإىل  باملجتمع  الو�صول 
من خالل تو�صيع مدارك التثقيف اخلا�س بطلبة املدار�س ، وجعل القراءة 

�صلوكا جمتمعيا م�صتداماً، و تاأكيدا على التزام املوؤ�ص�صة برفع م�صتوى الوعي 
حول اأهمية القراءة كمنهج للتنمية وطريق للتطور ، وتعزيز لدور املوؤ�ص�صة 
يف دعم الأن�صطة وتفعيل املبادرات املجتمعية . و ا�صتهدفت الفعالية �صرائح 
املجتمع مبختلف فئاتهم و مبن فيهم طلبة املدار�س و الأطفال ال�صغار كذلك 
وعرو�صاً  ترفيهية  واأن�صطة  القراءة  وم�صابقات يف  ور���س عمل  ت�صمنت  و   ،
الرئي�صية  فكرتها  يف  تعليمي  فكاهي  اإط��ار  يف  الأط��ف��ال  تخاطب  م�صرحية 
لتعزيز القيم الإن�صانية والجتماعية و منها الت�صامح و التي يجب ان تكون 
ال�صغار،  يولة  و  املو�صيقية  العرو�س  كذلك  و  النا�س  بني  العالقات  حمور 
ومكتبتني مزودتني باأحدث اإ�صدارات الكتب ملختلف امل�صتويات ، اإىل جانب 
زاوية خم�ص�صة للكتابة باخلط العربي و معر�س ال�صور اخلا�س بال�صيخ 
زايد - طيب اهلل ث��راه- وال��ذي يرز ال��دور الهام الذي قام به لإحياء قيم 

الت�صامح ، بالإ�صافة اإىل / ب�صمة �صجرة الت�صامح / و التي تتيح للح�صور 
طالبية  مل�صاريع  عر�ًس  عن  ف�صال  الت�صامح  �صجرة  على  ب�صماتهم  و�صع 
اإىل الت�صجيع على القراءة . وقالت �صهناز العو�صي رئي�س  هدفت جميعها 
وحدة اخلدمات امل�صاندة بوزارة القت�صاد اأن الفعالية تهدف اإىل تفعيل دور 
وزارة القت�صاد يف تنظيم فعاليات تدعم �صهر القراءة و تهدف اإىل التوعية 
القراءة  الدور الذي تلعبه  باأهمية  املدار�س واملجتمع،  املجتمعية بني طلبة 
يف �صياغ �صخ�صية الفرد و التوعية باأهمية القراءة و اإثراء وتر�صيخ املعرفة 
يف املجتمع و هو الأمر الذي ياأتي يف نطاق اهتمام الوزارة بتحويل املجتمع 
اأ�صار �صعادة املهند�س علي قا�صم  الإماراتي اإىل جمتمع قارئ. و من جانبه 
اأن هذه الفعاليات ت�صاهم يف  اإىل  العام للموارد الطبيعية بالفجرية  املدير 
حتفيز طالب املدار�س على القراءة وحت�صني لغتهم وتطوير مهاراتهم فيما 

يف  واملجتمعي  املوؤ�ص�صي  التوا�صل  اإدارة  مدير  املرزوقي  فرحان  ال�صيد  اأك��د 
الأر�صيف الوطني اأن �صهر القراءة يعزز فر�صة الرتباط بالقراءة، باعتباره 
اأحد اأهم عنا�صر بناء الفرد للتحفيز على املطالعة و تنمية املعرفة، م�صيفاً: 
اإن املعار�س التي ينظمها الأر�صيف الوطني توثق بال�صور التاريخية جهود 
العمرانية  النه�صة  مالمح  ي�صع  وه��و  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 
الأوىل، ويعمل على بناء الإن�صان يف املقام الأول. واأ�صاف املرزوقي اإن �صور 
املعر�س حتكي دور ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان يف ن�صر ثقافة الت�صامح 
التي اأر�صى دعائمها، وقد جعل منها قيماً حت�صن املجتمع الإماراتي -الذي 
اأمرا�س التع�صب فيما  اأر�صه- من  اأكرث من مئتي جن�صية على  ي�صت�صيف 
اهتمام  �صوء  على  وتطوره  التعليم  بن�صاأة  اأي�صاً  املعر�س  مقتنيات  اهتمت 

ال�صيخ زايد بهذا اجلانب املهم يف بناء املجتمع.

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واعتمد اال�ضرتاتيجية الوطنية للف�ضاء 2030

حممد بن را�صد : قطاع الف�صاء هو م�صتقبل املواطن الإماراتي .. ينطلق من اأر�ض زايد ل�صناعة م�صتقبل العامل
•• اأبوظبي-وام:

برئا�صة  ال������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�صرتاتيجية  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 
وذلك   ،2030 للف�صاء  الوطنية 
امل��ج��ل�����س يف ق�صر  خ���الل اج��ت��م��اع 
�صمو  ، بح�صور  باأبوظبي  الرئا�صة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�صوؤون الرئا�صة.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
فرتة  خ��الل  ا�صتطاعت  الإم����ارات 
توؤ�ص�س  اأن  روؤيتها  وبف�صل  وجيزة 
ق���اع���دة اق��ت�����ص��ادي��ة وب��ن��ي��ة حتتية 
�صابة  اإماراتية  وكفاءات  متطورة، 
واملمكنات  ال���ق���درات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال��ت��ي ه��ي��اأت��ه��ا ل��ت��ك��ون م��ن الأوائ����ل 
العاملي  ال�صباق  �صمن  املنطقة  يف 
لك��ت�����ص��اف ال��ف�����ص��اء، وال��ي��وم تاأتي 
للف�صاء  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
وو�صعها  اجلهود،  ه��ذه  ل�صتكمال 

يف اإطار عملي لتحقيق الغايات.
وق�������ال ����ص���م���وه : »ب����الأم���������س ق���اد 
امل���واط���ن الإم����ارات����ي اإط�����الق اأول 
قمر �صناعي .. وهو بالغد القريب 
املحطات  اأك������ر  اإدارة  ���ص��ي��ت��وىل 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ع��ل��وم وال��ف�����ص��اء من 
اأر���س الإم��ارات .. فقطاع الف�صاء 
الإماراتي..  املواطن  م�صتقبل  هو 
ل�صناعة  زاي���د  اأر�����س  م��ن  ينطلق 

م�صتقبل العامل«.
»م�صتمرون  ����ص���م���وه:  ق�����ال  ك���م���ا 
والأن�صطة  امل�صاريع  يف  بال�صتثمار 
بالنفع  ت��ع��ود  وال��ت��ي   .. الف�صائية 
وامل��واط��ن.. والهدف  ال��وط��ن  على 
الف�صاء  ���ص��ن��اع��ة  ق��واع��د  ت��ر���ص��ي��خ 
الدولة  وو�صع  امل�صتقبل..  لأجيال 
يف م�صاف الدول املتقدمة يف تلك 

ال�صناعة«.
تاأهيل  ع��ل��ى  »���ص��ن��ع��م��ل  واأ�����ص����اف: 
هذا  م���وؤه���ل���ة يف  وط���ن���ي���ة  ك��������وادر 
القطاع.. ودعمه باملراكز البحثية.. 
وبيئة  التخ�ص�صية..  وال��وظ��ائ��ف 
وجاذبة  حمفزة  وت�صريعية  علمية 

للزيارة  ال��وج��ه��ات  اأف�����ص��ل  ك��اأح��د 
تراعي  مرنة  اآليات  وفق  والإقامة 

العائد القت�صادي.
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة  ال���������������ص�������وؤون  ويف 
واحلكومية، اعتمد املجل�س ت�صكيل 
والتي  امل���ال���ي���ة  الأن�������ص���ط���ة  جل���ن���ة 
املو�صوعات  يف  النظر  يف  تخت�س 
املحالة لها من ال�صلطات الرقابية 
واملتعلقة بالأن�صطة املالية، ودرا�صة 
اأي مقرتح اأو اإبداء الراأي لتنظيم 
الأن�صطة  غ���ري  م���ايل  ن�����ص��اط  اأي 
ال�صلطات  ق����وان����ني  يف  امل�����ذك�����ورة 

الرقابية.
والتعاون  اخلارجية  ال�����ص��وؤون  ويف 
الدويل، �صادق ووافق املجل�س على 
عدد من التفاقيات الدولية، منها 
الت�صديق على اتفاقية بني حكومة 
ت�صاد  جمهورية  وحكومة  ال��دول��ة 
ب�صاأن الت�صجيع واحلماية املتبادلة 
ب�صاأن  اتفاقيات  و�صبع  لال�صتثمار، 
ومنع  ال�صريبي  الزدواج  جت��ن��ب 
ال��ت��ه��رب امل���ايل وذل���ك م��ع ك��ل من 
وحكومة  ت�صاد،  جمهورية  حكومة 
وحكومة  مارينو،  �صان  جمهورية 
����ص���ان���ت ف��ن�����ص��ن��ت وال���غ���ري���ن���ادي���ن، 
�صورينام،  ج��م��ه��وري��ة  وح���ك���وم���ة 
الحتادية،  ال��رازي��ل  وج��م��ه��وري��ة 
وح����ك����وم����ة ج���م���ه���وري���ة اأن�����غ�����ول، 

وجمهورية كو�صتاريكا.
التوقيع  الت��ف��اق��ي��ات  �صملت  ك��م��ا 
ب�صاأن  العربيتني  التفاقيتني  على 
الأع�صاء  وزراع�������ة  ن��ق��ل  ت��ن��ظ��ي��م 
والأن�صجة الب�صرية ومنع ومكافحة 
الجتار فيها، ومكافحة ال�صتن�صاخ 
الب�صري، والروتوكولني العربيني 
ب�����ص��اأن م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م الجت����ار 
بالب�صر وخا�صة الن�صاء والأطفال، 
ومنع ومكافحة القر�صنة البحرية 
وال�صطو امل�صلح، اإىل جانب التوقيع 
على بروتوكول بني حكومة الدولة 
بيالرو�صيا  ج��م��ه��وري��ة  وح��ك��وم��ة 
اتفاقية  على  تعديل  اإج���راء  ب�صاأن 
تاأ�صرية  م����ن  امل���ت���ب���ادل  الإع�����ف�����اء 
جوازات  حلاملي  امل�صبقة  الدخول 
واتفاقيتني  الدبلوما�صية،  ال�صفر 
مبادرة  اإىل  ال��دول��ة  ان�صمام  ح��ول 
التعاون  واآل��ي��ة  احل���زام وال��ط��ري��ق 
والإن�صمام  ال�����ص��رائ��ب،  اإدارة  يف 
الو�صطى  اأم���ري���ك���ا  دول  مل��ن��ظ��م��ة 

»�صيكا« ب�صفة مراقب.

فطموح  الإن���������ص����ان����ي����ة..  خل���دم���ة 
ي����ق����ف ع����ن����د ح������دود  دول�����ت�����ن�����ا ل 
الأر���س.. والف�صاء يت�صع لأفكارنا 

وم�صروعتنا امل�صتقبلية«.
واأكد �صموه على اأهمية رفع م�صتوى 
الوعي باأهمية قطاع الف�صاء لدى 
الأج���ي���ال ال��ن��ا���ص��ئ��ة، ون��ق��ل علومه 
اإىل  امل��ت��ط��ورة  وتقنياته  وم��ع��ارف��ه 
تعزيز  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال����دول����ة، 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م���راك���ز  دور 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ت���ق���دم���ة، وال���ت���ع���اون 
ال������دويل وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات مبا 
ال�صرتاتيجية،  واأه���داف  ين�صجم 
م�صرياً اإىل اأن دولة الإمارات متلك 
اأح���دث م��راك��ز البحث التي  ال��ي��وم 
والتطبيقات  التقنيات  تعتمد على 
املتطورة، حيث قال �صموه » نفخر 
اليوم بوجود 4 مراكز متخ�ص�صة 

ال���ص��رتاجت��ي��ة مرجعاً  ت��ع��د  ف��ي��م��ا 
الأولوية  ذات  ل��ل��م��ب��ادرات  وط��ن��ي��اً 
للجهات املعنية واملوؤ�ص�صات العاملة 

بالقطاع الف�صائي.
ب�صناعة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ع��ن��ى 
الإمارات  لدولة  الف�صاء  واأن�صطة 
و������ص�����وًل   ،2030 ع��������ام  ح����ت����ى 
مل�������ص���ت���ه���دف���ات »روؤي����������ة الإم����������ارات 
الإم��������ارات  و«م����ئ����وي����ة   ،»2021
الأن�صطة  ذلك  وي�صمل   ،»2071
والأن�صطة  احلكومية،  الف�صائية 
العلمية  والأن�������ص���ط���ة  ال���ت���ج���اري���ة، 
اجلهات  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
العاملة يف القطاع العام واخلا�س 
ومراكز  الأك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
البحث والتطوير، كما تعنى اأي�صاً 
الدولية  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة  ب��الأن�����ص��ط��ة 
ت�صارك  وال���ت���ي  اأخ�����رى  ل�����دول  اأو 

تركيز  جم��������الت  اإىل  ال������دول������ة 
وجمموعة من املبادرات والرامج 
ذات الأولوية التي ت�صعى لتحقيق 
يف  الوطنية  والطموحات  الغايات 
منها  ي�صتفيد  ال��ف�����ص��اء،  ���ص��ن��اع��ة 

اأكرث من 85 جهة يف الدولة.
وت��رت��ك��ز ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى 3 
جمالت رئي�صية هي علوم وبحوث 
والت�صنيع  ال��ف�����ص��اء،  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
والختبار،  وال��ت��ك��ام��ل  والتجميع 
وتخت�س  الف�صائية،  واخل���دم���ات 
مبتابعة  للف�صاء  الإم���ارات  وكالة 
بالتعاون  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
ال�صرتاتيجيني،  ال�����ص��رك��اء  م���ع 
وتعزيز  تاأ�صي�س  على  عملت  كما 
التعاون الدويل يف جمال الف�صاء 
م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون م��ع اأك���رث من 
لدول  ف�صائيا  ومركزا  وكالة   25

الف�صائي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 
قدرات  متتلك  جميعها  ب��دول��ت��ن��ا، 
فيها  امل��واط��ن��ون  مي��ث��ل  الت�صنيع، 
اأك�����رث م���ن ال��ن�����ص��ف، واأك������رث من 

ن�صف املواطنني من الن�صاء«.
ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة   -
ال�صرتاتيجية  تهدف   - للف�صاء 
الوطنية للف�صاء اإىل دعم حتقيق 
روؤي���ة الإم����ارات يف جم��ال �صناعة 
الف�صاء مبختلف علومه وتقنياته 
وتطبيقاته وخدماته، كما تعد اأحد 
التنظيمي  الإط��ار  ركائز وممكنات 
الوطني لقطاع الف�صاء يف الدولة 
العنا�صر  م����ن  ي���ت���األ���ف  وال��������ذي 
الوطنية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  الأرب������ع������ة: 
القطاع  تنظيم  وق��ان��ون  للف�صاء، 
التنظيمية،  وال��ل��وائ��ح  الف�صائي، 
وال�صرتاتيجية الوطنية للف�صاء، 

يف  العاملة  اجلهات  فيها  وت�صاهم 
الدولة.

ويدعم تطبيق ال�صرتاتيجية بنية 
تنظيمي  واإط����ار  متكاملة  حتتية 
خا�صًة  للدولة،  الف�صائي  للقطاع 
متخ�ص�صة  م��راك��ز   4 وج����ود  م��ع 
الف�صائي،  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 
وه������ي م����رك����ز حم���م���د ب����ن را����ص���د 
الوطني  وامل��رك��ز  ب��دب��ي،  للف�صاء 
بالعني،  الف�صاء  وتقنيات  لأبحاث 
ومركز الياه �صات يف معهد م�صدر 
لعلوم  ال�صارقة  ومركز  باأبوظبي، 

الف�صاء والفلك.
الوطنية  ال�صرتاتيجية  هيكلة   -
للف�صاء - تت�صمن ال�صرتاتيجية 
هيكلها  �صمن  للف�صاء  الوطنية 
رئي�صية و21 برناجما  اأهداف   6
�صيا�صة  ت���رتج���م  م����ب����ادرة،  و79 

برامج  ل���دي���ه���ا  ���ص��دي��ق��ة  اأخ�������رى 
والعمل  وطموحة،  رائ��دة  ف�صائية 
ع��ل��ى خ��ط��ة ط��م��وح��ة لإط�����الق 5 
عام  حتى  ج��دي��دة  �صناعية  اأق��م��ار 

.2021
اعتمد   - الج���ت���م���اع  ���ص��ي��اق  يف   -
بتنظيم  ق������راراً  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
�صوؤون  ق���ط���اع  خ���دم���ات  وت��ط��وي��ر 
اجل��ن�����ص��ي��ة والإق������ام������ة وامل���ن���اف���ذ، 
بع�س  اإ����ص���دار  تنظيم  خ���الل  م��ن 
للم�صتثمرين  الإق���ام���ة  ت�����ص��اري��ح 
ورواد الأعمال واملبتكرين والكوادر 
ال��ب�����ص��ري��ة امل��ت��م��ي��زة، ال���ه���ادف اإىل 
الدولة،  يف  الأع��م��ال  بيئة  حتفيز 
وت������وف������ري ب���ي���ئ���ة وم������ن������اخ ج������اذب 
لال�صتثمار، وجعل اإقامة املبدعني 
وامل�������ص���ت���ث���م���ري���ن من�����وذج�����اً رائ�������داً 
للدولة  للقدوم  وحمفزاً  للتعاي�س 

يف قطاع الف�ضاء.. ودعمه باملراكز البحثية..  موؤهلة  وطنية  كوادر  تاأهيل  على  �ضنعمل  را�ضد:  بن  • حممد 
والوظائف التخ�ض�ضية.. وبيئة علمية وت�ضريعية حمفزة وجاذبة خلدمة االإن�ضانية

يقف عند حدود االأر�س .. فالف�ضاء يت�ضع الأفكارنا وم�ضروعاتنا امل�ضتقبلية ال  دولتنا  • طموح 
• باالأم�س قاد املواطن االإماراتي اإطالق اأول قمر �ضناعي .. ويف الغد �ضيتوىل اإدارة اأكرب املحطات العاملية يف العلوم والف�ضاء
تر�ضيخ قواعد �ضناعة الف�ضاء الأجيال امل�ضتقبل .. وو�ضع الدولة يف م�ضاف الدول املتقدمة يف تلك ال�ضناعة • الهدف 

اأ�ض�ضا ل�ضناعة جديدة با�ضتثمارات وعوائد كبرية ت�ضع  للف�ضاء:االإمارات  الوطنية  • اال�ضرتاتيجية 
يف �ضياغة ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للف�ضاء... و 5 اأقمار �ضناعية جديدة يتم اإطالقها حتى 2021 املنطقة  تت�ضدر  • الدولة 
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اأخبـار الإمـارات

كرم اأوائل اجلهات الداعمة ل�ضندوق الوطن

حممد بن زايد: اأبناء الإمارات يج�صدون نهج العطاء والبذل املتجذر يف خدمة جمتمعهم ووطنهم
•• اأبوظبي- وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  كرم 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
جمل�س  يف  ام�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ق�صر البحر اجلهات و ال�صخ�صيات 
ال��داع��م��ة و امل�����ص��اه��م��ة يف مت��ك��ني » 
�صندوق الوطن » من اأجل حتقيق 
اأه���داف���ه ال��وط��ن��ي��ة ت��ع��زي��زا مل�صرية 

التنمية.
و �صمل التكرمي الذي جرى خالل 
ال��ت��ي نظمها   « ب��رزت��ك��م   « ف��ع��ال��ي��ة 
ال�صندوق اأوائل ال�صركات والأفراد 
منذ  ال��وط��ن  ل�صندوق  ال��داع��م��ني 
بتجديد  ق��ام��وا  وال��ذي��ن  تاأ�صي�صه 
دع���م���ه���م ع���ل���ى ���ص��ك��ل ����ص���ن���وي ملدة 
ثالث �صنوات منذ التاأ�صي�س.. وهم 
ن����ادي و فندق  و   « ال����دار  ���ص��رك��ة   «
اإىل جانب  امل�صلحة  القوات  �صباط 
الظاهري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  ال�������ص���ادة.. 
وناجي  ال��ظ��اه��ري  را���ص��د  و�صلطان 
ح�����ص��ن احل���ارث���ي وم�����روان وح�صن 

الر�صتماين.
و اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان بهذه املنا�صبة .. 
نهج  يج�صدون  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأن 
خدمة  يف  املتجذر  وال��ب��ذل  العطاء 
اأر�صاه  الذي  و  ووطنهم  جمتمعهم 
ال�صيخ زايد بن  املغفور له  املوؤ�ص�س 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه  �صلطان 
بتعزيز  اله��ت��م��ام  على  م�صددا   ..«
الأ�صيلة  وال��ت��الح��م  ال��ت��ع��اون  قيم 
الإم����ارات  �صعب  ب��ه��ا  يتحلى  ال��ت��ي 
جيل  بعد  جيال  عليها  واملحافظة 
هذه  يف  امل�صاهمني  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املبادرة الوطنية هم قدوة املجتمع. 
و اأعرب �صموه عن �صكره و اعتزازه 
اأبناء  م��ن  النخبة  ه��ذه  مب��ب��ادرات 
الوطنية  وال���������ص����رك����ات  ال�����وط�����ن 
تنمية  م�صرية  دفع  يف  واإ�صهاماتها 
البالد من خالل تاأهيل جيل جديد 
املجالت  خمتلف  يف  املبدعني  م��ن 
طاقات  يف  وال�صتثمار  والقطاعات 
التنمية  ركيزة  يعد  ال��ذي  ال�صباب 
م�صتقبل  و����ص���ن���اع���ة  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
اأف�صل لدولتنا.. اإ�صافة اإىل �صمان 
ا�صتدامة القطاعات الرئي�صية مثل 
اأكد  و  الب�صرية.  وامل����وارد  التعليم 
النوعية  امل���ب���ادرات  اأه��م��ي��ة  ���ص��م��وه 
الدولة  روؤي���ة  ت��رف��د  ال��ت��ي  الفاعلة 
متكني  اإىل  ال��رام��ي��ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
ن��وع��ي��ة احلياة  ال�����ص��ب��اب وحت�����ص��ني 
هادفة  ب��رام��ج  وتنفيذ  املجتمعية 
اإىل تاأهيل ك��وادر ق��ادرة على تلبية 
للقطاعات  امل�صتقبلية  الحتياجات 

كافة يف دولة الإمارات.
الفعالية  خ�����الل  ����ص���م���وه  واط����ل����ع 

ا����ص���ت���ع���را����س خطط  ك���م���ا ج������رى 
ال�صندوق لعامي 2019 و2020 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ت�صتمل  وال���ت���ي 
املبادرات املبتكرة التي تتما�صى مع 
لال�صتعداد  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة 
وبناء  النفط،  بعد  م��ا  مرحلة  اإىل 
وتاأهيل  م�صتدام،  م��ع��ريف  اقت�صاد 
ج���ي���ل ج����دي����د م����ن امل���ب���ت���ك���ري���ن يف 

خمتلف املجالت والقطاعات.
و يعتزم » �صندوق الوطن » حتقيق 
امليزانية امل�صتهدفة والبالغة مليار 
2000 موهبة  درهم و ا�صتك�صاف 
50 منهم و تنمية قدرات  ورعاية 
اأكرث من 3000 مرمج و توفري 
للم�صاركة يف برامج  فر�صة   300

الت�صفري املتقدمة.
كما يعتزم ال�صندوق تدريب 800 
القطاع اخلا�س  اإماراتي للعمل يف 
60 م�صروعا بحثيا بتمويل  ودعم 
30 مليون درهم،  م�صرتك بقيمة 
10 �صركات نا�صئة  و�صمان الدعم 

عالية التقنية.
م����ن خالل  ال�������ص���ن���دوق  ي���ه���دف  و 
اإيجابي  اأث��ر  حتقيق  اإىل  مبادراته 
الإم����ارات.. دول���ة  يف  املجتمع  على 

اإىل جانب تعزيز قدرة الأفراد على 
البتكار حيث �صيقوم واحد من كل 
براءة  بت�صجيل  م��وه��وب��ني  ث��الث��ة 

اخرتاع.
وتن�صجم ا�صرتاتيجية �صندوق مع 
روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�صلحة بال�صتعداد ملرحلة ما بعد 
النفط.. وتركز على اأربعة جمالت 
اجتماعي  م��ردود  لتحقيق  رئي�صية 
اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع مبا 
للموهوبني،  الرعاية  توفري  فيها 
امل��ه��ن��ي لتطوير  وت��ق��دمي الإر����ص���اد 
الكفاءات ال�صابة املواطنة، وت�صجيع 
امل�����ص��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة ذات 
ودعم  الإيجابي،  الجتماعي  الأثر 
الأبحاث التطبيقية والبتكارات يف 

خمتلف املجالت.
ال�صيخ  ����ص���م���و  ال����ت����ك����رمي  ح�������ص���ر 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�صمو  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ 
زايد  اأمناء موؤ�ص�صة  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�صيخ  و�صمو  والإن�صانية  اخلريية 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار 
الأمن الوطني و�صمو ال�صيخ خالد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة 
الإحتياجات  وذوي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
بن  نهيان  ال�صيخ  ومعايل  اخلا�صة 

مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح .

ك���ذل���ك ع��ل��ى » ���ص��ج��رة ال���ع���ط���اء » 
الأوائل  ال��داع��م��ني  و  للم�صاهمني 
املرافق  واملعر�س  الوطن  ل�صندوق 
لها » اأمطار اخلري« والذي ت�صمن 
عر�صا حول دعم امل�صاهمني اجلدد 
على �صكل قطرات املطر التي تروي 

�صجرة العطاء.
ا�صتعرا�س  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ت��خ��ل��ل  و 
اإجن����ازات وجن��اح��ات ال�����ص��ن��دوق يف 
القيادة  روؤي��ة  اإىل دعم  اإط��ار �صعيه 

اإجمايل  ارتفع  دره��م وذل��ك بعدما 
ال�صندوق  تلقاها  التي  امل�صاهمات 
 268 اإىل   2018 ع�����ام  خ�����الل 
17 يف  مليون درهم بزيادة قدرها 
بالتزامن   2017 العام  عن  املائة 
 114 اإىل  ال�صندوق  م�صاهمو  زاد 
اأك���رث من  ك��ل منهم  ق��دم  م�صاهما 
يف  ال�صندوق  ل��دع��م  دره���م  مليون 
مبادراته  وتنفيذ  خططه  حتقيق 
التنمية  م�صرية  رف��د  اإىل  الرامية 

الأفراد بدعم و�صل اإىل 60 مليون 
درهم اإماراتي.

ا�صتعرا�س  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ت��خ��ل��ل  و 
اأه���م ن��ت��ائ��ج امل���ب���ادرات ال��ت��ي نفذها 
والبالغ  تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  ال�����ص��ن��دوق 
منها  ا�صتفاد  م��ب��ادرة   18 ع��دده��ا 
اإماراتي ترتاوح   3500 اأكرث من 
اأع���م���اره���م م���ا ب���ني ���ص��ت��ة اأع������وام و 
اإم��������ارات  م����ن ج��م��ي��ع  ع���ام���ا   60
 1490 ال��دول��ة وذل��ك مبن فيهم 

ما  ملرحلة  ال�صتعداد  يف  احلكيمة 
بعد النفط وذلك من خالل تهيئة 
البيئة التي تتيح للمواهب حتقيق 
م�صرية  يف  وامل�����ص��ارك��ة  طموحاتهم 

التنمية ال�صاملة.
 « ال����وط����ن  ����ص���ن���دوق   « اأن  ي���ذك���ر 
املا�صي  ال����ع����ام  خ�����الل  ا���ص��ت��ق��ط��ب 
مليون   730 ب��ق��ي��م��ة  م�����ص��اه��م��ات 
امل����ائ����ة من  يف   70 ت�����ص��ك��ل  دره������م 
ميزانيته امل�صتهدفة والبالغة مليار 

امل�صاركة  ع���ل���ى  ق�������ادرة  ب���ك���ف���اءات 
اق��ت�����ص��اد معريف  ب��ن��اء  ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
المارات  دول��ة  فيه  تكون  م�صتدام 

الأوىل على جميع امل�صتويات.
قائمة   « اإع��م��ار  �صركة   « وت�صدرت 
ال�صركات  فئة  يف  ال��داع��م��ني  اأك���ر 
و و����ص���ل اإج���م���ايل م�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف 
ماليني   210 اإىل  ال�������ص���ن���دوق 
م�صبح  �صعادة  ت�صدر  درهم..بينما 
ال��ف��ت��ان ق��ائ��م��ة امل�����ص��اه��م��ني يف فئة 

م��رجم��ا ا���ص��ت��ف��ادوا م��ن م��ب��ادرة » 
 200 » ورعاية  الإماراتي  املرمج 
موهوب يف جم��الت خمتلفة..كما 
بحثية  منحة   16 ال�صندوق  وف��ر 
 100 80 باحثا اإىل جانب  لدعم 
ت��دري��ب��ه��م للعمل  اإم����ارات����ي ج���رى 
جانب  اإىل  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  يف 
دع���م ���ص��ت��ة م�����ص��اري��ع ري����ادة اأعمال 
وتكنولوجيا  التقنية  امل��ج��الت  يف 

املعلومات.

حممد بن زايد ي�صتقبل رئي�ض جهاز املخابرات العامة امل�صرية
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
جهاز  رئي�س  كامل  عبا�س  اللواء  البحر  ق�صر  يف  ام�س 
املخابرات العامة امل�صرية يرافقه �صمو ال�صيخ طحنون 

بن زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني.
ونقل اللواء عبا�س كامل يف بداية اللقاء حتيات فخامة 
م�صر  جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإىل �صاحب  ال�صقيقة  العربية 

و�صاحب  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان و متنياته لدولة 

الإمارات و�صعبها مزيدا من التقدم والزدهار.
من جانبه حمل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان اللواء عبا�س كامل حتياته اإىل فخامة الرئي�س 
الرفعة  دوام  و�صعبها  ال�صقيقة  مل�صر  ومتنياته  امل�صري 

والأمن وال�صتقرار.
وت���ط���رق ال��ل��ق��اء اىل ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي جتمع 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ني و���ص��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا يف 
ت�صهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  جانب  اإىل  امل��ج��الت  خمتلف 

الهتمام  ذات  واملو�صوعات  الق�صايا  من  وعدد  املنطقة 
امل�صرتك.

ح�صر اللقاء.. �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
نهيان  ال�صيخ  �صمو  و  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
زايد  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الإن�صانية  و  اخل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  و 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ص�صة  اإدارة 
مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  ومعايل  اخلا�صة  الإحتياجات 

اآل نهيان وزير الت�صامح.
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اأخبـار الإمـارات

�صلطان القا�صمي يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اأمناء اأمركية ال�صارقة يف لندن
•• لندن - وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت��راأ���س 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة رئي�س اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة، �صباح 
يوم اأم�س الول الأحد يف العا�صمة الريطانية لندن اجتماع جمل�س اأمناء 

التطورات  اآخ��ر  على  �صموه  اطلع  حيث  ال�صارقة،  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 
املتعلقة برامج اجلامعة الأكادميية وميزانيتها الت�صغيلية لعام 2020.

اإجن��ازات خريجي اجلامعة واأح��دث الدرا�صات  اآخر  كما ا�صتعر�س الجتماع 
الدرا�صي  العام  خالل  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  عليها  ركز  التي  والبحوث 
�صكره  عن  الجتماع  خ��الل  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وع��ر  اجل���اري. 

لأع�صاء جمل�س اأمناء اجلامعة للدعم وامل�صورة التي يتقدمون بها للنهو�س 
على  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�صاء  اأثنى  جانبهم  من  اجلامعة.  مب�صرية 
اإجنازات اجلامعة وعروا عن ثقتهم يف توجهاتها وخططها التي ت�صعى اإىل 
تعزيز م�صريتها الأكادميية املتميزة. ويف هذا ال�صدد ..قال الروفي�صور كيفن 
“ با�صم اجلامعة  ميت�صل، املدير النتقايل للجامعة الأمريكية يف ال�صارقة 

الأمريكية يف ال�صارقة، اأود اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي جلهوده العظيمة والتزامه ال�صتثنائي 
من  واأ�صاتذة  طلبة  ج��ذب  ا�صتطاع  نوعه  من  فريد  اأك��ادمي��ي  جمتمع  لبناء 
خمتلف الثقافات واحل�صارات حول العامل، ونحن ممتنون جداً للدعم الذي 

يقدمه �صموه واأع�صاء جمل�س اأمناء اجلامعة”.

الوحيدة خارج اجنلرتا التي نالت �ضرف هذا االعتماد:

كلية اجلراحني امللكية باإجنلرتا متنح طب الأ�صنان يف جامعة ال�صارقة اعتمادا دوليا كمركز للتعليم اجلراحي
•• ال�شارقة-الفجر:

كلية  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ح�������ص���ول  ب���ع���د 
ال�صارقة  جامعة  يف  الأ���ص��ن��ان  ط��ب 
بامل�صتوى  ال����دويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
)كوينتم(  موؤ�ص�صة  م��ن  )امل��ا���ص��ي( 
املا�صي،  ال�����ص��ه��ر  ب��ك��ن��دا  ال��دول��ي��ة 
الأ���ص��ن��ان حت��ق��ق متيزا  ط��ب  كلية 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ج���دي���دا  واجن�������ازا 
العتماد  على  بح�صولها  ال��ع��امل��ي 
اجلراحي  للتعليم  كمركز  ال��دويل 
للجراحني  امللكية  الكلية  قبل  من 

الريطانية ملدة ثالث �صنوات.

املنعقدة  ال���دورات  �صهادات  اإ���ص��دار 
جانب  اإىل  الأ���ص��ن��ان  ط��ب  كلية  يف 
واعتماد  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ه  ���ص��ع��ار 
الدورات  التدري�س يف هذه  �صاعات 

حمليا” وعامليا”.
اأم����ا الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ه���ني جنو 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����ص���ن���ان، فقد 
ومن  الأ���ص��ن��ان  ط��ب  كلية  اأن  اأك���د 
للتعليم  كمركز  اع��ت��م��اده��ا  خ��الل 
تقدمي  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  اجل�����راح�����ي 
امل��ه��ن��ي بجانب  ال��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج 
التدريبية  وال����دورات  املحا�صرات 
بهدف  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  ج��م��ي��ع  يف 

ك��ل��ي��ة ط���ب الأ�����ص����ن����ان، وع�����دد من 
اأ�صاتذة كلية طب الأ�صنان.

وق����د اأع�����رب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة عن 
�صعادته بهذا الإجناز الذي متيزت 
به كلية الأ�صنان يف جامعة ال�صارقة، 
م���وؤك���دا ب����اأن ه���ذه الإجن������ازات هي 
للتوجيهات  اجلامعة  لتنفيذ  ثمار 
وال�����ص��ي��ا���ص��ات ال���ت���ي و���ص��ع��ه��ا لها 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة )حفظه 
وال��ت��ي تق�صي  ورع���اه(،  تعاىل  اهلل 

�صعادة  الع��ت��م��اد  ج���داري���ة  ت�����ص��ل��م 
الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
من الروفي�صور بول اأفلني رئي�س 
امللكية  الكلية  يف  الع��ت��م��اد  جل��ن��ه 
مايكل  والروفي�صور  الريطانية 
ا�صكوادير عميد كليه طب الأ�صنان 
الريطانية،  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  يف 
قتيبة  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  بح�صور 
اجلامعة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ح���م���ي���د، 
والعلوم  الطبية  الكليات  ل�����ص��وؤون 
الطب،  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د  ال�����ص��ح��ي��ة 
والأ�صتاذ الدكتور هني جنو عميد 

العاملية  الآف��اق  يف  تقدمها  بتعزيز 
ذلك  ويج�صد  امل��ج��الت،  جميع  يف 
حت�صل  التي  الدولية  العتمادات 
التي  ال��رام��ج  م��ن  العديد  عليها 
خمتلف  يف  اجل���ام���ع���ة  ت��ط��رح��ه��ا 
اأخرها  ك��ان  وال��ت��ي  التخ�ص�صات، 
الع����ت����م����اد ال��������دويل ل��ك��ل��ي��ة طب 
الأ�صنان كمركز للتعليم اجلراحي 
للجراحني  امللكية  الكلية  قبل  من 
الوحيدة  الكلية  وهي  الريطانية 
خ���ارج اجن��ل��رتا ال��ت��ي ن��ال��ت الفخر  
بهذا العتماد، واعتماد �صعار الكلية 
يف  الريطانية  للجراحني  امللكية 

يف تقدمي الرعاية ال�صحية الفائقة 
ا�صت�صافة  خ���الل  م���ن  ل��ل��م��ر���ص��ى 
اأف�صل املحا�صرين من كافة اأنحاء 

تطوير مهارات الأطباء والعاملني 
يف جم��ال ط��ب الأ���ص��ن��ان م��ن اأجل 
احلفاظ على اأعلى معايري اجلودة 

التدريب  العامل ليقوموا بعمليات 
العلم  اإليه  تو�صل  ما  اأح��دث  على 

احلديث يف هذا املجال.

الإمارات توزع 25 قارب �صيد على اأ�صر ال�صهداء وذوي الحتياجات يف عدن

انطالق امللتقيات امل�صغرة يف جمال�ض الأحياء مبدينة زايد

•• عدن-وام:

وزعت دولة الإمارات - ممثلة يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي - 25 قارب �صيد 
على اأ�صر ال�صهداء وذوي الحتياجات اخلا�صة مبديرية الريقة يف حمافظة عدن 

ا�صتمرارا للدعم الذي تقدمه الدولة لل�صيادين اليمنيني. وقال حممد الكعبي 
ممثل الهالل الأحمر الإماراتي اإن ت�صليم قوارب ال�صيد �صمل اأ�صر ال�صهداء وذوي 
مبديرية  واحل�صوة  وفقم  عمران  وراأ���س  قعوة  مناطق  يف  اخلا�صة  الحتياجات 
قارب   25 ت�صليم  املقبل  ال�صهر  �صيتم خالل  اأن��ه  اإىل  ع��دن.. م�صرياً  الريقة يف 

�صيد اآخر لأ�صر ال�صهداء وذوي الحتياجات اخلا�صة مبنطقة اخلي�صة يف عدن. 
اأ�صاد نا�صر الن�صي رئي�س الهيئة العامة للم�صائد ال�صمكية يف »عدن  من جانبه 
واأبني وحلج« بالدعم الكبري واملتوا�صل من دولة الإمارات لل�صيادين. بدوره اأكد 
القوارب  اأن  املنطقة  يف  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  مكتب  مدير  اأبوبكر  اأي��وب 

التي مت ت�صليمها �صت�صاهم يف التخفيف من معاناة ال�صيادين وتوفري �صبل عي�س 
لهم يف ظل الأو�صاع ال�صعبة التي يعي�صونها. ح�صر حفل توزيع القوارب .. نائل 
يف  لال�صطياد  الدولية  الهيئة  من�صق  ال�صمكي  الإن���زال  مراكز  مدير  ال�صروري 

خليج عدن وعبد الروؤوف ال�صقاف وكيل حمافظة عدن وعدد من ال�صخ�صيات.

•• الظفرة-الفجر:

انطالقاً من توجيهات من قيادتنا الر�صيدة نظمت بلدية منطقة الظفرة لقاًء 
مع املجتمع املحلي مبدينة زايد لتعزيز اأوا�صر التوا�صل بني البلدية واملواطنني 

من اأجل العمل امل�صرتك وتوحيد الهدف، ودعم امل�صاركة املجتمعية والعمل على 
حت�صني وتطوير اخلدمات، والطالع على متطلبات املواطنني والعمل على حل 
اأمامهم للتعبري عن متطلباتهم وال�صتماع  ق�صاياهم. وفتح الفر�س واملجالت 
اللتزام  باأهمية  التوعية  اللقاء  وتخلل  تلبيتها.   على  والعمل  مقرتحاتكم  اىل 

بقوانني اأعمال البناء واأ�صغال الوحدات ال�صكنية وخمالفات املظهر العام، وتعريف 
الأهايل باأهم امل�صاريع التطويرية القائمة وامل�صتقبلية يف مدينة زايد، ومت ح�صر 
ال��الزم لتوفريها لهم، ونال  املعنية واج��راء  ل��الإدارات  كافة الحتياجات لرفعها 
امللتقيات  من  �صل�صلة  �صمن  امللتقى  وي��اأت��ي  املواطنني.  وا�صتح�صان  ر�صا  اللقاء 

امل�صغرة التي تنظمها البلدية يف جمال�س الأحياء مبدينة زايد ومت خالله توعية 
وحث الأهايل على �صرورة الت�صجيل يف املن�صة الذكية �صمارت با�س، كما مت تفعيل 
وت�صجيل جمموعة من املواطنني يف املن�صة الذكية.  وتوعيتهم بكيفية ا�صتخدامه 

وتقدمي طلباتهم اخلدمية من خاللها باأقل جهد وباأ�صرع وقت.

كن اأولياء الأمور من متابعة اأداء اأبنائهم الرتبية تطلق تطبيقا جديدا يمٌ
•• دبي- حم�شن را�شد:

جديد،  تطبيق  اإط��الق  عن  م��وؤخ��را،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ميكن اولياء المور من متابعة اداء اأبنائهم على مدار العام الدرا�صي، 

ف�صال عن �صهولة التوا�صل مع ادارات مدار�س اأبنائهم يف اأي وقت.
امل���دار����س، ح�صلت  مل��دي��ري  ال����وزارة م��ن خ��الل تعميم لها  وط��ال��ب��ت 
الأمور،  اأول��ي��اء  بيانات  حتديث  باأهمية  منه،  ن�صخة  على  »الفجر« 
الوزارة  توا�صل  �صهولة  يف  ي�صهم  مم��ا  البيانات،  دق��ة  على   م�صددة 

واملدار�س مع اولياء المور .
واأفادت الوزارة باأنها �صتبعث بر�صائل ن�صية وامييالت لأولياء الأمور، 

»ا�صم  ت�صمل  التي  النظام،  اإىل  للدخول  املطلوبة  اخلا�صة  بالبيانات 
امل�صتخدم وكلمة املرور«، م�صددة على املدار�س اأهمية ار�صال البيانات 
و�صعبته،  الطالب  ورق��م  اأ�صم  ت�صم«  بحيث  الأم��ور،  لأولياء  املحدثة 
وا�صم املدر�صة وكودها والقطاع الذي تنتمي اإليه، وبيانات ويل المر 
اأية  لتفادي  وذل��ك  النقال،  هاتفه  ورق��م  اللكرتوين  بريده  وعنوان 

اأخطاء يف توزيع البيانات.
البيانات، ف�صال عن  ال��دق��ة يف ملئ  م��راع��اة  اأهمية  ال���وزارة  واأك���دت 
وزارة  قبل  م��ن  اأي�صا  ا�صتخدامها  �صيتم  حيث  التفا�صيل،  و���ص��وح 
الرتبية والتعليم يف التوا�صل مع اأولياء الأمور بخ�صو�س التعميمات 

الهامة والنتائج اخلا�صة بالطلبة وما �صابه. 

خرباء تربويون من املنطقة والعامل يناق�صون فى دبي اأف�صل احللول التكنولوجية التعليمية
•• دبي-وام:

بداأ ام�س عدد من اخلراء الرتبويني من خمتلف اأنحاء املنطقة امل�صاركني 
فى موؤمتر �صركة بالك بورد »التعليم والتعُلم« الذى ي�صتمر 3 ايام فى دبي 
واكت�صاف  املمار�صات  اأف�صل  ح��ول  عمل  وور���س  تقدميية  عرو�س  مناق�صة 
اأحدث احللول التكنولوجية التعليمية ومواجهة التحديات الأكرث اإحلاحاً 
يف حقل التعليم مع الرتكيز على منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ورو�صيا 

وال�صرق الأو�صط واإفريقيا اإنطالقاً من دبي.
و�صوف يتطرق املوؤمتر اإىل جناح الطالب بالتعُلم الرقمي واملدمج والعتماد 
البيانات وحمايتها  الإنرتنت وحتاليل  على  والآراء  والتقييمات  الأكادميي 
التعليمية  التكنولوجيا  ور�صة عمل حول مواكبة  الول  اليوم  فيما ت�صمن 
مبنطقة جمل�س التعاون اخلليجي وال�صرق الأو�صط واإفريقيا ورو�صيا والتي 

�صلطت الأ�صواء على املنهجيات وال�صرتاتيجيات امل�صممة مل�صاعدة املوؤ�ص�صات 
على ت�صميم جتربة التعليم والتعُلم وور�صة عمل التعليم الإلكرتوين التي 
�صتوفر للم�صاركني معلومات مفيدة حول تطوير وت�صميم الدرو�س للتعُلم 
الإلكرتوين وجل�صة خم�ص�صة وهي الور�صة الثالثة والتى تناولت التطوير 
املحرتف يف جمال التعليم والتعُلم الرقمي لتحليل العوائق التي تواجهها 
املوؤ�ص�صات التعليمية العليا املعا�صرة وفوائد املقاربة ال�صرتاتيجية ملواجهتها 
بالإ�صافة اإىل ندوة تنفيذية �صرُتكز على كيفية دعم املُعلمني للُمتعلمني يف 

بيئة تتغري بخطى مت�صارعة.
وقال روبرت �صبيد نائب الرئي�س ملنطقة رو�صيا وال�صرق الأو�صط واإفريقيا 
للجامعات  مثالية  من�صة  ي��ع��د  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  ان  ب���ورد  ب���الك  ���ص��رك��ة  ل���دى 
والكليات واملُعلمني ملناق�صة �صبل ا�صتخدام التكنولوجيا لدفع جناح الطالب 

واملوؤ�ص�صات التعليمية .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يعزي يف وفاة �صلطان عبيد الرزي ال�صام�صي

•• عجمان-وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�صمو ال�صيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ام�س واجب العزاء اإىل اأبناء واأ�صرة الرزي ال�صام�صي يف وفاة املغفور 
له �صلطان عبيد الرزي ال�صام�صي. واأعرب �صموهما - خالل زيارتهما جمل�س العزاء مبنطقة م�صريف يف 
عجمان - عن خال�س تعازيهما و�صادق موا�صاتهما لأ�صرة الرزي ال�صام�صي .. داعيني اهلل العلي القدير 
اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله ال�صر وال�صلوان. كما قدم واجب العزاء اإىل 
جانب �صموهما .. ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون الإدارية 
واملالية وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية وال�صيخ را�صد بن حميد بن 
الغفلي مدير مكتب �صاحب  و�صعادة طارق بن غليطه  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  را�صد 

ال�صمو احلاكم و�صعادة ويو�صف النعيمي مدير عام الت�صريفات وال�صيافة وعدد من امل�صوؤولني.

حميد بن عمار ي�صهد احلفل اخلتامي لربنامج املدن امل�صيفة يف عجمان

املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
الأوملبياد  بدعم  فخورة  التنفيذي 
 2019 العاملية  لالألعاب  اخلا�س 
ت�صت�صيفه  اإن�����ص��اين  ح���دث  اأك����ر 
يعك�س  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي،  العا�صمة 
ث���ق���ة ال����ع����امل ب����دول����ة الإم���������ارات 

العربية املتحدة.
اإم��ارة عجمان  اأن م�صاركة  واأك��دت 
ياأتي يف  امل�صيفة،  املدن  برنامج  يف 
تعزيز  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود  اإط���ار 

ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان وامل��ت��ط��وع��ني يف 
متكامل  ب��رن��ام��ج  وو����ص���ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
اإيجابية  لهم �صورة  ينقل  للوفود، 
الإم���������ارات  اإرث  ح�����ول  وج���م���ي���ل���ة 
وتقاليد  ع��������ادات  م����ن  الأ�����ص����ي����ل 
مثمنا  واع��ت��زاز،  فخر  بكل  عربية 
اإم���ارة  دور اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
عجمان على م�صاركتها الفعالة يف 

ا�صت�صافة احلدث.
اللجنة  اأع������رب������ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 

امل�صاهمة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
وال��راع��ي��ة ل��ل��رن��ام��ج. و���ص��ارك يف 
اإم����ارة  يف  امل�صيفة  امل����دن  ب��رن��ام��ج 
عجمان وفود من 9 دول متثلت يف 
والرتغال،  وفل�صطني،  الت�صيك، 
واأوكرانيا، وتركمان�صتان، واألبانيا، 
اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  وال��������دمن��������ارك، 
ت�صم  والتي  و�صلوفاكيا،  جورجيا، 
414 ريا�صيا م�صاركا من اأ�صحاب 

الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

عادات وتقاليد ال�صعوب”.
بالريا�صيني  ف��خ��ره  ع��ن  واأع�����رب 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  يف  امل�����ص��ارك��ني 
متاماً  ب��ك��م،  نفتخر  “اإننا  ق��ائ��ال: 
َت��ف��ت��ِخ��ر ب��ك��م ب��ل��داُن��ك��م، واإننا  ك��م��ا 
ن�ْصتلِهم منكم الدرو�س يف الإ�صرار 
وال���ع���زمي���ة، ون��ت��م��ن��ى ل��ك��م حتقيق 
النت�صارات التي تليق بعطائكم”.

التوجيهية  اللجنة  بجهود  واأ���ص��اد 
اخلا�س  الأومل����ب����ي����اد  ع��م��ل  وف�����رق 

وع����ي امل��ج��ت��م��ع ل���ص��ت��ي��ع��اب ودم���ج 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  واأخ��وان��ن��ا  اأبنائنا 
ا�صرتاتيجية  ل��ن��ح��ق��ق  ال���ع���ال���ي���ة، 
ال�صاملة  ال���ن���م���وذج���ي���ة  امل���دي���ن���ة 

للجميع.
اخل���ت���ام���ي  احل�����ف�����ل  خ�������الل  ومت 
ع���ر����س ف���ل���م ق�����ص��ري ي���وث���ق اأه����م 
ب���رن���ام���ج  ال������وف������ود يف  حم�����ط�����ات 
عجمان،  اإم����ارة  يف  امل�صيفة  امل���دن 
امل�صاركة  ال��وف��ود  روؤ���ص��اء  وت��ك��رمي 

ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان يف 
نيابة  ال�صام�صي  دميا  األقتها  كلمة 
ع���ن ال��ل��ج��ن��ة ع���ن م�����ص��اع��ر الفخر 
لرنامج  الإم���������ارة  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
اإمارة  اأن  مو�صحة  امل�صيفة،  امل��دن 
�صامية  وبتوجيهات  بدعم  عجمان 
حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان ورعاية �صمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�صيخ 

•• عجمان-وام:

بن  ع��م��ار  ب��ن  حميد  ال�صيخ  �صهد 
الفخري  الرئي�س  النعيمي  حميد 
اإمارة  يف  امل�صيفة  امل���دن  لرنامج 
ع��ج��م��ان يف ح��دي��ق��ة ال��ع��ل��م احلفل 
امل�صيفة  امل��دن  لرنامج  اخلتامي 
يف الإم�������ارة وال�����ذي ت�����ص��م��ن عدة 
وجمتمعية  ث���ق���اف���ي���ة  ف���ع���ال���ي���ات 
يف  م�صاركة  دول   9 وف��ود  بح�صور 
الأوملبياد اخلا�س لالألعاب العاملية 

و414 ريا�صيا.
واأكد ال�صيخ حميد بن عمار يف كلمة 
األقاها اأن ا�صت�صافة دولة الإمارات 
ل����الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س ل���الأل���ع���اب 
العاملية، تعك�س املكانة املتميزة التي 
و�صلت اإليها دولتنا بني دول العامل 
اأ�صحاب  ورع���اي���ة  دع���م  جم���ال  يف 
ال��ه��م��م، ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي مازالت 
تبهرنا دوماً باإجنازاتها وعطائها. 
عجمان  اإم���ارة  يف  “اإننا  واأ���ص��اف: 
برنامج  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  ف���خ���ورون 
الرنامج  ه����ذا  امل�����ص��ي��ف��ة،  امل�����دن 
مع  للتوا�صل  ج�����ص��راً  ���ص��ّك��ل  ال���ذي 
تبادل  لنا  واأت���اح  املجتمعات،  كافة 
وتعزيز  وال�����ت�����ج�����ارب  اخل���������رات 
والتعرف على  امل�صرتكة  العالقات 

امل�صيفة  امل����دن  ب��رن��ام��ج  وت�����ص��م��ن 
ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي����ام جمموعة 
الثقافية  امل��ت��ن��وع��ة  الأن�����ص��ط��ة  م��ن 
زيارات  �صملت  ال��ت��ي  والرتفيهية 
خالل  وتعليمية  �صياحية  مل��واق��ع 
11 مار�س  8 وح��ت��ى  ال��ف��رتة م��ن 
ب�����ه�����دف ت����ع����ري����ف ال���ري���ا����ص���ي���ني 
الهمم  اأ����ص���ح���اب  م���ن  امل�����ص��ارك��ني 
على العادات والتقاليد الإماراتية، 
والتفاعل  امل�����ص��ارك��ة  ثقافة  ون�صر 
امل��ج��ت��م��ع��ي، ح���ي���ث ن��ظ��م��ت زي�����ارة 
خاللها  مت  ع��ج��م��ان  اأك���ادمي���ة  اإىل 
الأن�صطة  م����ن  ال���ع���دي���د  اإق�����ام�����ة 
والرتفيهية  والثقافية  الريا�صية 
الفلوكلورية  ال��ع��رو���س  وت��ق��دمي 
امل���������ص����ارك����ة، كما  ال�����وف�����ود  ل�������دول 
لند  في�صتفال  اإىل  زي���ارة  نظمت 
و م���ت���ح���ف ع���ج���م���ان ك����اأح����د اأه����م 
الإم����ارة،  يف  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات 
وقدمت لهم فقرات تعك�س املعاين 
والقيم الوطنية الأ�صيلة وتقدمي 
والتقاليد  ل��ل��ع��ادات  ح��ي��ة  ل��وح��ات 
من  و���ص��ور  واحل���رف  الجتماعية 
ال�صعبية  والأل���ع���اب  امل��ا���ص��ي  ح��ي��اة 
وال���ع���ر����س الإم������ارات������ي وال������رتاث 
الفلوكلورية  والأهازيج  الإماراتي 
وال�صعبية يف اإطار التبادل الثقايف.

قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة ي�صدد على التميز والبتكار

الإمارات للتنمية الجتماعية تختتم دورة اإعداد وتطوير املدربني 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ت����راأ�����س ال����ل����واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س جلنة  ع����ل����وان 
اخليمة،  ب���راأ����س  ال��ُع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادة 
اجتماع جلنة القيادة الُعليا الثالث 
بح�صور  2019م،  اجل��اري  للعام 
اأع���������ص����اء ف����ري����ق جل���ن���ة ال���ق���ي���ادة 
القيم  اأب��رز  ملناق�صة  وذل��ك  الُعليا، 
ف�صاًل  الإ�صرتاتيجية،  واملوؤ�صرات 
ع���ن ا���ص��ت��ع��را���س ن��ت��ائ��ج امل���ب���ادرات 

جلنة القيادة الُعليا براأ�س اخليمة، 
تطبيق  على  احلر�س  اأهمية  على 
تطبيقاً  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ي��ز  ق��ي��م��ة 
الداخلية،  وزارة  لإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي حتث على التطوير والتميز، 
يف  والبتكار  الإب���داع  على  وت�صجع 
تطبيق  �صرورة  اإىل  داعياً  العمل، 
امل�صتمر  وال��ت��ح�����ص��ني  ال���ت���ط���وي���ر 
الأداء  مب�صتوى  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
الأمني وخدماته املختلفة املقدمة 

اإىل اجلمهور.

وامل�������������وؤ��������������ص�������������رات ال������وط������ن������ي������ة 
العامة  الإدارة  يف  والإ�صرتاتيجية 
عن  امل�صاندة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد 
2018م، مقارنة مع م�صتهدفاتها 
2019، ومت ا�صتعرا�س ومناق�صة 
ن���ت���ائ���ج امل�������ب�������ادرات وامل�����وؤ������ص�����رات 
الدفاع  اإدارة  يف  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
2018م، مقارنة  ع��ام  امل��دين عن 
وعر�س  2019م،  مب�����ص��ت��ه��دف��ات 
املخاطر عن  اإدارة  نتائج  ومناق�صة 
عام 2018م، مقارنة مب�صتهدفات 

واملوؤ�صرات الوطنية.
عر�س  الج�����ت�����م�����اع،  خ������الل  ومت 
ومناق�صة قيمة ) التميز والبتكار 
الداخلية،  وزارة  ق��ي��م  اإح�����دى   )
التميز  انتهاج قيمة  والتاأكيد على 
العمل  م��ه��ام  اأداء  ع��ن��د  والب��ت��ك��ار 
قيم  اهم  اأحد  باعتبارها  ال�صرطي 
احلر�س  فيجب  الداخلية،  وزارة 
يف  فعلياً  بتطبيقها  الل��ت��زام  على 

الواقع العملي امليداين. 
ون����اق���������س الج�����ت�����م�����اع امل������ب������ادرات 

نتائج  م��ن��اق�����ص��ة  ث����م  2019م، 
نتائج  ال���ذك���ي، وع���ر����س  ال��ت��ح��ّول 
اخلدمات ذات الأولوية وهي ) 8 ( 
خدمات ذات الأولوية متمثلة يف ) 
اإدارة ترخي�س الآليات، واإدارة املرور 
والدوريات، واإدارة مراكز ال�صرطة 
العقابية  املوؤ�ص�صة  واإدارة  ال�صاملة، 
نتائج  وا�صتعرا�س   ) والإ�صالحية 
العام  عن  املخدرات  مكافحة  اإدارة 

2018م.
رئي�س  اأك�����د  الج���ت���م���اع،  خ���ت���ام  يف 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية 
الرنامج التدربي »اإعداد وتدريب املدربني« ، 
م��درب معتمد وخبري  النقبي  د.خالد  قدمها 
ياأتي  والتي  والتدريب،  ال�صت�صارات  يف جمال 
تنظيمها لتنمية املعارف والجتاهات واملهارات 
واخل�����رات الأ���ص��ا���ص��ي��ة ال���الزم���ة ال��ت��ي متكن 
بكفاءة  التدريب  بعمليات  القيام  من  امل�صارك 
وف��اع��ل��ي��ة وت���رف���ع م�����ص��ت��وى ق���درات���ه وتقومي 
وحت�صني براجمه التدريبة مبهنية واحرتافية 
،و����ص���ارك ف��ي��ه��ا 19 م�����ص��ارك��اً وم�����ص��ارك��ة من 
التدريب  م��ه��ارات  م��ن  التمكن  يف  ال��راغ��ب��ني 
يف  وال��ق��درات  الإمكانات  اأ�صحاب  من  الفعال 
املجتمع  اأف��راد  من  املعرفية  املجالت  خمتلف 
 40 بح�صيلة  ا�صبوعني  مل��دة  ا�صتمرت  والتي 
���ص��اع��ة م��ع��ت��م��دة. وج���اء تنظيم ال��رن��ام��ج يف 
اإطار اخلدمات التي يقدمها برنامج اخلرات 
املجتمعية »تبادل« لتزويد امل�صاركني باملهارات 
املدرب  لإع����داد  ال��الزم��ة  والأدوات  وامل���ع���ارف 
ملمار�صة  مهاراتهم  تطوير  خالل  من  الفعال 

عملية التدريب.
اأطلقت جمعية الإم��ارات يف نوفمر 2014، 
اأهمية  على  فكرته  تقوم  ال��ذي  تبادل  برنامج 
اإبراز وت�صخري الطاقات والكفاءات من معارف 
لتعميم  لالآخرين  ونقلها  ومهارات،  وخ��رات 

الفائدة و�صوًل اإىل جمتمع متميز يف الثقافة 
وال��ت��م��ك��ني.  وي��ع��ت��ر ب��رن��ام��ج ت��ب��ادل من�صة 
مثالية لتبادل املعرفه الذي ي�صاهم بدوره يف 
ن�صر الوعي والثقافه املعرفيه، وتنمية املدارك 
الثقافية لدى اأفراد املجتمع من خالل تنظيم 
التوعويه  املحا�صرات  من  متنوعة  جمموعة 
وور�س العمل وحلقات نقا�صية هادفة يف كافة 
املحاور  من  ع��دداً  ال��دورة،  وتناولت  املجالت. 
التخ�ص�صية يف اإعداد املدرب املحرتف الفعال، 
ال��ن��ف�����ص��ي، وكيفية  ك�����ص��ر احل���اج���ز  واأ���ص��ال��ي��ب 
امل��ت��درب��ني، وم���ه���ارات الت�صال  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
الرنامج  ت�صميم  وط��رق  الفعال،  والتوا�صل 
التعريف  على  الرنامج  رك��ز  كما  التدريبي، 

بناء  و  الأه���داف  واإع���داد  التدريب  باأ�صا�صيات 
فن  وتنمية  التدريبية،  واملحتويات  احلقائب 

الإلقاء، وا�صرتاتيجيات تنفيذ الرامج
واأ�صار النقبي باأن  التدريب ي�صهد نقلة نوعية 
يف الآون��ة الأخ��رية نتيجًة للجهود املبذولة يف 
حيث  الو�صائل،  ب�صتى  ال��ت��دري��ب  ثقافة  ن�صر 
اأن املجتمع بحاجة اإىل ثقافة تدريبية �صاملة 
اأداة  يعد  مل  فالتدريب  امل�صتويات.  كافة  على 
بل خياراً  املوظفني فح�صب  ملهارات  تطويرية 
كاأهم  الإن�����ص��ان  يف  لال�صتثمار  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 
يتاأتى  ول  الب�صرية،  والتنمية  الإنتاج  عنا�صر 
ذلك اإل من خالل التدريب اجليد والتطوير 
امل�صتمر والدقة العالية يف العملية التدريبية 

ومقايي�س  مل��ع��اي��ري  تخ�صع  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي 
ال��رن��ام��ج قدم  خ��الل  ب��اأن��ه  كما و�صح  ثابتة. 
تتدرج  تدريبية  امل�صاركون  جمموعة عرو�س 
املتقدمة  الفنيات  اإىل  الأ���ص��ا���ص��ي��ات  م��ن  بهم 
وي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ى دع���م وت��وج��ي��ه��ات ن��ظ��ري��ة و 
�صاعه    40 م��دى  على  راجعة  وتغذية  عملية 
ت��دري��ب��ي��ة، ي��خ��و���س خ��الل��ه��ا امل�����ص��ارك��ني عدد 
مقننة،  عملية  منهجية  وفق  التقييمات،  من 
املهارات  وت��ن��م��ي��ة  ت�����ص��ك��ي��ل  يف  ي�����ص��ه��م  وال�����ذي 
ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة. وق��د مت اخ��ت��ي��ار امل�صاركني 
واإ�صت�صاريني  تقييم وخ��راء  من خالل جلنة 
و هذا الرنامج ل يهدف اإىل تخريج املدربني 
فقط، بل بناء وتنمية قدرات املدربني مبهنية 
واحرتافية. وقال خلف �صامل بن عنر مدير  
اإميانا من اجلمعية بتفعيل  جمعية الم��ارات 
دور املدرب يف املجتمع وملا له من اأهميه عظمى 
يف امل�صاعدة على ن�صر ثقافة التنمية الب�صرية 
التدريبية  ال�������دورة  ه����ذه  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
وتطبيقي  عملي  ب�صكل  امل�����ص��ارك��ني  ل��ت��دري��ب 
اإث��راء خرات  و  التدريبية  العملية  اإدارة  على 
املواقف  التعامل مع  امل�صاركني حول  ومعارف 
حتدث  قد  التي  واملفاجئة  والطارئة  ال�صعبة 
وتنمية  التدريب  عمليات  وتنفيذ  اإدارة  اأثناء 
ق���درات���ه���م ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن خالل 
اإك�صابهم مهارات عملية تطبيقية ذات فاعلية 

وكفاءة .

ور�صة ثقافية لعدد من الوفود امل�صاركة بالأوملبياد اخلا�ض يف جمل�ض امل�صرف
•• اأبوظبي-وام:

زار ع���دد م��ن ال���وف���ود امل�����ص��ارك��ة يف 
اخلا�س  الأوملبياد  العاملية  الألعاب 
جمل�س   ”2019 “اأبوظبي 
امل�صرف �صمن برنامج نظمه مكتب 
�صوؤون املجال�س يف ديوان ويل عهد 
اأب���وظ���ب���ي اح���ت���ف���اًء ب��امل�����ص��ارك��ني يف 
الأوملبياد اخلا�س، بالتعاون مع “ذا 
وال�صياحة.  الثقافة  ودائ���رة  نوت” 
ثقافية  ور���ص��ة  يف  ال��وف��ود  و�صاركت 
وثقافة  ت���راث  على  للتعرف  فنية 
دول����ة الإم�������ارات وال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف 
امل�صرف  ملجل�س  الريا�صية  ال�صالة 
بينهم”  “مكاين  ف��ري��ق  مب�صاركة 
جمتمعية  خ���ط���وة  يف  ال���ت���ط���وع���ي 
نفو�س  يف  الإن�صانية  القيم  لتعزيز 
امل�����ص��ارك��ني وال���ت���ب���ادل ال��ث��ق��ايف مع 
امل�������ص���ارك���ة وف�����ق قيم  امل���ن���ت���خ���ب���ات 
الثقافات  على  والنفتاح  الت�صامح 
وال�����ص��ع��وب. وت��اأت��ي ال���زي���ارة �صمن 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ج�����ه�����ود  دع�������م 
العاملية  الألعاب  اخلا�س  لالأوملبياد 
الذي  الثقايف،  الأوملبياد  تنظيم  يف 
ويت�صمن  ه���ام���ة  اإ����ص���اف���ة  ي�����ص��ك��ل 
والأن�صطة  الفعاليات  م��ن  العديد 

غري الريا�صية التي ت�صعى لإحداث 
الطويل  امل��دى  على  اإيجابي  تغيري 
بالن�صبة لأ�صحاب الهمم يف املجتمع 
والت�صجيع على التوا�صل والتفاعل 
وتعرف  امل�صاركني.  الريا�صيني  مع 
على  الهمم  اأ�صحاب  من  احل�صور 
والإرث  املجتمعي  التوا�صل  اأهمية 

ال��ث��ق��ايف الإم���ارات���ي، وال����دور الهام 
ي�صاهموا  اأن  ل���ه���م  مي���ك���ن  ال������ذي 
ت����وف����ري جتربة  م�����ن خ������الل  ف���ي���ه 
لتعزيز  باملعلومات  وحافلة  ممتعة 
اأ���ص��ح��اب الهمم من  خ��ط��وات دم��ج 
يف  وغريهم  الذهنية  الإعاقة  ذوي 
املجتمع يف دولة الإمارات والعامل .

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2812  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ك��ان��دل ان��ريج��ي ان��د كيميكالز م.د.م.�����س جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
نعلنكم  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  التجاري  ابوظبي  املدعي/بنك 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ مائة وثالثة 
وثالثني الف ومائتي وت�صعة و�صبعني درهم وخم�صة و�صتني فل�صا( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية يف:2017/8/15 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/997  جتاري كلي
حمل  جمهول  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاولت  1-ا�صكان   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /التطوير للمقاولت ���س.ذ.م.م وميثله:ح�صني علي ح�صن 
علي البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ )1.260.859( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة )واعالنك بان املحكمة قد قررت 
املذكورة اعاله(.وحددت لها جل�صة  التجارية  الكلية  الدائرة  الدعوى اىل  باحالة 
لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/3/17  الحد  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/137  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-علي �صمري �صبحي ال�صهابي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /جمموعة بغلف الظافر القاب�صة وميثله:همام رمالن حممد الهاجري 
الزام  مع  متخ�ص�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/3/20  الربعاء  يوم  لها جل�صة  كفالة.وحددت  بال 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  �س لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة وذلك يف مبنى حماكم دبي الرئي�صي - مكتب 

اإدارة الدعوى التا�صعة .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/1610  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- علي اكر �صخ�صي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/مرت�صى 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ع��رب  بن  علي  عبداهلل  وميثله:را�صد  ح�صن  بن  بورهنك 
ل�صالح/مرت�صى  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/11/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
بورهنك بن ح�صن بالزام املدعي عليه ان يرد للمدعي 87 كيلو غرام ذهب عيار 995 او 
يوؤدي اليه ما يعادل قيمته مبلغ )22.213.55( دهم مع الفائدة بواقع 9% �صنويا من 
تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2018/7/24 حتى ال�صداد التام والزمته بالر�صوم 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  وامل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/352  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ا���ص��م��اء حممد عطية ط��اح��ون جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  م�صطفى  اح��م��د  عبدالنا�صر  ج��م��ال  /اح��م��د  امل��دع��ي  ان 
والر�صوم  دره��م   )8000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�صداد 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال��ت��ام 
ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف  امل��واف��ق:2019/3/18 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ا�صتقبلت 
دولة  وزي���رة  ال�صام�صي  ���ص��امل  بنت 
ناكاجيما  اإكيهيكو  �صعادة  ..�صعادة 
�صفري اليابان لدى الدولة، يف اطار 

توثيق العالقات بني البلدين.
رح��ب��ت معايل  ال���ل���ق���اء،  ب���داي���ة  ويف 
الدكتورة ميثاء ال�صام�صي بال�صفري 
ل��ه ك��ل التوفيق  ال��ي��اب��اين، ومت��ن��ت 
م�صيدة  ال��دول��ة،  يف  عمله  م��ه��ام  يف 
البلدين،  ب��ني  الأخ��وي��ة  بالعالقات 
امل�صرتك  ال����ت����ع����اون  ����ص���ه���ده  وم������ا 
م���ن ت��ق��دم وت���ط���ور يف ال��ع��دي��د من 
اق���رتاح  اإىل  ب��ال���ص��اف��ة  امل���ج���الت، 
واأكدت  التعاون.  ه��ذا  لتعزيز  �صبل 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  ل��ل��دول��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة، 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ص��اء  ال�����ص��ي��وخ 

ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم������ارات حتر�س 
على دعم هذه العالقات وتعزيزها.

وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة 
التي  الإجن�����ازات  ال�صام�صي  ميثاء 

ح��ق��ق��ت��ه��ا امل�������راأة الإم����ارات����ي����ة على 
موؤكدة  والعاملي،  املحلي  امل�صتويني 
اأن قيادة دول��ة الإم��ارات دعمت دور 
املجتمعية  مكانتها  وع����ززت  امل����راأة 
الدور  مثمنة  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
ال�صيخة فاطمة بنت  ل�صمو  الفاعل 
مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
املتوا�صل  ودعمها  الأ�صرية  التنمية 
امل�صاركة  على  وحثها  امل���راأة  مل�صرية 
ال������دوؤوب������ة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت. 
قدمتها  التي  اجلهود  اإىل  واأ���ص��ارت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق اأه��������داف جلنة 
اليابانية   - الم��ارات��ي��ة  ال�����ص��داق��ة 
للتطوير الوظيفي للمراأة، وخا�صة 
اأداء  ال��ت��وازن بني  يف جم��ال حتقيق 
ومهامها  اأ�صرة،  وربة  كاأم  واجباتها 

الوظيفية.

اليابان  ���ص��ف��ري  اأ�����ص����اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ب�����الإجن�����ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول���ة 
الإمارات يف كافة املجالت التنموية، 
وخا�صة جمال امل�صاواة بني اجلن�صني 
�صمو  دور  ثمن  كما  امل���راأة،  ومتكني 
ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك يف 
تعزيز مكانة املراأة وخا�صة يف جمال 
والقت�صادية،  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
اأن  على  حري�صة  اليابان  اأن  موؤكداً 
تكون هناك جمالت اأخرى للتعاون 
رعاية  م�صتوى  على  اجلانبني  بني 

الأ�صرة، ومتكني املراأة.
ت��وج��ه��ت معايل  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
بال�صكر  ال�صام�صي  ميثاء  الدكتورة 
ناكاجيما  اك��ي��ه��ي��ك��و  ال�����ص��ف��ري  اإىل 
من  م��زي��داً  اليابان  ل�صعب  متمنية 
ال��ت��ق��دم والزده������ار ..واأع���رب���ت عن 
هذه  مثل  تبادل  اإ�صتمرار  يف  اأملها 
ال������زي������ارات مب����ا ي��ح��ق��ق الأه�������داف 

امل�صرتكة التي تخدم ال�صعبني.

•• اأم القيوين-وام: 

ع�صو  املعال  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اطلع 
ال�صيخ  �صمو  بح�صور  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
 .. القيوين  اأم  املعال ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  را���ص��د 
للدفاع  العامة  الإدارة  وا�صرتاتيجية  وبرامج  خطط  على 
وفق  الدولة  اإم���ارات  بخدماتها يف جميع  لالرتقاء  امل��دين 

ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صاحب ال�صمو حاكم اأم القيوين - 
يف الديوان الأمريي - �صعادة اللواء جا�صم حممد املرزوقي 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��دف��اع امل���دين يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وم���دراء 
املقدم  ���ص��ع��ادة  يرافقهم  ال��دول��ة  يف  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارات 
املدين  الدفاع  اإدارة  الدكتور �صامل حمد بن حم�صة مدير 
اأم القيوين، مبنا�صبة انعقاد الجتماع ال�صهري لإدارات  يف 

الدفاع املدين يف الإمارة.
جا�صم  اللواء  �صعادة  من  مف�صل  �صرح  اإىل  �صموه  وا�صتمع 

حممد املرزوقي حول خطط وا�صرتاتيجية تطوير الدفاع 
ال�صمو حاكم  واأثنى �صاحب   . الدولة  املدين على م�صتوى 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  ك��ل  على  القيوين  اأم 
بالدولة  امل��دين  الدفاع  واإدارات  الداخلية  وزارة  يف  امل��دين 
واطلع  ال��دول��ة.  ومكت�صبات  الأرواح  �صالمة  على  للحفاظ 
�صموه على اخلطط التطويرية امل�صتقبلية لإدارات الدفاع 
اأف����راد الدفاع  امل���دين ورف���ع ك��ف��اءة الأداء واجل��اه��زي��ة ب��ني 
اإىل  اإ�صافة   ، املراكز املختلفة بالدولة  املدين على م�صتوى 

امل�صتخدمة يف مكافحة احلرائق  واملعدات  الآليات  حتديث 
وتطوير تقنيات الوقاية وال�صالمة من احلريق يف املباين 
واملن�صاآت واإدخال التكنولوجيا يف مراقبة م�صتوى ال�صالمة 
يف املن�صاآت كافة. ح�صر اللقاء.. ال�صيخ خالد بن را�صد املعال 
اأحمد بن  القيوين وال�صيخ  اأم  الأم��ريي يف  الديوان  رئي�س 
�صعود بن را�صد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
الديوان  مدير  ال��ت��الي  �صعيد  نا�صر  و�صعادة  القيوين  اأم 

الأمريي و�صعادة را�صد حممد اأحمد مدير الت�صريفات .

•• اأبوظبي-وام:

اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  وقعت 
ام�س مذكرة تفاهم م�صرتكة مع جمعية الإمارات ملتالزمة داون ب�صاأن حتقيق 
التعاون امل�صرتك بني الطرفني، لتوحيد وتن�صيق اجلهود، وتبادل اخلرات، 
وبناء اإطار تنظيمي متكامل، يعود بالأثر الإيجابي على اأ�صحاب الهمم، بغية 
دجمهم يف املجتمع، وجعلهم اأ�صخا�صاً فاعلني وموؤثرين باإ�صهاماتهم. وتهدف 
املذكرة اإىل متكني ذوي متالزمة داون واأ�صرهم لال�صتفادة من املرافق املتوفرة 
مها ملنت�صبيها،  مبوؤ�ص�صة زايد العليا، وذلك لال�صتفادة من اخلدمات التي ُتقِدّ
اأمور  اأول��ي��اء  ومتكني  للموؤ�ص�صة،  التابعة  الريا�صية  الأن��دي��ة  يف  والت�صجيل 
واأهايل اجلمعية من ا�صتخدام اخلدمات الإلكرتونية، والرامج املوّجهة لذوي 
متالزمة داون، من ِقبل الرامج املطروحة من الطرفني، وو�صع الأُطر العملية 
لتفعيل ومبا�صرة الأن�صطة الهادفة لدمج ذوي متالزمة داون باملجتمع. وقع 
املذكرة عن موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانّية وذوي الحتياجات اخلا�صة 
�صعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان الأمني العام للموؤ�ص�ّصة، وعن اجلمعية 

التوقيع  الإدارة وح�صر مرا�صم  رئي�س جمل�س  رفيق جعرور  الدكتورة منال 
عبداهلل الكمايل املدير التنفيذي لقطاع اأ�صحاب الهمم باملوؤ�ص�صة، اإ�صافة اإىل 
احلميدان  عبدالعايل  عبداهلل  �صعادة  ورحب  باجلمعية.  امل�صووؤلني  من  عدد 
بالتوقيع على مذكرة التفاهم م�صيداً بدور جمعيات النفع العام على م�صتوى 
الدولة وجهودها خلدمة املجتمع ومنها جمعية الإمارات ملتالزمة داون التي 
تعمل من اأجل حياة اأف�صل لتلك الفئات من اأ�صحاب الهمم، وت�صعى لدجمهم 
اأع�صاء  لي�صبحوا  ومهاراتهم  اإمكانياتهم  اأق�صى  اإب��راز  ومتكينهم من خالل 
اأ�صر ذوي متالزمة  املجتمع، ف�صاًل عن دوره��ا يف دعم  فاعلني ومنتجني يف 
العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  ترمها  التي  ال�صرتاتيجّية  ال�صراكات  اإن  وق��ال  داون. 
والحتادية  املحلّية  احلكومّية  والهيئات  واملوؤ�ّص�صات  اجلهات  من  العديد  مع 
بفئات  وتهتم  الإن�صانية،  الرعاية  جم��ال  يف  تعمل  التي  ل�صيما  واجلمعيات 

زايد  بن  ال�صيخ خالد  �صمو  واإ�صراف  لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي  الهمم  اأ�صحاب 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
الإحتياجات اخلا�صة. واأكد �صعادة عبداهلل احلميدان اأن موؤ�ص�صة زايد العليا 
اأ�صر  تعمل وب�صورة مكثفة على توعية وتثقيف جميع افراد املجتمع خا�صة 
واأولياء اأمور اأ�صحاب الهمم ب�صاأن كل ما يخ�س تلك الفئات، يف �صعي حثيث 
اإىل جمتمع �صديق لأ�صحاب  الإم��ارات  املوؤ�ّص�صة بهدف حتويل جمتمع  من 
الهمم، وي�صمح لهم بالتوا�صل والتعاطي مع اجلميع دون عقبات، وخلق بيئة 
اجتماعية �صحية لأ�صحاب الهمم.   واأ�صادت الدكتورة منال جعرور باجلهود 
اأن  اإىل  ..م�صريا  الهمم  باأ�صحاب  لالرتقاء  املوؤ�ص�صة  بها  تقوم  التي  الكبرية 
الهمم.  اأف�صل لأ�صحاب  ر�صم م�صتقبل  اأثر كبري يف  له  �صيكون  التعاون  هذا 
واأ�صافت اأن هذه املذكرة وما حتتويه من عطاء وتعاون تعك�س اخلري املمتدة 

نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  الباين  القائد  روح  ج��ذوره من 
ثراه” والذي ت�صري على نهجه القيادة الر�صيدة التي ا�صت�صرفت  اهلل  “طيب 
م�صتقبل اأ�صحاب الهمم و�صنت لهم القوانني وال�صيا�صات التي تكفل حقوقهم 
وت�صمن لهم �صبل العي�س الكرمي. واأكدت عراقة املوؤ�ص�صة وتاريخها احلافل 
بالنجاحات، واملخرجات امل�صهود لها يف كافة املحافل على ال�صعيدين املحلي 
بتوقيع  �صعادتها  عن  ..معربة  ن�صاأتها  منذ  املوؤ�ص�صة  اأجن��زت��ه  وم��ا  وال���دويل 
املذكرة التي �صتوؤتي ثمارها الإيجابية على اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة 
داون واأ�صرهم. ومبوجب مذكرة التفاهم تقوم موؤ�ص�صة زايد العليا بالتن�صيق 
لو�صع  وذل��ك  املتاحة،  الإح�صائيات  لتوفري  ال�صريكة،  اجلهات  مع  والتعاون 
قاعدة البيانات اخلا�صة باأ�صحاب الهمم يف الإمارة، مبا يت�صمن التقييم لكل 
مولود من ذوي متالزمة داون، ليت�صنى له احل�صول على اخلدمات، وبرامج 
تبادل املعلومات، والربط الإلكرتوين. كما يتبادل اجلانبان اخلرات، لنقل 
املعرفة والتدريب لتحقيق الر�صالة ال�صامية لتاأهيل ودعم وم�صاندة اأ�صحاب 
اأجيال  وبناء  واملعرفية،  البحثية  والتجارب  وال�صتفادة من اخلرات  الهمم، 

قادرة على البتكار والتمّيز.

مذكرة تفاهم بني »زايد العليا« و»الإمارات ملتالزمة داون«

حاكم اأم القيوين يطلع على خطط وا�صرتاتيجية الإدارة العامة للدفاع املدين بالدولة

•• اأبوظبي -وام:

اأط���ل���ق���ت ����ص���رط���ة اأب����وظ����ب����ي م�����ص��اب��ق��ة ال����ق����راءة 
للمواطنني واملقيمني على م�صتوى الدولة بهدف 
“�صهر  مع  تزامناً  املعرفة  وتنمية  وتر�صيخ  تعزيز 
امل�صابقة  وت��ه��دف  الإم�������ارات.  دول����ة  يف  القراءة” 
بناء  اإىل  ل��ل��ق��راءة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
الفر�صة  للراغبني  وتتيح  ومثقف  ق��ارئ  جمتمع 
رئي�صية  جم��الت   6 يف  كتاب  ق���راءة  يف  للم�صاركة 
والإيجابية،  وال�����ص��ع��ادة  الأم��ن��ي،  امل��ج��ال  تت�صمن 
وا�صت�صراف  ال���ص��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء  وال��ت�����ص��ام��ح، 
وال�صفافية.  واحلوكمة  ال��ذات  وتطوير  امل�صتقبل، 
وتركز امل�صابقة على تلخي�س الكتاب ب�صكل ي�صمن 

تغطي  ال��ت��ي  الرئي�صة  ال��ن��ق��اط  اأه���م  اإىل  ال��ت��ط��رق 
ملخ�س  ب�صكل  املحتوى  وعر�س  الكتاب  مو�صوع 
خالل  من  التلخي�س  وت�صليم  امل�صارك،  وباأ�صلوب 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال���ق���ي���ادة  ال���دخ���ول ع��ل��ى م���وق���ع 
م�صابقة  ا�صتمارة  وتعبئة  النرتنت،  على  اأبوظبي 
واأو�صحت  واأحكامها.  ب�صروطها  واللتزام  القراءة 
�صرطة اأبوظبي اأن امل�صابقة تاأتي يف اإطار احلر�س 
باإطالق  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  تنفيذ  على 
الوطني  �صهرالقراءة  مع  تزامناً  هادفة  م��ب��ادرات 
والذي ي�صعى اإىل تعزيز الثقافة وحتويل القراءة، 
اإىل ع����ادة ي��وم��ي��ة ل����دى ك���ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، من 
املبادرات  الإن�صان، وحتفيز  ببناء  الهتمام  منطلق 
املعريف  الرتقاء مب�صتواه  التي تعمل على  الهادفة 

والثقايف. وي�صار اإىل اأن دولة الإمارات و�صعت اأطراً 
ت�صريعية، وبرامج عمل م�صتدامة، وا�صرتاتيجيات 
من  وم��ع��رف��ي��ة،  ح�صارية  نه�صة  لبناء  متكاملة، 
القراءة،  ب��دور  ال�صاعد  وع��ي اجليل  تعزيز  خ��الل 
واملهارات  ال��ق��درات  وتطوير  ال�صخ�صية،  �صقل  يف 
الفكرية والنقدية، وغر�س �صغف املعرفة والثقافة 
امل�صتقبل  ب���اأدوات  ورف��ده��م  الغد،  اأج��ي��ال  يف عقول 
اأطلقت  ملواجهة حتديات الع�صر. وكانت الإم��ارات 
ال�صرتاتيجية الوطنية للقراءة 2026-2016، 
يف  حياة  اأ�صلوب  القراءة  تكون  اأن  ت�صتهدف  والتي 
املجتمع الإماراتي، بحلول عام 2026، من خالل 
الرتكيز على تر�صيخ ثقافة القراءة، �صمن العائلة 

والطلبة والعاملني.

ميثاء ال�صام�صي ت�صتقبل �صفر اليابان لدى الدولة

�صرطة اأبوظبي تطلق م�صابقة للقراءة

»اأخبار ال�صاعة« : مرحلة جديدة  
يف متكني اأ�صحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�صرة “اأخبار ال�صاعة” اأن دولة الإمارات تقدم جتربة يحتذى 
املجتمع،  اإدم��اج��ه��م يف  وال��ع��م��ل على  ال��ه��م��م،  اأ���ص��ح��اب  بها يف متكني 
وتفعيل دورهم يف خمتلف جمالت العمل الوطني، باعتبارهم �صركاء 
يف م�صرية بناء الوطن وتنميته. وقالت الن�صرة - ال�صادرة عن مركز 
ام�س  افتتاحيتها  يف  ال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  الإم����ارات 
اإن هذا   - “ اأ�صحاب الهمم  “ مرحلة جديدة يف متكني  حتت عنوان 
ما ج�صدته بو�صوح “خلوة الهمم” التي عقدت اأم�س الأحد يف ق�صر 
الرئا�صة باأبوظبي، وذلك تزامناً مع ا�صت�صافة دولة الإمارات الأوملبياد 
اخلا�س الألعاب العاملية - اأبوظبي 2019، مب�صاركة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، 
باأهمية متكني  الر�صيدة  القيادة  اإمي��ان  حيث عرت هذه اخللوة عن 
اأ�صحاب الهمم، والعمل على تعظيم ال�صتفادة من طاقاتهم املبدعة 

يف م�صرية البناء والتنمية.
ال�صمو  ق��ال �صاحب  - كما  الإم����ارات  دول��ة  تاأ�ص�صت  “ لقد  واأ���ص��اف��ت 
اأ�صحاب  متكني  م��ب��ادئ  على   // مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
م�صرية  يف  ما�صية  وه��ي  دجم��ه��م،  ت�صريع  يف  �صوطاً  وقطعت  الهمم 
يف  التنمية  م�صرية  يف  فاعلني  اأف�����راداً  ليكونوا  لهم  ال��ف��ر���س  تهيئة 
الدولة //، ما يعك�س عمق الروؤية الإماراتية اخلا�صة بتمكني اأ�صحاب 
اأ�صحاب الهمم  اإىل  اأوًل من النظر  الروؤية  الهمم، حيث تنطلق هذه 
الوطنية يف  اإىل م�صرية الإجن��ازات  اإ�صافة نوعية  باعتبارهم ميثلون 
الرعاية  اأوج��ه  وتقدمي  متكينهم  عملية  اأن  وثانياً  املجالت،  خمتلف 
اجلهات  خمتلف  فيها  ت�����ص��ارك  وطنية  م�صوؤولية  ه��ي  لهم  الكاملة 
املعنية، وثالثاً اأن متكني اأ�صحاب الهمم هي عملية �صاملة وم�صتمرة ل 
تتوقف، فهناك دائماً املبادرات والت�صريعات والقوانني التي ت�صتهدف 
خمتلف  يف  اإدماجهم  عملية  وت�صريع  ومهاراتهم  بقدراتهم  الرتقاء 

املجالت«.
مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت�صّلم  اأن  واأك��دت 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، “�صعلة الأمل” �صمن 
اأعمال خلوة الهمم مبنا�صبة احتفالت مرور ال�صعلة مبختلف اإمارات 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  فعاليات  مع  وبالتزامن  ال��دول��ة 
2019، يوؤكد ر�صالة الإمارات احل�صارية والإن�صانية التي ت�صتهدف 
ت�صليط ال�صوء على ق�صايا اأ�صحاب الهمم، وتفعيل اجلهود الإقليمية 
العاملية  فالألعاب  والعامل،  املنطقة  دول  كل  اإىل متكينهم يف  الرامية 
مار�س   21-14 الفرتة  خ��الل  اأبوظبي  العا�صمة  ت�صت�صيفها  التي 
اجلاري، وي�صارك فيها 7000 ريا�صي عاملي من اأكرث من 190 دولة، 
تبعث بر�صالة بالغة الدللة والأهمية، وهي اأن العامل موؤمن باأ�صحاب 
الهمم، ومت�صامن معهم، كي ينطلقوا بكل ثقة وعزمية لإثبات اأنهم 
املزيد من  توؤهلهم لتحقيق  ميتلكون طاقات كامنة وق��درات مبدعة، 
النجاحات والإجن��ازات، كما اأن هذه امل�صاركة الكبرية وغري امل�صبوقة 
يف هذا الأوملبياد اخلا�س اإمنا تعك�س ما تتمتع به دولة الإم��ارات من 
الكبرية،  الريا�صية  الفعاليات  ه��ذه  ا�صت�صافة  يف  تنظيمية  ق���درات 
خاللها  م��ن  ت�صعى  التي  الناعمة  قوتها  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  جت�صد  كما 
وال�صعوب،  الثقافات  والتقارب بني  والتعاي�س  الت�صامح  قيم  ن�صر  اإىل 
قيمية  اأب��ع��اد  ع��ل��ى  الهمم” ت��ن��ط��وي  اأ���ص��ح��اب  “ريا�صة  اأن  وخ��ا���ص��ة 
واإن�صانية وح�صارية مهمة بالن�صبة اإىل جميع دول العامل. واختتمت 
“خلوة  خمرجات  اأن  على  بالتاأكيد  افتتاحيتها  ال�صاعة”  “اأخبار 
الهمم” تد�صن مرحلة جديدة يف متكني اأ�صحاب الهمم، فقد ح�صر 
جل�صاتها بع�س اأ�صحاب الهمم، ليكونوا م�صاركني يف ر�صم ال�صيا�صات 
البناءة  واملقرتحات  الأفكار  وليقدموا  بهم،  املعنية  وال�صرتاتيجيات 
التي ت�صهم يف تنفيذ هذه ال�صيا�صات ب�صكل فاعل، كما مت اعتماد اأكرث 
من 31 مبادرة وبرناجماً وطنياً يف نهاية هذه اخللوة تدعم م�صتقبل 
اأ�صحاب الهمم ومتكنهم من التفاعل يف خمتلف القطاعات، يف الوقت 
ال�صيخ حممد  “وثيقة اخللوة” التي وقعها �صاحب ال�صمو  ذاته فاإن 
بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
توؤكد يف جوهرها ا�صتمرار م�صرية الدمج املجتمعي لأ�صحاب الهمم، 
حيث ت�صري هذه الوثيقة اإىل اأن اأ�صحاب الهمم لهم مكانة خا�صة يف 
قلب الن�صيج املجتمعي، وميثلون م�صدراً ملهماً يف تعلم عزمية الإرادة 
اأن م�صتقبلهم ورعايتهم ورفع �صقف  اأي�صاً  وحتدي امل�صتحيل، وتوؤكد 

م�صاركتهم يعد م�صوؤولية وطنية م�صرتكة.

ط����ه عمر   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الردن     ، ال��ق��وا���ص��م��ه  ط���ه 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)o263349( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0565076350

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حممد عادل 
باك�صتان     ، اهلل  ����ص���ف���ي���ق 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1403141CV( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0589754686

فقدان جواز �صفر

ليلى حممد   / املدعو  فقد 
اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�صية   ، ردى 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4402387( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0503355198

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / ثاقب �صبري تقي 
تقي �صبري ا�صماعيل ، الهند   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)s5788676( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0506117897

فقدان جواز �صفر
زي����ن����ب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
امل������غ������رب   ، خ�������رط�������ه  ب��������و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )sv3195860( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0509113261

فقدان جواز �صفر
مانديب   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، �صينغ  كيوال  �صينغ 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )z4340748( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

 0503150729

فقدان جواز �صفر

ه���ي���ا حممد  امل����دع����و /  ف���ق���د 
عبداللطيف  ���ص��ام��ي  اح��م��د 
اجلن�صية  م�صر   ، ال�صهيدي 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )10850013A(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0501624452

فقدان جواز �صفر
امل����دع����و/ حم��م��د عظيم  ف��ق��د 
ب�����وت حم���م���د اف�������ص���ال ب�����وت ، 
باك�صتان اجلن�صية جواز �صفره 
رقم )3492571( - يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية  او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
باك�صتان   ، عبداهلل  ا�صماعيل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)1853151(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د واحد 
ال����رح����م����ن ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ، 
جواز  اجلن�صية  ب��ن��غ��الدي�����س  
  )156328( رق����م  ���ص��ف��ره 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ اي��������دان��������ا 
كازاخ�صتان   ، ت���ال����ص���ب���اي���ف���ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
n10954875(يرجى  (
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  كازاخ�صتان  ب�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ن����ادي����ه ن�صر  امل����دع����و/  ف���ق���د 
اليمن   ، ع������ب������داهلل  �����ص����اي����ع 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
05595883(يرجى  (
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

CN 1668748:صاي الفريج رخ�صة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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•• دبي-وام:

ال�صنوي  التقرير  دب��ي  حماكم  د�صنت 
“ ق�صاء  ���ص��ع��ار  حت���ت   2018 ل��ع��ام 
مت�صامح” الذي يوثق اأن�صطة املحاكم 
اإىل  �صنوياً  حتققها  التي  والإجن���ازات 
ج��ان��ب ت��وف��ريه م��ع��ل��وم��ات مهمة عن 
وت�صمن  وق��ط��اع��ات��ه��ا.  دب���ي  حم��اك��م 
التقرير ال�صنوي معلومات عن النظام 
الق�صائي والإداري اإىل جانب اخلطة 
 �  2017 ل��ل��م��ح��اك��م  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املنجزة.  واملبادرات  وامل�صاريع   2021
املن�صوري  عيد  ط��ار���س  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�صعت  املحاكم  دب��ي  ع��ام حماكم  مدير 
و”ق�صاء  ري����ادي����ة  ���ص��م��ع��ة  ب���ن���اء  اإىل 
على  ال�����ص��ري  خ����الل  م���ن  مت�صامح” 
نهج القيادة الر�صيدة برت�صيخ مفهوم 
التعاي�س  خ��الل  م��ن  ���ص��واء  الت�صامح 
العملي الذي يعي�س يف كنفه اأكرث من 
200 جن�صية من خمتلف دول العامل 
والتي جعلت الإمارات منوذجاً فريداً 
خمتلف  ب��ني  احل�����ص��اري  التعاي�س  يف 
الت�صامح  قيم  برت�صيخها  اجلن�صيات 
وتعزيز  والتعاي�س  واحل��وار  وامل�صاواة 
وال�صتقرار  والأم�������ان  الأم�����ن  ن��ع��م��ة 
ال�صمو  �صاحب  لروؤية  وذلك جت�صيداً 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” الذي 
يقول “ان الت�صامح والإمارات وجهان 
اأ�صا�صية  ق��ي��م��ة  وه����و  واح�����دة  ل��ع��م��ل��ة 
يف  التنمية  مل�صتقبل  و�صمان  ل�صعبنا 

بلدنا” فالت�صامح ل نعليه �صعاراً.

التقرير  ي��ت�����ص��م��ن��ه  م���ا  ان  واأو�����ص����ح 
مل��ح��اك��م دب���ي م��ن معلومات  ال�����ص��ن��وي 
والتحولت  ال���ت���ط���ورات  ع���ن  واف���ي���ة 
العام  خ���الل  امل��ح��اك��م  ت�صهدها  ال��ت��ي 
بالأعمال  اخلا�صة  الأداء  وم��وؤ���ص��رات 
يجعله  الإداري���ة  والأع��م��ال  الق�صائية 
مرجعاً مهماً لكل املهتمني واملخت�صني 
املعلومة  على  احل�صول  يف  الراغبني 
العمل  ع���ن  وال�����ص��ح��ي��ح��ة  ال��دق��ي��ق��ة 

الق�صائي يف اإمارة دبي.
ال�صنوي  ال���ت���ق���ري���ر  اأن  اإىل  وا�����ص����ار 
الأداء  م��وؤ���ص��رات  ير�صد  دب��ي  ملحاكم 
الثالث  ب��درج��ات��ه��ا  ل��ل��م��ح��اك��م  ال���ع���ام 
ويف  والتمييز  وال�صتئناف  البتدائية 
ال�صمات  اأب��رز  ولعّل  القطاعات  جميع 
تبنيها  يف   2018 ل���ل���ع���ام  امل���م���ي���زة 
امل�صرتك  والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة 
لبتكار  ال��ق��درات  وتعزيز  وال��ت��ع��ددي��ة 
م����ن خاللها  واآل�����ي�����ات مي���ك���ن  ط�����رق 
ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف داخل 
امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي ..م��و���ص��ح��ا اأن 
الت�صامح موجود يف كل ا�صرتاتيجيات 
وم�����ب�����ادرات ال�����دائ�����رة ال���ق���ائ���م���ة على 
الو�صطية والعتدال واحرتام خمتلف 
نابع  ذل��ك  وك��ل  وال��دي��ان��ات  املعتقدات 
من تقدير القيادة الر�صيدة لكل مقيم 
على اأر�س المارات ف� “ميثاق حماكم 
الت�صامح  و”مركز  للت�صامح”  دب���ي 
على  ب��ه  يحتذى  م��ث��ال  والت�صويات” 

الإجنازات الرائعة التي مت حتقيقها.
دبي  ملحاكم  ال�صنوي  التقرير  وي�صدر 
جميع  ليوثق  و�صنوي  منتظم  ب�صكل 
�صهدتها  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة  الفعاليات 

وبالتايل  ال���ع���ام  م����دار  ع��ل��ى  امل��ح��اك��م 
ف��اإن��ه ي��ع��د ���ص��ج��اًل لإجن�����ازات حماكم 
دب���ي ي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات م��وث��ق��ة لذوي 
�صانعي  م��ن  واملهتمني  الخت�صا�س 
التقرير  ويعك�س  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ق��رار 
حماكم  اإدارات  ال��ت��زام  م��دى  ال�صنوي 
دبي يف حتقيق التميز و�صعيها الدائم 
لتغدو  املوؤ�ّص�صي  ب���الأداء  الرت��ق��اء  اإىل 
قائماً  ع��امل��ي��اً  دب����ي من���وذج���ا  حم���اك���م 
اإداري��ة متطّورة تواكب  وفق منظومة 
املحاكم  اإذ حتر�س  الدولية  املتغرّيات 
اإىل تقييم  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن خ���الل ه���ذا 
املراحل التي مت حتقيقها فيما يتعلق 
يف  املتبعة  امل�صتمر  التطوير  اآل��ي��ة  يف 
النظام الق�صائي يف دبي ودرجة جناح 
اإطار  يف  امل��درج��ة  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع 
حتقيقها  وم���دى  الت�صغيلية  اخل��ط��ة 
وحتديد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��غ��اي��ات 

والعمل  وج���دت  اإن  التح�صني  ف��ر���س 
نحو  امل�صرية  لتعزيز  ا�صتدراكها  على 
رائ���دة  “حماكم  يف  امل��ت��م��ّث��ل��ة  روؤي��ت��ه��ا 
عام  ان  اىل  وول��ف��ت  ع��امل��ي��اً«.  متميزة 
2018 �صهد مزيدا من التقدم على 
ال�����ص��ع��ادة يف  اأغ��ل��ب م��وؤ���ص��رات  �صعيد 
الداخلية  البيئتني  املحاكم ويف  اأروقة 
�صعادة  ن�����ص��ب��ة  اأن  م��ن��ه��ا  واخل���ارج���ي���ة 
املتعاملني بلغت 97 يف املائة وكان من 
اأب��رزه��ا ما حتقق من تقدم يف موؤ�صر 
�صعادة املجتمع الذي قفز مبقدار 11 
 2017 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  م��ئ��وي��ة  نقطة 
حقق  ال��ذي  املوظفني  �صعادة  وموؤ�صر 
ب�����دوره ت��ق��دم��اً مب���ق���دار ع�����ص��ر نقاط 

مئوية مقارنة بالعام نف�صه.
ا�صتمدت �صغفها  اأن حماكم دبي  واكد 
ال���ري���ادة يف  ع��ل��ى  وع��زمي��ت��ه��ا  بالتميز 
ال�صباقة  ال����روؤي����ة  م���ن  امل���ج���الت  ك���ل 

والعزمية ال�صتثنائية التي يتمتع بها 
قادة دولة الإمارات ب�صفة عامة وامارة 
دبي ب�صفة خا�صة حيث ا�صتلهمت نهج 
التفوق ذاته الأمر الذي جعلها تتبواأ 
العاملي  ال�صعيد  على  ري��ادي��ة  م��واق��ع 
وها هي هذا العام كعادتها تتقدم اإىل 
يف   2019 لعام  عاملياً  التا�صع  املركز 
بواقع  متقدمة  العقود  ان��ف��اذ  موؤ�صر 
عام  كانت عليه يف  م��راك��ز عما  ث��الث 
حافظت  فقد  لذلك  ونتيجة   2018
املركز  ال�����ص��دارة يف  على  دب��ي  حماكم 
الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  الأول 
لأرب������ع ����ص���ن���وات ع��ل��ى ال����ت����وايل حتى 
وا�صتكمال يف حمور احلديث  تاريخه 
نقطة   14 ع��ل��ى  ح�صلت  ف��ق��د  نف�صه 
من ا�صل 18 نقطة يف عن�صر اجلودة 
ق�صائية  ر����ص���وم  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
املائة من قيمة  6.3 يف  ن�صبة  ت��وازي 

الدعوى كما حددت املحاكم م�صتهدف 
العقود  انفاذ  لأدائها يف موؤ�صر  طموح 
تقرير  يف  عاملياً  الأول  املركز  بتحقيق 
منتقاه  جم���م���وع���ة  ع�����ر   2021

ومدرو�صة من املبادرات النوعية.
وحتدث خالل تد�صني التقرير ال�صنوي 
لعام 2018 عن ح�صاد اجلوائز التي 
ح�صلت عليها حماكم دبي خالل عام 
الريادة  م�صتويات  مع  تكافئاً   2018
 14 نيل  م��ن  متكنت  اذ  بلغتها  ال��ت��ي 
جائزة على ال�صعد العاملية والإقليمية 
واملحلية منها املركز الأول اقليمياً يف 
حمور انقاذ العقود للعام الثالث على 
املركز  عن  عاملياً   12 واملركز  التوايل 
ال���دويل  ال��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر  ���ص��م��ن   25
الأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  �صهولة  عن 
وجائزة فئة خدمة العمالء – الإدارة 
العاملية  ���ص��ت��ي��ف��ي  ج���ائ���زة  يف  ال���ع���ام���ة 
يف  املتعاملني  ا���ص��ع��اد  اإدارة  وح�����ص��ول 
الف�صية  امل��ي��دال��ي��ة  على  دب��ي  حم��اك��م 
الب�صرية على  امل��وارد  اإدارة  كما ح��ازت 
ال�صعادة  جم��ال  يف  ال��رون��زي��ة  الفئة 
15 من  ال������دورة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة ���ص��م��ن 
اإدارة  وح�صلت  العاملية  �صتيفي  جائزة 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  ال�صرتاتيجية 
�صنوي”  تقرير  “ اأف�صل  جائزة  على 
املحاكم  ح�صلت  كما   .2017 ل��ع��ام 
ال���ث���ال���ث ���ص��م��ن جوائز  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
منظمة الأفكار الريطانية وذلك عن 
فكرة العام “ مبادرة �صور التطوعية” 
عن  البالتينية  الفئة  على  وح�صلت 
املحاكم  نالت  وق��د  اأف��ك��اري  منظومة 
حمكمة  اأول  بو�صفها  ع��ال��ي��اً  تقييماً 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل حت�����ص��ل على 
منطلق  من  وذل��ك  املتقدم  الت�صنيف 
حماكم  اإىل  و���ص��وًل  ال�صاملة  روؤيتها 
خلطة  حتقيقاً  ع��امل��ي��اً  متميزة  رائ���دة 
مرتبة  على  ح���ازت  كما   2021 دب��ي 
77 مناف�صاً حمليا  متقدمة من بني 
ال�صعادة  م��وؤ���ص��رات  فئة  م��ن  واإقليميا 
ومدى تاأثريها على �صعادة املتعاملني 
التناف�صية من  الفئات  فازت على  كما 
اإدارة وحمتوى املوقع  ال��دول عر  كل 
الل������ك������رتوين وع����ل����ى ف���ئ���ة اخل���دم���ة 
الداخلية  وزي�����ر  ب��ج��ائ��زة  امل�����ص��رتك��ة 
م����ب����ادرة ق�صية  ل��ل��ت��م��ي��ز وذل�����ك ع���ن 
ال��ي��وم ال��واح��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صرطة 
الدائرة  فازت  كما  العام  والنيابة  دبي 
الإمارات  اأفكار  �صمن موؤمتر وجائزة 
ال��دورة ال�صابعة ع�صر و حازت مبادرة 
على   x10 دب��ي  م��ب��ادرة  �صمن   c3
اأف�صل ثالث مبادرات حكومية وعلى 
للتنمية  دب��ي  ج��ائ��زة  يف  الأول  امل��رك��ز 
الب�صرية. ووا�صلت حماكم دبي تبنيها 
للم�صرعات احلكومية يف عام 2018 
احلكومية  امل�صرعات  فريق  �صهد  وقد 
ن�����ص��اط��اً لف��ت��اً يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي حيث 
التنظيمية  الالئحة  ورف��ع  اع���داد  مت 
املخت�صة  املدنية  الإج�����راءات  لقانون 
الق�صائية  الإج���راءات  هند�صة  باإعادة 
البنية  اأثبتت  وكما  اعتمادها  مت  وقد 
العالية  كفاءتها  دبي  ملحاكم  التحتية 
�صد  وح�صانتها  امل��وؤ���ص��رات  جميع  يف 
كما  اللكرتونية  التهديدات  من  اأي 
�صهدت املحاكم يف عام “ زايد” اطالق 
امليادين  �صتى  15 مبادرة خمتلفة يف 

واملجالت الإن�صانية.
وع�����ن اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة ف���ق���د بلغ 
املقدمة  ال��ذك��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ات  اج���م���ايل 
اج����م����ايل  وب�����ل�����غ   4039.325
م�صتخدمي الطلبات الذكية 9.459 
وقد مت اتخاذ القرارات عر الطلبات 
البتدائية  املحاكم  وا�صتقبلت  الذكية 
29.987 ق�صية خالل العام املا�صي 
ومعدل الف�صل بلغ 90 يف املائة وبلغ 
املحكمة  امل�����ص��ج��ل��ة يف  ال��ق�����ص��اي��ا  ع���دد 
املدنية 4.133 ق�صية يف عام 2018 
94.5 يف  ال��ع��ام  الف�صل  وب��ل��غ م��ع��دل 
التجارية  املحكمة  �صهدت  وق��د  امل��ائ��ة 
معدل  وبلغ  ق�صية   7.775 ت�صجيل 
 103.1 جل�صة  اأول  من  احلكم  م��دة 
 1.059 العقارية  املحكمة  و�صجلت 
ق�صية وبلغ معدل مدة احلكم من اأول 
العمالية  واملحكمة   143.2 جل�صة 
�صجلت 14.519 ق�صية وبلغ معدل 
الف�صل العام 91.5 يف املائة و�صجلت 
حمكمة الأحوال ال�صخ�صية 2.500 
ق�صية وب��ل��غ م��ع��دل م���دة احل��ك��م من 
املحكمة  وحققت   93.7 جل�صة  اأول 
اجلزائية معدل الف�صل العام90.0 يف 
املائة. كما و�صل عدد الق�صايا املنجزة 
 262.222 ال��ت��ن��ف��ي��ذ  حم��ك��م��ة  يف 
ق�����ص��ي��ة وب���ل���غ م��ت��و���ص��ط زم����ن اتخاذ 
حمكمة  ا�صتقبلت  كما   0.09 القرار 
ومعدل  10.519ق�صية  ال�صتئناف 
الت�صجيل  ت���اري���خ  م���ن  احل���ك���م  م����دة 
التمييز  حمكمة  و�صجلت   192.1
احلكم  مدة  ومعدل  ق�صية   2.946

من تاريخ الت�صجيل بلغ 115.7.

•• ال�شارقة -وام:

لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ق���رار  للمتاحف  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  ثمنت 
املتاحف  ر�صوم دخول  الإعاقة من  ال�صن وذوي  كبار  اإعفاء  ال�صارقة، 
اإىل  الرامية  الهيئة  ين�صجم مع توجهات  اأنه  للهيئة موؤكدة  التابعة 
تب�صيط الإجراءات لإتاحة الفر�صة لكافة فئات املجتمع للو�صول اإىل 
متاحف الإمارة ومقتنياتها الثمينة التي تعرف الزوار بتاريخ دولة 

الإمارات والعامل العربي واحل�صارة الإ�صالمية.
ان  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  ع��ام  مدير  عطايا،  منال  �صعادة  وقالت 
هذه اخلطوة تعك�س روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 

حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، يف جعل اإمارة 
ال�صارقة بيئة �صديقة لكبار ال�صن، والهتمام بهم وب�صحتهم وتوفري 
كافة املتطلبات الالزمة لهم م�صرية اىل ان الهيئة ان�صمت ر�صمًيا اإىل 
وثيقة “اللتزام برعاية الكبار يف ال�صن” وذلك تاأكيداً على التزامها 
الو�صول  و�صهلة  متاحة  املجتمعية  واأن�صطتها  متاحفها  كافة  بجعل 

لكافة اأفراد املجتمع.
واأ�صافت اأن الوثيقة تربط بني ع�صوية ال�صارقة يف ال�صبكة العاملية 
للمدن املراعية لل�صن التي اأ�ص�صتها منظمة ال�صحة العاملية، وتوجهات 
الذين  وال���زوار  املقيمني  و�صول  بت�صهيل  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة 
تزيد اأعمارهم على 60 �صنة اإىل املتاحف التابعة للها والطالع على 

املقتنيات فيها.
مبادرة  املا�صي  العام  اأطلقت  قد  كانت  الهيئة  اأن  اإىل  عطايا  ولفتت 
ال�صارقة  متاحف  جلعل  �صعياً  التوحد”،  ل��ذوي  �صديقة  “متاحف 
متاحة لكافة فئات واأفراد املجتمع حيث هدفت املبادرة وهي الأوىل 
بيئات  توفري  اإىل  العربي،  اخلليج  منطقة  م�صتوى  على  نوعها  من 
متطلبات  ك��اف��ة  لتلبية  متخ�ص�صني  ق��ب��ل  م��ن  م�صممة  تعليمية 
الأطفال امل�صابني بالتوحد ممن ترتاوح اأعمارهم بني 7 و12 �صنة.

املا�صي  ال��ع��ام  اأطلقت  ق��د  كانت  للمتاحف،  ال�صارقة  هيئة  اأن  يذكر 
يف  ال�صمعية،  الإع��اق��ات  ذوي  من  اأ�صخا�س  يقودها  اإر�صادية  ج��ولت 

مبادرة تعد الأوىل من نوعها على م�صتوى منطقة اخلليج.

»ال�صارقة للمتاحف« تثمن قرار اإعفاء كبار ال�صن وذوي الإعاقة من ر�صوم الطالع على مقتنياتها

•• اأبوظبي-وام:

ك�صف ال�صندوق الدويل للحفاظ على 
الرائدة  اجلهات  من  وهو   - احلبارى 
الأحيائية  الأن�����واع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
والذي ي�صرف على اأحد اأكر م�صاريع 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ط��ري احل���ب���ارى �صمن 
اأع���داد  مناطق م��ت��ع��ددة ب��ه��دف زي���ادة 
ال���ط���ي���ور يف م���وائ���ل���ه���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة - 
الأن�صطة  م���ن  امل��م��ي��ز  ب��رن��اجم��ه  ع���ن 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
خ���الل مهرجان  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ت��ع��ّل��م 
“اأم الإمارات 2019” والذي تنطلق 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ي��وم وي�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 23 

مار�س اجلاري.
املهرجان  يف  ال�������ص���ن���دوق  وي�������ص���ارك 
التعّلم  “ت�صريع  عنوان  حتت  بفعالية 
توعية  اإىل  وي���ه���دف  التجريبي”، 
امل���دار����س يف الإم�������ارات حيال  ط���الب 
احلبارى  طيور  على  احلفاظ  اأهمية 

ال�صعيفة وحمايتها.
م�صاركته  فر�صة  ال�صندوق  وي�صتغل 
 12 ل������  ال�������ذي مي���ت���د  امل����ه����رج����ان  يف 

ل�صمو  امللهمة  بالقيم  ويحتفي  ي��وم��اً 
رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
الحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س 
الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى 
جمموعة  ل��ي��ط��رح  الإمارات”  “اأم 
امل�صاريع  على  القائمة  الفعاليات  من 
وامل�صاركة  التجريبي  التعّلم  لتعزيز 

املجتمعية.

وت�����ص��ت��م��ل الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة على 
“لعبة لوح” �صخمة ُتلعب من خالل 
رمي الرند على لوح كبري مثبت على 
الأر���س ويح�صل فيها الالعبون على 
كّل  مع  احلبارى  حول  للتعّلم  فر�صة 
م�صرح  اإىل جانب  بها  يقومون  حركة 
احلبارى”  “احت�صان  ب��ع��ن��وان  دم���ى 
 12 بتاريخ  عر�صني  �صي�صمل  وال��ذي 
�صُتتيح  حني  يف  اجل��اري  مار�س  و20 

اآي  واأل���ع���اب  ال��ه��ج��رة  خ��ارط��ة  فعالية 
ل��الأط��ف��ال الن���خ���راط يف العديد  ب���اد 
من املهام التي �صتعّلمهم حول هجرة 
تّتبعها  ال���ت���ي  وامل���������ص����ارات  احل����ب����ارى 
والتحديات  ت��غ��ط��ي��ه��ا  ال��ت��ي  وال������دول 
والغذاء  ال��ط��ي��ور  ه���ذه  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
زّوار  باإمكان  و�صيكون  تتناوله.  ال��ذي 
ج���ن���اح ال�����ص��ن��دوق يف م���وق���ع احل���دث 
طيور  م�صاهدة  اأبوظبي  كورني�س  يف 

احلبارى والتفاعل معها ب�صكل مبا�صر 
بالإ�صافة اإىل احل�صول على معلومات 
اأولية من اأخ�صائي احلبارى  وحقائق 
م�صاحًة  ال�������ص���ن���دوق  و���ص��ي��وف��ر  ك��م��ا 
حيث  الفرتا�صي،  للواقع  خم�ص�صة 
ق�صرية  اأف����الم����اً  اجل��م��ه��ور  ي��ح�����ص��ر 
الأخبار  على  للتعرف  احلبارى  ح��ول 
بال�صندوق  امل���ت���ع���ل���ق���ة  وامل�������ب�������ادرات 
على  للحفاظ  يبذلها  التي  واجل��ه��ود 

احلبارى وموائلها الطبيعية.
وقالت نور املرزوقي نائب املدير العام 
ل��ل�����ص��ن��دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
احلبارى “يتمثل هدفنا من امل�صاركة 
2019 يف  الإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان  يف 
موا�صلة جهودنا يف ن�صر الوعي حول 
احل���ف���اظ ع��ل��ى احل���ب���ارى م���ن خالل 
برنامج التعّلم التجريبي اخلا�س بنا 
التفاعلي  التعّلم  باأّن  ب�صّدة  ونوؤمن   ..

اأف�صل  املبا�صر مع طيور احلبارى هو 
الوعي  لتعزيز  وفّعالة  طريقة ممتعة 

حول اأهمية هذه الأنواع الرمزية«.
املجتمعي  العمل  “ُيعتر  واأ���ص��اف��ت: 
عمل  مل�صتقبل  اأ�صا�صية  لبنة  امل�صرتك 
احلبارى  طيور  ومل�صتقبل  ال�صندوق 
فاأطفالنا ُهم حماة البيئة امل�صتقبليون 
على  ت���ع���ل���ي���م���ه���م  يف  جن���ح���ن���ا  واإن 
اأظفارهم،  نعومة  منذ  بها  اله��ت��م��ام 

ال�صحيح  الجت��اه  يف  �صريهم  ن�صمن 
م�صتقباًل«.

الأن�صطة  ب��رن��ام��ج  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
داعمة  خطوة  وع��ر  املميز  التفاعلي 
باإطالق  ال�صندوق  �صيقوم  لالبتكار 
اأول م�صابقة لطلبة املدار�س لالإ�صارات 
امل��رج��ع��ي��ة ع���ن احل���ب���ارى ح��ي��ث يقوم 
حول  معلومات  ع��ن  بالبحث  الطلبة 
مرجعية  اإ���ص��ارات  وت�صميم  احل��ب��ارى 
حول اأحد احلقائق املثرية التي لفتت 
انتباههم وم�صاركة اإ�صاراتهم املرجعية 
لدى جناح ال�صندوق الدويل للحفاظ 
على احلبارى يف مهرجان اأم الإمارات 
الفوز  بفر�صة  امل�صاركون  و�صيحظى 
ب����اد. جت���در الإ�����ص����ارة اإىل  اآي  ب��ج��ه��از 
برنامج  م��ن  التجريبية  امل��رح��ل��ة  اأّن 
ال�������ص���ن���دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
2018 يف  احل��ب��ارى انطلقت يف ع��ام 
بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  م��دار���س  م��ن  �صبع 
ودائ���رة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
ويغطي  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم 
37 مدر�صة  ال�صندوق حاليا  برنامج 

على امتداد الدولة.

�صندوق احلبارى ينقل التعلم التجريبي نحو اآفاق جديدة خالل مهرجان »اأم الإمارات 2019«

�صفر الدولة ووزير موريتاين 
يبحثان الق�صايا امل�صرتكة

•• نواك�شوط-وام:

ب��ح��ث ���ص��ع��ادة عي�صى ع��ب��داهلل م�����ص��ع��ود ال��ك��ل��ب��اين ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
اأحمد  ال�صيخ  ولد  اإ�صماعيل  ومعايل  املوريتانية  الإ�صالمية  اجلمهورية 
الهتمام  ذات  الق�صايا  امل��وري��ت��اين  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  ال�����ص��وؤون  وزي��ر 
امل�صرتك. ح�صر اللقاء - الذي عقد مبكتب معايل الوزير يف العا�صمة 
ن��واك�����ص��وط - اأح��م��د حم��م��ود ول��د ا���ص��وي��د اأح��م��د الأم���ني ال��ع��ام ل���وزارة 

اخلارجية املوريتانية.

•• اأبوظبي-وام:

ت�صكن  م��ت��ج��ذرة  ثقافة  والع���ت���دال  الت�صامح  يعد 
نتيجة  القدم وهو  الإم��ارات��ي منذ  ال�صعب  وج��دان 
النفتاح  ب��ني  الإم������ارات  اأه����ل  ع��اي�����ص��ه  مل��ا  طبيعية 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر و���ص��ح��ره ال����ذي ي��دف��ع ال�����ص��ك��ان اإىل 
الغمو�س  واكت�صاف  جماهله  يف  الغو�س  حماولة 
املمتد بال  الأف��ق  ذات  وال�صحراء  به  ال��ذي يحيط 
التنقل  اإىل كرثة  ال��ذي يدفع �صكانها  نهاية الأم��ر 
الغذائي  الأم������ن  م�������ص���ادر  ع���ن  ب��ح��ث��ا  وال����رتح����ال 
اإىل  ميال  اأك���رث  �صكانها  يجعل  مم��ا  والج��ت��م��اع��ي 

اإعانة الآخرين واإكرامهم .
ولأن دولة الإم��ارات دائما �صباقة يف ميدان التميز 
امللهمة ان�صب  ورائ���دة يف تبني الأف��ك��ار وامل��ب��ادرات 
فكر وجهد القيادة الر�صيدة يف الآونة الأخرية على 
ماأ�ص�صة موروث الت�صامح فقد اأعلن �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
اهلل” عام 2019 عاما للت�صامح يف دولة  “حفظه 
الإن�صانية  التاريخية  املبادرة  هذه  و�صبق  الإم��ارات 
الفريدة ا�صتحداث وزارة للت�صامح هي الأوىل من 
اأو متخ�ص�س دون  نوعها عامليا. وي��درك كل باحث 
ال�صيد  م��ار���س  ال���ذي  الإم���ارات���ي  املجتمع  اأن  ع��ن��اء 
وركوب البحر وجتارة اللوؤلوؤ منذ قدمي الأزل لبد 
القدرة  وام��ت��الك  بالنفتاح  ع��ام  ب�صكل  يت�صم  واأن 
ثم  وم��ن  الآخ���ر  وق��ب��ول  والتوا�صل  التعاي�س  على 
من  واحل��داث��ة  ال��ت��ط��ور  جمتمع  اإىل  انتقاله  ك��ان 
الآخر  وق��ب��ول  وال��ت��ع��اي�����س  الت�صامح  ب��واب��ة  خ���الل 

الإمارات  غ��ريه مما جعل  وي�صر من  �صهولة  اأك��رث 
وب��وؤرة جذب  والإق��ام��ة  للعي�س  بيئة مف�صلة  اليوم 
املعمورة  اأرج��اء  خمتلف  من  العاملية  لال�صتثمارات 
خ���الل ���ص��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة. واأ���ص��ح��ت الإم������ارات اليوم 
حيث  ال��ع��امل  ث��ق��اف��ات  ف��ي��ه  تلتقي  ع��امل��ي��ا  جمتمعا 
200 جن�صية من  اأك��رث من  اأر�صها  حتت�صن على 
يف  اجلميع  بني  امل��ودة  وت�صود  العامل  دول  خمتلف 
والتعددية.  الت�صامح  يف  رائ���دا  من��وذج��ا  تعد  دول��ة 
ومن ي�صتعر�س تاريخ دولة الإمارات و�صعبها قبيل 
والباين  املوؤ�ص�س  يد  على  املجيد  احتادها  تاأ�صي�س 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب 
الأوائ����ل يف  املوؤ�ص�صني  ال��ق��ادة  ثراه” واإخ��وان��ه  اهلل 
اأن��ه منذ  1971 ي��درك  ال��ث��اين م��ن دي�صمر ع��ام 
بدايات التاأ�صي�س الأوىل قبل اأكرث من اأربعة عقود 
ونيف نادى ال�صيخ زايد باإقامة احتاد الإمارات كي 
تكون قادرة على مواجهة التحديات املرتقبة موؤكدا 
والتكامل.  التعاي�س  بقيم  ال�صديد  اإمي��ان��ه  بذلك 
توافق  بناء  يف  ال�صيا�صية  وحكمته  بحنكته  وجن��ح 
الآراء من خالل الت�صاور واإقناع جريانه باأن قوتهم 
جهوده  وت���وج���ت  وح��دت��ه��م  يف  ت��ك��م��ن  امل�صتقبلية 
بالإعالن  الإم����ارات  حكام  اإخ��وان��ه  وج��ه��ود  القيمة 
عن ميالد دولة املحبة وال�صالم والت�صامح .. وطن 
خمتلف  م��ن  وامل��ق��ي��م��ون  امل��واط��ن��ون  ف��ي��ه  يتعاي�س 
الكرمي  للعي�س  بيئة مثالية  الأجنا�س والأدي��ان يف 
الراحل  املوؤ�ص�س  ت��وىل  ومنذ  للجميع.  وال�صعادة 
“دولة  الإم�����ارات  ج��ع��ل  اإىل  �صعى  احل��ك��م  مقاليد 
معنى  من  الكلمة  حتمله  ما  وت�صامح” بكل  �صالم 

امل���ودة وال�����ص��داق��ة مع  حيث متكن م��ن م��د ج�صور 
املنطقة والعامل من حوله �صرقا  كثري من �صعوب 
“رحمه اهلل” دعائم  وغربا ويف كل اجت��اه. واأر�صى 
العديد  يف  جتلت  اإذ  عامة  لل�صعب  الت�صامح  تربية 
من خطبه وكلماته التي دعا من خاللها الإن�صان 
واملحبة  الت�صامح  ب���روح  الل���ت���زام  اإىل  الإم���ارات���ي 
والأل���ف���ة و���ص��دد ع��ل��ى اأن ال��ب��ع��د ع��ن ال��ت�����ص��ام��ح يف 
املجتمع هو يف احلقيقة بعيد كل البعد عن الفكر 
اإذا كان  “الت�صامح واجب.  الإ�صالمي .. فقد قال: 
اأعظم العظماء اخلالق عز وجل ي�صامح. نحن ب�صر 
كلنا اإخوة، امل�صيب اأخ واملخطئ اأخ. ل نرتك املخطئ 
للطريق  لي�صل  ون��ن��ج��ده  ن�صاعده  ب��ل  ن��ن��ب��ذه،  ول 
“رحمه اهلل”  زايد  ال�صيخ  اآمن  . ولقد  ال�صحيح.« 
التقدم  ال�صالم والت�صامح هو الطريق لتحقيق  اأن 
والتنمية يف دول العامل قاطبة فكان له اإ�صهام كبري 
العامل  يف  ال�صالم  اأ�ص�س  وتعميق  تعزيز  جم��ال  يف 
الدولية..  للعالقات  اإن�صانية  روؤي���ة  م��ن  منطلقا 
فكانت دعوته املتكررة اإىل نبذ احلروب وال�صراعات 
امل�صلحة واحلر�س على حل اأي خالف مهما كانت 
ال�صلمية حتى و�صفه وزير  بالطرق  درجة تعقيده 
 “ ميرتان:  فريديريك  ال�صابق  الفرن�صي  الثقافة 
اإن ال�صيخ زايد “رحمه اهلل” كان مثال عامليا لرجل 
ال�صالم الذى ميتلك روؤية واقعية قائمة على اأ�صا�س 
ترقية  خ���الل  م��ن  ال�صلمي  التعاي�س  روح  ت��ع��زي��ز 
بتعزيز  وك��ذل��ك  وال��ن��زاع  اخل��الف  ونبذ  امل�صاحلة 
العامل  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  موقف 
م��ا ج��ع��ل ب���الده حت��ق��ق جن��اح��ا ب��اه��را ع��ل��ى �صعيد 

الراحل  املوؤ�ص�س  وع��م��ل  ال��دول��ي��ة«.  الدبلوما�صية 
املواطنني  بني  وامل�صاواة  العدل  قواعد  اإر�صاء  على 
والتكافل  والإخ����اء  الت�صامح  م��ب��ادئ  فر�صخ  ك��اف��ة 
ذلك  ودع��م  الإم��ارات��ي  املجتمع  ثقافة  يف  املتجذرة 
ب�صل�صلة من القوانني والإج��راءات لإقرار احلقوق 
الأ�صا�صية للجميع بدون متييز. واملالحظ اأن فكر 
القانون  قبل  الإن�صانية  ي�صع  دائ��م��ا  زاي��د  ال�صيخ 
ويقدم قيمة الإن�صان على قيمة املادة مهما عظمت 
حتى اأن مفهوم التوفيق وامل�صاحلة قد �صار “وما 
زال” قيمة اأ�صا�صية من قيم ميزان العدل والقانون 
معمول  قانونا  �صار  قد  مفهوم  هو  بل  ال��دول��ة  يف 
به وانطبق بالتايل على اآلية التفاو�س يف خمتلف 
اخلطاب  خالل  من  والدولية  الإقليمية  الق�صايا 
الذي  الإم���ارات���ي  الدبلوما�صي  والأداء  ال�صيا�صي 
اأحرز منجزات ظاهرة وباطنة عادت على الإمارات 
بال�صالم والوئام والت�صالح. ولأن برامج التنمية ل 
اآم��ن وع��ادل كي ت�صتمر عجالتها  بد لها من مناخ 
يف ال������دوران ج����اءت اأه��م��ي��ة ���ص��ب��ك��ة ال��ع��الق��ات بني 
الإمارات وجميع الأ�صدقاء والأ�صقاء يف ظل ع�صر 
ال�صعوب  كل  بني  والنفتاح  العوملة  مبفاهيم  ياأخذ 
ومن  امل�صالح.  وت�صابك  العاملية  التجارة  وان�صياب 
وامللهمة  ال��رائ��دة  جتربتها  اإط���ار  ويف  املنطلق  ه��ذا 
ع��امل��ي��ا يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي اأع��ل��ن ���ص��اح��ب ال�صمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اأول  ا�صتحداث  ع��ن   2016 ف��راي��ر  اهلل” خ��الل 
حكومي  ت�صكيل  اأي  ي�صمها  مل  للت�صامح  وزارة 

هي  للت�صامح  وزارة  ا�صتحداث  ويعتر  ال��ع��امل.  يف 
الأوىل من  اخل��ط��وة  ال��ع��امل  نوعها يف  م��ن  الأوىل 
وملكافحة  للت�صامح  واح��ة  الإم���ارات  تكون  اأن  اأج��ل 
اإنه  الإره����اب..  على  والق�صاء  والكراهية  التمييز 
امتداد للعهد ال��ذي ب��داأه زاي��د اخلري ونتاج احلب 
الأب����وي ال���ذي اأع��ط��اه لأب��ن��اء الإم����ارات فاأ�صبحوا 
اأعلن  النهج  ل��ه��ذا  وتكري�صا  زاي���د.  ب��اأب��ن��اء  يلقبون 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
�صهر  منت�صف  يف  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
“عاما  �صيكون   2019 ع��ام  اأن  امل��ا���ص��ي  دي�صمر 
كعا�صمة  الإم�������ارات  دول����ة  ول��ري���ص��خ  للت�صامح” 
باعتبارها  الت�صامح  قيمة  ويوؤكد  للت�صامح  عاملية 
عمال موؤ�ص�صيا م�صتداما من خالل جمموعة من 
قيم  تعميق  اإىل  الهادفة  وال�صيا�صات  الت�صريعات 
والن��ف��ت��اح على  الآخ����ر  وت��ق��ب��ل  واحل����وار  الت�صامح 
هو  الت�صامح  ع��ام  اأن  واع��ت��ر  املختلفة.  الثقافات 
القيم  اأ�صمى  يحمل  زايد” ك��ون��ه  “عام  ل���  ام��ت��داد 
التي عمل املوؤ�ص�س الراحل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان على تر�صيخها لدى اأبناء الإمارات. ومن 
هذا املنطلق �صدد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
 2019 عام  يكون  اأن  اأهمية  اآل مكتوم على  را�صد 
“الت�صامح  ق��ائ��ال:  الإم������ارات  يف  للت�صامح  ع��ام��ا 
واإن�صانيا،  فكريا  املتقدمة  املجتمعات  ع��ن��وان  ه��و 
كعا�صمة  الدولة  تلعبه  ال��ذي  العاملي  ال��دور  تعزيز 
التمكني  اأدوات  من  احل�صاري  والتالقي  للتعاي�س 
الأمم.«.  وازده����ار  ل�صتقرار  و�صمان  احل�����ص��اري، 
زايد  ال�صيخ  بها  ب��داأ  التي  والت�صامح  ال�صماحة  اإن 

وا�صتمرت عليها القيادة الر�صيدة يف ترتيب �صوؤون 
الدولة الإماراتية احلديثة قد اأثمرت واأينعت ودان 
قطافها عندما ترقب العاملان الإ�صالمي وامل�صيحي 
من اأق�صى م�صارق الأر�س اإىل مغاربها زيارة قدا�صة 
البابا فرن�صي�س بابا الكني�صة الكاثوليكية وف�صيلة 
الأزهر  اأحمد الطيب �صيخ  الدكتور  الأك��ر  الإم��ام 
اإىل دولة الإمارات ال�صهر املا�صي. وعلى مر ال�صنني 
ومركزا  وامل��ح��ب��ة  للت�صامح  م��ه��دا  الإم�����ارات  ك��ان��ت 
حلوار الأديان ولكن زادت وترية ن�صاطها يف جمال 
للت�صامح  عاما   2019 ع��ام  اإع��الن  منذ  الت�صامح 
التاأكيد  الأزه��ر  و�صيخ  فرن�صي�س  البابا  اأراد  ومنها 
على ر�صائل ال�صالم والت�صامح وتر�صيخ قيم املحبة 
بني الب�صر وهو ما توؤمن به دولة الإمارات العربية 
املتحدة وتعتره جزءا ل يتجزاأ من ر�صالتها نحو 
ال��ع��امل. وجت�����ص��د ت��ل��ك ال���زي���ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة الدور 
ال���رائ���د ال����ذي ت���وؤدي���ه الإم�������ارات ك��ع��ا���ص��م��ة عاملية 
تتناقله  اأم���ر  وه��و  والإن�صانية  والأخ����وة  للت�صامح 
واملحبة. مل  الت�صامح  دولة  بينها يف  فيما  الأجيال 
يكن الت�صامح �صعارا رفعه الإماراتيون جمردا عن 
وال�صعب  لل�صا�صة  عملية  ممار�صة  ه��و  ب��ل  ال��واق��ع 
الت�صامح وب�صطوا يد  اليوم وبالأم�س مدوا ج�صور 
كافة من خالل منظومتهم  الأر���س  ال�صالم لأمم 
الفكرية والثقافية مما جعل الإمارات اليوم �صريكا 
اأ�صا�صيا يف اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط 
عا�صمة  واأ�صحت  والتمييز  والتطرف  العنف  بنبذ 
عاملية تلتقي فيها ح�صارات ال�صرق والغرب لتعزيز 

ال�صالم والتقارب بني ال�صعوب كافة.

الإمارات.. دولة مدت ج�صور الت�صامح وب�صطت يد ال�صالم لأمم الأر�ض كافة

حماكم دبي تد�صن التقرير ال�صنوي لعام 2018 حتت �صعار »ق�صاء مت�صامح«
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•• حتقيق - رم�شان عطا : 

ف�صل  العربية  املجتمعات  ت�صتقبل 
الأطباء  ع���ي���ادات  ب���زي���ارة  ال�����ص��ت��اء 
جميع  م��ن  باملر�صى  اكتظت  التي 
اعتدنا  حيث  والأع��م��ار  اجلن�صيات 
يف ه���ذه الأي������ام م���ن ك���ل ع���ام على 
الذي  املو�صمي  الإن��ف��ل��ون��زا  مر�س 
لتقلبات  ت���ع���ر����ص���ن���ا  م�����ن  ي�����اأت�����ي 
ال�صيف  ف�صلي  ب��ني  وامل��ن��اخ  اجل��و 
معدي  م����ر�����س  وه������و  وال���������ص����ت����اء 
نتيجة  التنف�صي  اجل��ه��از  ي�صيب 
ل��الإ���ص��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ص��ات.  ترتاوح 
ما  الإنفلونزا  بفريو�صات  الإ�صابة 
توؤدي  بني اخلفيفة و احل��ادة وقد 

الإ�صابة اأحيانا اإىل الوفاة. 
وال���ط���ري���ق���ة امل��ث��ل��ى ل��ل��وق��اي��ة من 
�صنوياً،  اللقاح  اأخذ  هي  الإنفلونزا 
وم��ن خ��الل ه��ذا التحقيق نتعرف 
على كيفية ا�صتعداد الأ�صر العربية 
املمكنة  وال��و���ص��ائ��ل  ال�صتاء  لف�صل 

للت�صدي والعالج .

النتائج ال�ضلبية
الطبيعية  وق����اي����ت����ه����ا  *وع����������ن 
)دلل  قالت  املو�صمية  لالأنفلونزا 

علي(: 
الأعرا�س  ببع�س  ال�����ص��ع��ور  ع��ن��د   
اإىل  اأه���رول  لالنفلونزا  امل�صاحبة 
يف  يتمثل  ال���ذي  الطبيعي  ال��ع��الج 
وامل�صروبات  وال��رت��ق��ال  ال��ل��ي��م��ون 
بنتائج  ت����اأت����ى  ،وه������ي  ال�������ص���اخ���ن���ة 
اأف�صل  اإيجابية وناجحة معي فاأنا 
ال�صلبية  ال��ن��ت��ائ��ج  ذل���ك خ��وف��ا م��ن 
ل��الأدوي��ة ، واأح����اول اأن اأف��ع��ل ذلك 
مع اأولدي حتى ل يجدوا اأنف�صهم 
*وعانى  الأط��ب��اء.   لعيادات  زبائن 
)حممد الأحمدي( من الأنفلونزا 
لهذا العام قائال:اأ�صاب بالرد كل 
ع���ام واع���ت���دت ع��ل��ى زي����ارة عيادات 
الأطباء و  بعد اأخذ جرعة �صخمة 
م��ن الأدوي���ة ي��ع��اودين امل��ر���س مرة 
اأخ�����رى وظ��ل��ل��ت ه��ك��ذا مل���دة �صهور 
و����ص���ال���ت ال��ط��ب��ي��ب اأج���اب���ن���ي ب����اأن 
مناعتي �صعيفة واأ�صاب بالفريو�س 

ب�صهولة.

التطعيم ال�ضنوي
املراغي(حيث  )ع�����ص��ام  *واأو����ص���ح 
اجلو  بتقلبات  ال�����ص��ع��ور  ق��ال:ع��ن��د 
لدى دخول ال�صتاء ن�صتعد بالأدوية 
لكي نكافح الأنفلونزا التي ت�صيبنا 
منت�صراً  ب��ال��ف��ريو���س  اأ���ص��ع��ر  ف���اأن���ا 
يف اجل���و ي��ن��ت��ق��ل م���ن ���ص��خ�����س اإىل 
اأحد  م��ا يحدث عندما  اآخ��ر وه��ذا 
ب��ال��رد وتنتقل  الأ���ص��ر ي�صاب  م��ن 

العدوى لباقي اأفراد الأ�صرة .
واأ�صاف الوقاية ترتكز يف البتعاد 
بالزكام  امل�صابني  الأ�صخا�س  ع��ن 
التطعيم  وت��ل��ق��ي  والإن����ف����ل����ون����زا، 
جتنب  على  ي�صاعد  مم��ا  ال�صنوي 

هذا الفريو�س.
حلالة  التاريخية  التغريات  *وعن 
اأج����م����ع قال  ال����ع����امل  ال��ط��ق�����س يف 
)رامي حممود(: تعر�صت الإمارات 
يف الأ�صابيع املا�صية لهطول اأمطار 
و�صديد  ق���ار����س  م���ت���وا����ص���ل،وب���رد 
وهذا التغري املناخي �صمل العديد 
م�صر  منها  العربية  ال��ب��ل��دان  م��ن 
�صتي  يف  ال�صقيع  وا�صبح  و�صوريا 
ان���ح���اء ال���ع���امل وه����ذا ال��ط��ق�����س مل 

ن�صهده منذ مئات ال�صنني.

واق لالأنف
ال��ط��ق�����س قار�س  *وع����ن حت���دي���ات 

الرودة قال )فهمي فايز(:
ع��ن��د ب����زوغ ال�����رودة يف ���ص��ه��ر 11 
اأقوم با�صتعدادات معينة للمقاومة 
ثقيلة  ارت��داء مالب�س  اهمها  ومن 
اأ�صاب  ل  حتي  والبيت  ال�����ص��ارع  يف 
بنزلت الرد التى اعتدت اأن اأراها 
واأحر�س  العمل  يف  زم��الئ��ي  عند 
ع���ل���ى ع�����دم الح����ت����ك����اك ب���ه���م من 
وا�صتعمال واق لالأنف والفم  قرب 

الفريو�صات  م��وج��ة  ت��ن��ت��ه��ي  ح��ت��ى 
ال��ط��ائ��رة وال��ت��ى ت��رتك��ز يف �صهري 
2 و3 وبذلك ل اأتعر�س لالإ�صابة 

بنزلت الرد واحلمد هلل.

هادي  قال  ال�ضياق  نف�س  *ويف 
حممد:

الطق�س يف الإم��ارات اأ�صبح جميل 
وجازب لل�صياح من جميع البلدان 

تتمتع  ح��ي��ث  وال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
بجو  اأبوظبي  الإم��ارات وخ�صو�صا 
منع�س وجميل يف ف�صل ال�صتاء فهو 
وممار�صة  التجوال  على  ي�صاعدك 
كورني�س  ع���ل���ى  امل�������ص���ي  ري����ا�����ص����ة 
اب��وظ��ب��ي واأن���ا اأح��ر���س دائ��م��ا على 
ق�����ص��اء ف�����ص��ل ال�����ص��ت��اء ب��ع��ي��دا عن 
م���راك���ز ال��ت�����ص��وق ال��ت��ى ي��ك��ون لها 
ال�صيف  ف�����ص��ل  يف  ال���ص��د  ن�صيب 

للهروب من الطق�س احلار .

حب�س االأنفا�س
ال�صتاء  لف�صل  اح��ت��ي��اج��ه��ا  *وع���ن 
ق��ال��ت ف���ري���ال ���ص��ام��ر :اأن�����ا اف�صل 
ال�صيفية  ع���ن  ال�����ص��ت��وي��ة  الأي�������ام 
منقطع  ال��غ��ري  امل��ط��ب��خ  يف  لعملي 
فاملراأة التى تعمل يف البيت تعرف 
من  بكثري  اأج��م��ل  ال�صتاء  اأي���ام  اأن 

اأيام ال�صيف التى تقف حائال �صد 
اأنثى مبا يتعلق باإعداد الطعام  اأي 

يف املطبخ.
النظام الغذائي

ال���راأي الطبي ق��ال الدكتور  *وع��ن 
ع���اب���د ���ص��ع��ي��د اخ��ت�����ص��ا���ص��ي الأن����ف 
تلقيح  ي�صاهم  واحل��ن��ج��رة:  والأذن 
الأطفال �صد الإنفلونزا يف تخفي�س 
اإ����ص���اب���ت���ه���م ب���ه���ذا امل����ر�����س وغ����ريه 

خطورة  الأك�������رث  الأم�����را������س  م����ن 
ال����رئ����وي، بح�صب  الل���ت���ه���اب  م��ث��ل 
يف  نتائجها  ن�صرت  �صريرية  جتربة 
اأوف  ج��ورن��ال  اإنغلند  “نيو  جملة 
درا�صة  ه��ن��اك  وك��ان��ت  ميدي�صني«.  
اللقاح  فعالية  تقيم  النطاق  وا�صعة 
امل�صاد لالإنفلونزا يف اأو�صاط �صغار 
الأطفال.  وهي قد �صملت 5168 
ط��ف��ال ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 3 و 

وتوؤكد جميع الدرا�صات  �صنوات.   8
واللتهاب  الإن��ف��ل��ون��زا  اأن  العلمية 
حتتل  ال��ه��وائ��ي��ة  وال�صعب  ال��رئ��وي 
املوؤدية  لالأ�صباب  ال�صاد�صة  املرتبة 
وتنت�صر  ال���ع���امل،  ف���ى  ال���وف���اة  اإىل 
الإ���ص��اب��ة وال���ع���دوى ب��ه��ا ف��ى فرتة 
ال�صتاء. وتعد امل�صادات احليوية اأهم 
اخلطوات لرتوي�س تلك الأمرا�س 
ال�صر�صة، واأخريا ظهر عامليا م�صاد 
ح���ي���وى ج���دي���د مي��ك��ن��ه ع����الج تلك 
واحدة  ���ص��راب  بجرعة  الل��ت��ه��اب��ات 
ت�صتمر يف اجل�صم ملدة ع�صرة  فقط 

اأيام وتق�صى على املر�س متاما. 
وعن املقاومة الطبيعية لالنفلونزا 
و�صفة  ي����وج����د  ل  ����ص���ع���ي���د:  ق������ال 
النفلونزا،    من  للتخل�س  �صحرية 
دفعة  تعطي  الأط��ع��م��ة  بع�س  ف���اإن 
قوية جلهاز املناعة، حيث ت�صهم يف 
تخفيف حدة املر�س،واأ�صاف �صعيد 
من  بريطانيون  باحثون  تو�صل   ،
خالل درا�صة اأجروها، اإىل اأن الثوم 
بنزلت  الإ���ص��اب��ة  مي��ن��ع  اأن  ميكنه 
الرد، كما ي�صاعد يف �صرعة ال�صفاء 
يف ح��ال ح��دوث امل��ر���س.  وتبني اأن 
الدرا�صة،  يف  امل�صاركني  من   63%
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  ات��ب��ع��وا  وال���ذي���ن 
الثوم،  م��ن  وامل�صتخل�س  امل��ت��ك��ام��ل 
باملر�س،  اإ�صابتهم  فر�س  قلت  قد 
ومن ظهرت عليهم الأعرا�س فقد 
ون�صف،  ي��وم  م��دة  مر�صهم  ا�صتمر 
الذين  الأ�صخا�س  اأ�صيب  ح��ني  يف 
بنزلت  الغذائي  النظام  يتبعوا  مل 
برد، ومتو�صط مدة ا�صتمرار املر�س 

لديهم خم�صة اأيام. 

ال�ضعال والعط�س
الطراف  ه�صام  الدكتور  *واأو���ص��ح 
قائال:مناعة الأطفال �صعيفة، لذا 
العدوى  نقل  على  ال��ق��دره  لديهم 
بدء  ب��ع��د  اأي����ام   10 اإىل  ت�صل  مل���دة 
ظ��ه��ور اأع���را����س الأن��ف��ل��ون��زا، حيث 
بني  للعدوى  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  ت�صل 
الأطفال من �صن 5 اإىل 9 �صنوات.

فريو�صات  اأن   ، ال����ط����راف  واأك�������د 
العدوى  ���ص��دي��دة  ت��ع��د  الإن��ف��ل��ون��زا 
لآخر  �صخ�س  من  ب�صهولة  وتنتقل 
م��ن خ���الل رذاذ ال��ه��واء ال���ذي يتم 
والعط�س،  ال�صعال  اأث��ن��اء  اإط��الق��ه 
كما ميكن للفريو�س اأي�صاً اأن ينتقل 
مالم�صة  اأو  امل�صافحة  خ��الل  م��ن 
الأ���ص��ط��ح امل��ل��وث��ة ب��ال��ف��ريو���س. كما 
ميكن للبالغني امل�صابني اأن ينقلوا 
لظهور  ال�صابق  اليوم  من  العدوى 
اأي��ام بعد بداية   5 الأعرا�س وحتى 
املر�س،  والأ�صخا�س �صعيفو املناعة 
ب���درج���ة ���ص��دي��دة مي��ك��ن��ه��م اإط����الق 

الفريو�س لأ�صابيع اأو �صهور.

••  منطقة الظفر ة – لطيفة جابر

ال���ظ���ف���رة حديقة  ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة  اف��ت��ت��ح��ت   
النباتات املحلية مبدينة غياثي وذلك يف اإطار 
والثالثني  التا�صع  الت�صجري  اأ�صبوع  فعاليات 
مت  حيث  م�صتدامة،  خ�صراء  بيئة  �صعار  حتت 
مب�صاركة  الت�صامح،  رمز  الغاف  �صجرة  زراع��ة 
وت��ب��ل��غ م�صاحة  امل����دار�����س.  ط����الب وط���ال���ب���ات 
احلديقة 16،132 مرت مربع وت�صم نباتات 
حملية مثل الرغل، الظفرة، احلرمل، الزهر، 

الت�صجري  اأ�صبوع  وي��ه��دف  والع�صرج.  الأرط���ا، 
ب���اإذن اهلل ال�صيخ  اإىل اب���راز غ��ر���س امل��غ��ف��ور ل��ه 
ثراه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
واه��ت��م��ام ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
املوروث النباتي املحلي. وا�صراك فئات املجتمع 
الت�صجري  اأ�صبوع  فعاليات  يف  الهمم  واأ�صحاب 
ال��رق��ع��ة اخل�صراء  ن�����ص��ر  يف  دوره�����م  وت��ع��زي��ز 
الذكية  التقنيات  وتطبيق  عليها.  واملحافظة 
والب���ت���ك���ارات امل��ت��م��ي��زة واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف 

جمال الت�صجري والزراعة التجميلية. 

افتتاح حديقة النباتات املحلية مبدينة غياثي

االأنفلونزا املو�ضمية عدوى فريو�ضية 

عي���ادات الأطب���اء مكتظ���ة باملر�ص���ي واللق���اح 
ال�صن���وي ه���و العالج

ال�ضنـــوي ممـــا ي�ضاعدنـــى علـــى جتنــــب الفيـــرو�س التطعيـــم  علـــى  املراغـــي:اأحـــر�س  • ع�ضـــام 
جرعـــة �ضخـــمة من االأدويـــة يعاودنــــي املـــر�س مـــرة اأخـــرى  اأخـــذ  بعـــد  املحمـــدي:  • حممـــد 
اأهـــرول اإلـــى العـــالج الطبيعـــي الـــذي يتمثـــل يف اللــيمـــون والبـرتـقـــال علـــي:  • دالل 

حممــود: ال�ضقيع يف �ضتى اأنحاء العامل وهذا الطق�س مل ن�ضهده منذ مئات ال�ضنني • رامى 
قرب وا�ضتعمال واق لالأنف عـن  االحتكــاك  عــدم  على  اأحــر�س  فايــز:  • فهمــي 
ف�ضل ال�ضتاء بعيدا عن مراكز الت�ضوق ق�ضاء  على  دائما  اأحر�س  حممد:  • هادى 

ال�ضتويـــة عـــن ال�ضيفيــة لعملـــي يف املطبـــخ االأيـــام  اأفـ�ضـــل  �ضـامـــر:  • فـريـــال 
و�ضـفــــة �ضـحـريــــة للـتخلــــ�س مـــن االأنفلونــــزا يـــوجــــد  ال  �ضعيــــد:  • عـابـــــد 

اإطــالق الفيـرو�س الأ�ضابيــع اأو �ضهـــور ميكنهــم  املناعـة  �ضعيفـــو  الطـــراف:  • ه�ضــام 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صعادة الدكتور عبدالوهاب زايد اأمني عام جائزة 
اأن  خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 
مبادرة احلزم ال�صتثمارية التحفيزية التي اعتمدها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
“غداً  التنموية  للم�صرعات  اأبوظبي  برنامج  �صمن 
القطاع الزراعي  يف  تعزيز  يف  ت�صاهم  �صوف   ”21

وتوظيف  ال�صتثمار  ت�صجيع  عر  الغذائي  والأم��ن 
الذكاء ال�صطناعي يف خدمة هذا القطاع خ�صو�صاً 

يف البيئات ال�صحراوية.
ونوه زايد - يف ت�صريح له - باأن التقنيات احلديثة 
يوم  بعد  يوماً  نف�صها  اأثبتت  ال�صطناعي  وال��ذك��اء 
كحل هام نحو حت�صني الإنتاجية الزراعية بالعامل 
ل��ل��م��زارع��ني نحو  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت��ح��ول  اأدى اىل  م��ا 
والطائرات  الذكية  ال�صت�صعار  واأجهزة  الروبوتات 
الدقيقة  للزراعة  املتزايدة  والجت��اه��ات  طيار  دون 

على  ال��ط��ل��ب  وزي�����ادة  ال�����ص��وق  ح��رك��ة  تن�صيط  اإىل 
النمو  عجلة  دف��ع  يف  ال��زراع��ي��ة  التقنيات  توظيف 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
ا�صتباقية  خ���ط���وة  ت��ع��ت��ر  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ان  واأك�����د 
ت�����ص��ت�����ص��رف م�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي يف دول���ة 
املغفور  املوؤ�ص�س  روؤي���ة  اىل  ا�صتندت  التي  الم���ارات 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
زراعة  “اأعطوين  قال  الزراعية حني  النه�صة  باين 

اأ�صمن لكم ح�صارة«.

•• ابوظبي-وام: 

الذي  اإدارة الطوارئ والأزم��ات،  اأبوظبي اعمال موؤمتر  انطلقت ام�س فى 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث برعاية �صمو  تنظمه 
�صعار  حت��ت  الوطني  الأم���ن  م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�صيخ 

ا�صت�صراف م�صتقبل الطوارئ والأزمات” قدرات وحتديات«.
ح�صر ح��ف��ل الن��ط��الق م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزير 
التغري املناخي والبيئة ومعايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
ال�صطناعي وعدد من امل�صوؤولني يف الهيئات الوطنية والإقليمية والعاملية 
املعنية باإدارة الأمن والطوارئ والأزم��ات، ونخبة من اخلراء واملخت�صني 

واملهتمني وخرات اأكادميية عن اإدارة الأزمات والكوارث.
امل�صتفادة  الدرو�س  من  جمموعة  يومني،  مدى  على  املوؤمتر،  وي�صتعر�س 
من جتارب المم كالتجربة الإيطالية يف اإدارة احل�صود وجتربة رواندا يف 
التعايف من اآثار احلروب الأهلية، والتجربة الُعمانية يف التعايف من اإع�صار 
وا�صعاً من  التي تغطي طيفاً  العمل  اأوراق  العديد من  اإىل  اإ�صافة  مكونو، 
الطوارئ  اإدارة  م�صتقبل  على  ال�صوء  ي�صلط  فيما  العالقة  ذات  املوا�صيع 
التعريف مبجالت  و�صيعمل على  املتزايدة،  واملخاطر  التهديدات  يف �صوء 
ال�صتفادة من التقنيات الذكية وعامل الذكاء ال�صطناعي للتنبوؤ بالأزمات 

واإدارة املخاطر واحلد من اآثارها وانعكا�صاتها.
وا�صاد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
والتزامها  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  بجهود 
خالل  من  والأزم���ات،  ال��ك��وارث  مبخاطر  الوعي  م�صتويات  برفع  الرا�صخ 
العاملة يف هذا  ال�صتجابة لدى اجلهات  وق��درات  وتعزيز جهود  امللتقيات 
املجال، وتطوير اأوا�صر التعاون الدويل، من خالل ح�صد اخلرات العاملية 

وتبادل الأفكار والتجارب واأف�صل املمار�صات.
الهتمام  من  كبري  بجانٍب  يحظى  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ان  معاليه  واك��د 
لي�س  امل�صتقبل،  يف  يلعبه  اأن  ُينَتظر  ال��ذي  واملتعاِظم  املُهم  ال��دور  ليواكب 
وترية  وت�صريع  والأزم���ات  بالكوارث  التنبوؤ  على  قدراتنا  حت�صني  يف  فقط 
من  احلد  يف  اأي�صاً  واإمن��ا  واملمتلكات،  الأرواح  واإنقاذ  للطوارئ  ال�صتجابة 
املناخ” يعتر  “تغري  ان  اىل  م�صريا  والأزم���ات،  للكوارث  املُ�صببة  العوامل 
الأبرز  وال�صبب  ال��ق��رن،  ه��ذا  يف  الب�صرية  تواجهه  ال��ذي  الأب���رز  التحدي 

للكوارث الطبيعية.
والكوارث  والفقر  القت�صادية  “اخل�صائر  تقرير حول  وا�صتعر�س معاليه 

الكوارث  اأوبئة  علم  اأبحاث  2017” ال�صادر من مركز  اإىل   1998 من 
احللول  اأن  مو�صحا  املبا�صرة  القت�صادية  اخل�صائر  املتحدة  لالأمم  التابع 
ال�صطناعي،  الذكاء  تقنيات  مقدمتها  ويف  احلديثة،  والتقنيات  املُبتكرة 
ذلك  لتحقيق  الرامية  الدولية  اجل��ه��ود  يف  وم��وؤث��ٌر  دوٌرم��ه��ٌم  لها  �صيكون 

الهدف.
واو���ص��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي ان دول���ة الم����ارات مل 
مهماً  جانباً  ان  اىل  م�صريا  املتطرفة  املناخية  الظواهر  من  الكثري  ت�صهد 
على  ين�صب  الطبيعية  للكوارث  امل�صببة  العوامل  من  للحد  جهودنا  من 
التعامل مع تغري املناخ، تخفيفاً وتكّيفاً فمن حيث التخفيف، اتخذت دولة 
الإمارات خطوات مهمة يف ال�صنوات املا�صية، متّثلْت يف تبني حزمة عري�صة 
تبني  املثال  �صبيل  على  منها  الذكية،  واحللول  واخل��ي��ارات  ال�صيا�صات  من 
خيار الطاقة املتجددة والنظيفة، وتبني نهج القت�صاد الأخ�صر، والعمارة 
امل�صتدام، وتعزيز كفاءة ال�صتهالك. وا�صار معاليه اىل  اخل�صراء، والنقل 
اأن هناك العديد من الإ�صارات التي تدعو للتفاوؤل، كانخفا�س معدل اإنتاج 
الب�صمة  وانخفا�س  الدفيئة،  غ��ازات  انبعاثات  وم��ن  النفايات،  من  الفرد 
البيئية ومن املنتظر اأن تت�صارع وترية جهودنا يف جمال التخفيف مع بدء 
الوطنية  وال�صرتاتيجية  امل��ن��اخ،  لتغري  الوطنية  اخلطة  بتطبيق  العمل 
للطاقة، وال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار، وا�صرتاتيجية الإمارات للذكاء 

ال�صطناعي.. وغريها من ال�صرتاتيجيات واخلطط الوطنية.
اأن  ن��درك  معاليه  ق��ال  املناخي  التغري  تداعيات  مع  التكيف  جانب  على  و 
املتاحة حتى الآن، ولذلك فاإن جهودنا حالياً  الو�صيلة الأمثل  التكيف هو 
اأحد  يعتر  ال��ذي  املناخي،  للتكيف  الوطني  الرنامج  تنفيذ  على  ترتكز 
وقد  املناخي.  للتغري  الوطنية  اخلطة  اإليها  ت�صتند  التي  الثالث  الركائز 
انتهينا من اإجناز املرحلة الأوىل لدرا�صة الجتاهات املناخية وتقييم اآثارها 
احللول  وو�صع  التحتية،  والبنية  والبيئة  وال�صحة  الطاقة  قطاعات  يف 
والتو�صيات لتعزيز مرونتها وقدرتها على ال�صمود يف وجه املظاهر املناخية 
املتطرفة املرتبطة بالتغري املناخي ونعكف الآن على اإجناز املرحلة الثانية 

التي ت�صمل باقي القطاعات ذات الأولوية.
واع��ت��رم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي ان التغري امل��ن��اخ��ي هو 
ال�صبب  لي�س  ولكنه  ك���رى،  ك���وارث  م��ن  ن�صهده  فيما  الرئي�صي  ال�صبب 
بل  اجل��ان��ب،  ه��ذا  على  تقت�صر  ل  جهودنا  ف��اإن  ولذلك  حلدوثها  الوحيد 
الأمرا�س والأوبئة، والأمن  الأخرى كتف�صي  لت�صمل كافة اجلوانب  متتد 
البيئي والبيولوجي والغذائي واملائي، واأمن الطاقة، واإدارة احل�صود، واأمن 

– خطط تغطي جميع  – يف دول��ة الإم��ارات  املعلومات.. وغريها، ولدينا 
اأن ت��داب��ري التحوط  ال��ق��ول  اإدارة ال��ط��وارئ والأزم����ات. ب��ل ميكن  م��راح��ل 
وال�صتعداد وال�صتجابة والتعايف يف حالت الكوارث والأزمات متثل جزءاً 

اأ�صا�صياً يف فل�صفة اإدارة امل�صاريع احلكومية واخلا�صة بدولة الإمارات.
وا�صتعر�س معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي عددا من خطط البئية 
امللوثات  ملكافحة  الوطنية  اخل��ط��ة  منها  والبيئة  املناخي  التغري  ب���وزارة 
ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة الأم���را����س احل��ي��وان��ي��ة، واخلطط  ال��ب��ح��ري��ة، واخل��ط��ة 
ال�صريع  الوطني لالإنذار  والنظام  الزراعية،  بال�صتجابة لالآفات  اخلا�صة 
خطط  اإىل  اإ�صافة  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة  واأنظمة  لالأغذية، 
والأقمار  بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  با�صتخدام  البحرية  البيئة  مراقبة 
البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  ال�صطناعية 
طيار  بدون  كالطائرات  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة   ، رومبي 
ملراقبة الو�صع البيئي يف املناطق ال�صناعية ذات الطبيعة اخلا�صة كاملحاجر 
ال�صطناعي”  الذكاء  “خمتر  ان  موؤكدا  الإ�صمنت  وم�صانع  والك�صارات 
الذي مت اطالقه يف �صبتمر املا�صي �صيدعم قدارات جمال الر�صد وحتليل 

الظواهر املناخية وجودة الهواء ونوعية مياه البحر.
من جانبه او�صح �صعادة جمال حممد احلو�صني مدير عام الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ والأزمات ان اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هي عملية 
�صاملة ودقيقة تتطلب التخطيط ال�صحيح واجلاهزية الق�صوى للحد من 
تداعيات الح��داث و�صط عامل م�صطرب واأح��داث تت�صارع وظواهر تزداد 
حدة وقوة تهدد بدمار واإزهاق لالرواح وت�صريد مدن وقرى، هذا هو عاملنا 
اأن يهداأ بل  ال��واق��ع  ال��ك��وارث والأزم����ات، ول نتوقع لهذا  اليوم من ج��راء 
اأنف�صنا لظواهر قد تكون ا�صد عنفا واكر تاأثريا  بالعك�س يجب ان جنهز 
لذا  العملية،  لهذه  الرئي�صي  املحرك  هو  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  وان  وا�صرع 
فاإن درا�صة العوامل واملوؤثرات واملتغريات لل�صنوات القادمة ومنط حدوث 
وا�صت�صراف  ال�صحيح  والتوقع  املا�صية  ال�صنوات  والأزم��ات خالل  الكوارث 
القدرات  وب��ن��اء  ال�صحيح  التخطيط  اىل  ب��ن��ا  ي����وؤدي  الح����داث  ت��داع��ي��ات 
وال�صتعداد الأمثل. واأكد حر�س القيادة احلكيمة لدولة الإمارات العربية 
العامل، يف جمال  دول  ال�صراكة مع  التعاون وعالقات  تعزيز  املتحدة على 
اإدارة الطوارئ والأزم��ات، والطالع على املفاهيم احلديثة يف هذا املجال، 
والتعرف على كيفية توظيف التكنولوجيا والتقنيات احلديثة وتطبيقات 
من  وال�صتفادة  والأزم����ات،  ال��ط��وارئ  اإدارة  يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ع��امل 
جتارب دول العامل وجهودها يف التعايف من الأزمات والكوارث حيث ترى 

موؤ�ص�صات الدولة يف دولة المارات يف ا�صت�صراف امل�صتقبل العن�صر الأ�صا�صي 
يف جميع ال�صرتاتيجيات واملبادرات يف الإدارة احلكومية، وكذلك يف جمال 
�صاملة ي�صارك فيها  الطوارئ والأزم��ات والكوارث من خالل عملية  اإدارة 
جميع اخلراء واملهنيني واملفكرين ل�صت�صراف التهديدات وو�صع الآليات 
من  واحل���د  ح��دوث��ه��ا  مل��ن��ع  املنا�صبة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ط  للمخاطر 

تداعياتها والتعامل الأمثل معها.
وذكر �صعادته اأن هذه الدورة تهدف اىل ا�صتت�صراف امل�صتقبل باأفكاٍر ت�صمو 
باعتباره  الذكاء ال�صطناعي  املوؤمتر على  اأف�صل حيث �صريكز  واقع  نحو 
الدرع امل�صتقبلي للت�صدي و ال�صتعداد لالزمات و الكوراث داعيا املجتمعني 
اىل �صرورة ال�صتعداد و اجلاهزية لالحداث الكرى وال�صيا�صات و الأطر 
الكيميائية  ال��ط��وارىء  عن  ف�صال  والزم��ات  الكوارث  من  للحد  املختلفة 
والنووية واحلروب ال�صيرانية التي تهدد البنية املعلوماتية يف دول العامل 
التي �صاعفت من �صقف حتديات الأمن العاملي و غريها من املوا�صيع واإىل 
الو�صول اإىل خطوات ايجابية و فاعلة ت�صاعد يف ايجاد الرامج و الهداف 
ملجابهة  ال���ص��ت��ع��داد  و  الع�صر  مبتطلبات  ال��وع��ي  رف���ع  يف  �صت�صهم  ال��ت��ي 

الطوارىء املحتملة باأف�صل الأ�صاليب .
وناق�س برنامج اليوم الأول من املوؤمتر  ثالث ق�صايا رئي�صة، الأوىل احلد 
ال�صيا�صات والأطر قدمتها كري�صي مادي املدير  من املخاطر عر تطوير 
والثانية احلوكمة  الكوارث،  املتحدة للحد من خماطر  الأمم  العام ملكتب 
اإدارة  م�صت�صار يف  والأزم��ات قدمها جون هاميلتون  الطوارئ  يف منظومة 
الطوارئ يف نيوزيالند، والثالثة حول اإطار �صيا�صات اإدارة خماطر الطوارئ 
اللوائح  مكتب  ومدير  م�صت�صار  العبار  فاطمة  قدمتها  الطبية  والكوارث 

ال�صحية الدولية يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.
الكرى،  ل��الأح��داث  واجل��اه��زي��ة  ال�صتعداد  الثانية  اجلل�صة  ناق�صت  كما 
ا�صتعرا�س ثالث  الأزم��ات من خالل  التعايف من  امل�صتفادة من  والدرو�س 
التجربة  ومنها  مهمة  عاملية  جت��ارب  ا�صتعرا�س  الأوىل  رئي�صة،  ق�صايا 
ميالن  اإك�صبو  ملعر�س  ا�صت�صافتها  م��ن  امل�صتفادة  وال��درو���س  الإي��ط��ال��ي��ة 
2015 قدمها يريو قايل املدير العام لإدارة فعالية اإك�صبو ميالن 2015 
يف اإيطاليا، والثانية حول ال�صتعداد واجلاهزية ملعر�س »اإك�صبو 2020« يف 
دبي قدمها العقيد علي خليفة الغي�س رئي�س الأمن ملكتب اإك�صبو 2020 
يف اللجنة الأمنية لفعاليات دبي، والثالثة حول ان�صيابية احل�صود يف مو�صم 
اإدارة  يف  خبري  النابل�صي  ها�صم  بن  ه��اين  الدكتور  العميد  قدمها  احل��ج، 

احل�صود وال�صالمة يف اململكة العربية ال�صعودية.

عبدالوهاب زايد: احلزم ال�صتثمارية التحفيزية 
خطوة ا�صتباقية ت�صت�صرف م�صتقبل القطاع الزراعي

•• اأبوظبي-الفجر:   

اأبوظبي والقيادة العامة ل�صرطة  بحثت كل من بلدية مدينة 
اأبوظبي �صبل تعزيز عالقات التعاون امل�صرتك بني اجلانبني. 

الكرمي  اأحمد عبد  ال�صيد/ حممد  ا�صتقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
مدينة  بلدية  يف  امل��رك��زي��ة  والأر���ص��ف��ة  ال�صجالت  اإدارة  م��دي��ر 
برئا�صة  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  م��ن  وف���داً  اأبوظبي 
عر�س  الجتماع  ت��ن��اول  حيث  الكويتي،  ه��الل  �صعيد  امل��ق��دم/ 

اإدارة  يف  اأبوظبي  مدينة  لبلدية  واملميزة  الناجحة  التجارب 
ال�صجل املركزي والأنظمة ذات العالقة، والعمل على ال�صتفادة 
واإ�صعاد   ، املتعاملني  خ��دم��ة  م�صتوى  وت��ط��وي��ر  دع��م  يف  منها 

املجتمع. 
اأن  املركزية  والأر�صفة  ال�صجالت  اإدارة  مدير  اأك��د  جانبه  من 
مع  املتبادلة  املعيارية  ال��زي��ارات  تكثيف  على  حتر�س  البلدية 
الرتقاء  توظيف جتاربهم يف  بهدف  وذلك  الرائدة  املوؤ�ص�صات 
املميزة  البلدية  جت��ارب  نقل  ذات��ه  وبالوقت  البلدية،  بخدمات 

والرائدة اإليهم، م�صرياً اأن خمرجات هذه الزيارات تعزز قدرة 
البلدية على تطوير ممار�صاتها لتتنا�صب مع الروؤية احلكيمة 

حلكومة اأبوظبي وحتقق ر�صالة البلدية واأهدافها. 
على ال�صعيد ذاته تركز الجتماع بني اجلانبني حول امل�صروع 
العامة  القيادة  بني  للمرا�صالت  الإل��ك��رتوين  للربط  املقرتح 
تطوير  و�صبل  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  وب��ني  اأبوظبي  ل�صرطة 
املتعاملني  ت��ط��ل��ع��ات  ت�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي  ه����ذه اخل���دم���ة 

وتخت�صر الوقت واجلهد على اأفراد املجتمع.

•• عجمان-وام:

اأعلن جمل�س تن�صيق العمل اخلريي والأوقاف بعجمان اأن مهرجان 
بالتن�صيق  ال�صهر احلايل  �صيقام خالل  الرابعة  ن�صخته  الأيتام يف 
مع جلنة مهرجان عجمان لالأيتام املكونة من خمتلف املوؤ�ص�صات 

واجلمعيات اخلريية على م�صتوى اإمارة عجمان.
تن�صيق  ملجل�س  العام  الم��ني  املعمري  علي  م��رمي  �صعادة  اأك��دت  و 
ال��ع��م��ل اخل����ريي والأوق������اف ب��ع��ج��م��ان،خ��الل ت��روؤ���ص��ه��ا الجتماع 
الأول للجنة مهرجان عجمان الرابع لالأيتام والذي عقد يف مقر 
عامه  يف  املهرجان  وتنظيم  اإقامة  اأن  الأع�صاء،  بح�صور  املجل�س 

الرابع توالياً، ياأتي ا�صتكماًل للنجاح الكبري الذي �صهده، وتوافقاً 
مع اإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
الدولة، حفظه اهلل، عام 2019 عاماً للت�صامح، واقتداء بتوجيهات 

القيادة احلكيمة بالوقوف اإىل جانب الأيتام ودعمهم ورعايتهم.
اأن الهدف من هذا املهرجان ياأتي لإ�صعار هوؤلء الأطفال  واأكدت 
اإىل  الفرح والبهجة  واإدخ��ال   ، اإىل جانبهم  مب�صاندتهم والوقوف 
الإن�صاين،  العمل  هذا  يف  امل�صاركة  على  املجتمع  وت�صجيع  قلوبهم 
ال�صريحة  ال�صوء على هذه  اليوم لإلقاء  حيث مت تخ�صي�س هذا 
بني  املجتمعية  ال�����ص��راك��ة  مفهوم  وت��ع��زي��ز   ، املجتمع  م��ن  ال��ه��ام��ة 

اأوا�صر جمتمع الإمارات.

جمل�ض تن�صيق العمل اخلري والأوقاف بعجمان يبحث اآليات الحتفال بيوم اليتيم

بدء اأعمال موؤمتر اإدارة الأزمات فى اأبوظبي مركزا على الذكاء ال�صطناعي وال�صتعداد ملجابهة الطوارئ

•• اأبوظبي-وام:

يج�صد ق�صر الوطن �صرحا ح�صاريا وثقافيا فريدا 
لأر�س  العريق  وال��ت��اري��خ  امل��ج��د  م��ن  ف�صول  ي���روي 
الت�صامح والأمل ويعك�س م�صرية الإجناز والتقدم يف 
وطن الهمم العالية عر املوروث الثقايف والتاريخي 
الذي تزخر به الإمارات ليمثل ج�صرا معرفيا جديدا 

للتوا�صل احل�صاري والإن�صاين بني ال�صعوب.
ويحمل ق�صر الوطن الذي مت افتتاحه اأم�س الول 
امل��ا���ص��ي وروؤية  ال���رتاث وع��ب��ق  اأ���ص��ال��ة  ب��ني جنباته 
احلا�صر مل�صتقبل اأكرث ازدهارا عر اأجنحته العالية 
واملخطوطات  ال��ت��ح��ف  م���ن  ت�����ص��م جم��م��وع��ة  ال��ت��ي 
الإ�صهامات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صلط  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
احل�صارة  جم��الت  خمتلف  يف  والعربية  الإماراتية 

الإن�صانية من علوم وفنون واآداب.
واطلعت وكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ خالل جولة 
ال��وط��ن ع��ل��ى مقومات  اأروق����ة ق�صر  ب��ني  اإع��الم��ي��ة 
ومكانة هذا املعلم الإن�صاين واحل�صاري الذي ياأثر 
يج�صده  ملا  الأوىل  الوهلة  من  زواره  واأن��ظ��ار  قلوب 
من اإبداع يف فنون العمارة العربية املعا�صرة والذوق 

الرفيع الذي يطغى على جدرانه.
وانطلقت اجل��ول��ة م��ن  ال��ق��اع��ة ال��ك��رى ال��ت��ي تعد 
ال��ق��ل��ب امل��ع��م��اري ل��� ق�����ص��ر ال��وط��ن ب��ط��ول وعر�س 
يبلغان 100 مرت والتي تتميز بت�صميمها الهند�صي 
من  ط��اب��ع��ا  عليها  ت�صفي  بقبة  وامل��ت��َوج��ة  ال��ف��ري��د 
التناغم والتوازن الذي يرمز بدوره اإىل ال�صتقرار 

ال��ذي تنعم به دول��ة الإم���ارات بف�صل روؤي��ة قيادتها 
الر�صمية  ال��زي��ارات  ا�صت�صافة  مكان  كونه  احلكيمة 

والجتماعات.
وارتفاعها  م��رتا   37 الرئي�صية  القبة  قطر  ويبلغ 
العامل  يف  القباب  اأكر  من  واحدة  وهي  مرتا   60
حيث مت اعتماد ت�صميم هند�صي يف  القاعة الكرى 
ي�صتند اإىل تق�صيم اجلدران �صمن ثالثة م�صتويات 
بعلو  الأول  امل�����ص��ت��وى  ال��ق��اع��ة  هيكل  اإظ��ه��ار  ب��ه��دف 
21 مرتا  والثالث  15.5 مرت  والثاين  6.1 مرت 
املعمارية  التفا�صيل  اأدق  والتي ميكن الطالع على 
اأربعة جم�صمات مكعبة تظهر هذه  فيها من خالل 
التفا�صيل وتنوع الأمناط والأ�صكال حيث ا�صتوحيت 
األوان جدران ق�صر الوطن من مياه اخلليج ولونها 
امل�صتوحى  الأ���ص��ف��ر  ال��ل��ون  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأزرق 
دولة  ت�صاري�س  من  ج��زءا  تعد  التي  ال�صحراء  من 

الإمارات.
ت�صمنت  حيث  اأجنحة  ع��دة  زي���ارة  اجل��ول��ة  و�صملت 
جمموعة  يت�صمن  ال��ذي  الرئا�صية  الهدايا  ج��ن��اح  
الإم���ارات  دول��ة  اإىل  املقدمة  الدبلوما�صية  الهدايا 
الدولة  جتمع  التي  الودية  العالقات  جت�ّصد  والتي 
املائدة  ج��ن��اح   اإىل  بالإ�صافة  ال��ع��امل  دول  مبختلف 
الرئا�صية التي يتم فيها تقدمي الولئم يف املنا�صبات 
فيما  الإم��ارات��ي��ة  ال�صيافة  ك��رم  وتعك�س  الر�صمية 
وت�صم  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة  ال����دول  ملمثلي  ي��ق��دم 
وكري�صتالة  ف�����ص��ي��ة  ق��ط��ع��ة   149،000 ال��ق��اع��ة 

م�صممة خ�صي�صا لق�صر الوطن.

وت�صمنت اجلولة الط��الع على قاعة  روح التعاون 
بت�صميمها الدائري املميز وب�صكل متدرج على هيئة 
الجتماعات  ل�صت�صافة  واملخ�ص�صة  مفتوح  م�صرح 
وال���ق���م���م ال��ر���ص��م��ي��ة امل��ه��م��ة واجل���ل�������ص���ات ال���دوري���ة 
الرثيا  وزن  يبلغ  حيث  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  للمجل�س 
املوجودة يف القاعة 12 طنا وهي مكونة من ثالث 
ل�صخامتها  نظرا  نف�صها  القاعة  يف  جمعت  طبقات 
من  معلقة  اأنها  اإل  حجمها  �صخامة  من  وبالرغم 
الرثيا على  ال�صقف وحتتوي هذه  واح��دة يف  نقطة 
اإىل  وبالإ�صافة  الكري�صتال  من  قطعة  األ��ف   350
كونها عن�صرا جماليا ي�صفي مزيدا من الأناقة على 
فاإن لها وظيفة عملية تتمثل بقدرتها على  القاعة 

امت�صا�س ال�صجيج وال�صو�صاء يف القاعة.
ا�صتوحيت  ال��ذي  ال��رزة  وت�صمنت اجلولة جمل�س  
الإماراتي  ال��ت��اري��خ��ي  الإرث  م��ن  ك��اف��ة  ت�صاميمه 
العريق حيث تعقد بني جنباته اللقاءات الجتماعية 
ويتم مناق�صة الأمور املتعلقة ب�صوؤون البالد والذي 
القاعة  بعد  ال��وط��ن  ق�صر  ق��اع��ات  اأك���ر  ث��اين  يعد 
���ص��ي��ف وي�صم   300 ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ال��ك��رى ومي��ك��ن��ه 
اأع���م���دة اجل��ران��ي��ت ال���رازي���ل���ي  ال�����ص��ودالي��ت وهو 
من  البع�س  ويعترها  والقيمة  ال��ن��ادرة  امل���واد  م��ن 
الذي  ال�صجاد  اإىل  بالإ�صافة  الثمينة  �صبه  الأحجار 
دولة  تتبعه  ال��ذي  الأ�صلوب  من  ت�صميمه  ا�صتوحي 
الإم�����ارات يف ا���ص��ت��خ��دام امل��ي��اه واإدارت���ه���ا وي��رم��ز اإىل 
الدور الذي لعبه نظام الري القدمي املعروف بالفلج 
و�صنعت ال�صجادة من مزيج من ال�صوف واحلرير يف 

تايالند وكانت مق�صمة اإىل قطع كل منها مب�صاحة 
ببع�صها  القطع  و���ص��ل  مت  حيث  مربعة  اأم��ت��ار   6
ال�صقف  ت�صميم  ا�صتوحي  كما  الق�صر  يف  البع�س 
من �صكل الأي��ادي املت�صابكة والتي ترمز اإىل روابط 
ب�صكله  ال�صقف  ت�صميم  ويتميز  والتوا�صل  التالحم 

الذي يحاكي ال�صتائر املن�صدلة يف اخليم.
اأي�����ص��ا ج���ن���اح  مكتبة  ت�����ص��م��ن��ت اجل���ول���ة  اإىل ذل����ك 
الق�صر التي حتتوي على اأكرث من 50،000 كتاب 
و1900 كتاب نادر لت�صكل وجهة اأ�صا�صية للباحثني 
وت�صمل  الإم��ارات  بدولة  تعنى  عن م�صادر معرفية 
واجلغرافية  التاريخية  باجلوانب  املخت�صة  املراجع 
ال�صيا�صية  ال�����ص��ي��اق��ات  يف  ال���دول���ة  ت��ط��ور  وم���راح���ل 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وت�����ص��م م��ك��ت��ب��ة الق�صر 
وثائق تتطرق اإىل عدد من املوا�صيع يف فن العمارة 
والتاريخ وعلم الأحياء وعلم الأجنا�س الب�صرية. كما 
ق�صر  مكتبة  يف  امل��وج��ودة  واملن�صورات  الكتب  تغطي 
الوطن موا�صيع متعددة ت�صمل علم الفلك والتاريخ 
والثقافة والأدب وغريها من العلوم الإن�صانية ومت 
اإ�صدارها من قبل موؤ�ص�صات ثقافية خمتلفة، ومراكز 
وجمموعة  الدولة  داخ��ل  املعنية  وال���وزارات  بحثية، 
ق�صر  مكتبة  ت�صم  كما  الإم��ارات��ي��ة  الن�صر  دور  م��ن 
الوطن اأي�صاً مكتبة رقمية حتتوي على 16 مليون 
مادة متنوعة ميكن الو�صول اإليها اإلكرتونيا من اأي 
مكان داخل دولة اإمارة اأبوظبي وميكن للزوار دخول 
امل��ك��ت��ب��ة جم��ان��ا م��ن خ���الل م��دخ��ل خ��ا���س منف�صل 

وذلك بعد قيامهم بالت�صجيل يف مركز الزوار.

اإحدى  ال��وط��ن  لق�صر  ال�����ص��رق��ي  اجل��ن��اح  وي��ع��ر���س 
الكالم/  /ط��اق��ة  بعنوان  ال��ف��ري��دة  الفنية  الأع��م��ال 
ال�صيخ  له  للمغفور  ماأثورة  وهو عبارة عن مقولت 
“الرثوة  ثراه” وه��ي  اهلل  “طيب  �صلطان  بن  زاي��د 
احلقيقية هي ثروة الرجال ولي�س املال والنفط ول 

فائدة يف املال اإذا مل ي�صخر خلدمة ال�صعب«.
كما ت�صمنت اجلولة جناح  بيت املعرفة الذي ي�صم 
على  ال�صوء  تلقي  ن���ادرة  فنية  واأع��م��ال  معرو�صات 
واإ�صهاماتها  ال��ع��رب��ي��ة  للح�صارة  ال��ذه��ب��ي  الع�صر 
امل��ع��رف��ة الإن�����ص��ان��ي��ة م��ن علوم  يف خمتلف جم���الت 
ل��ل��زوار الط���الع يف بيت  واآداب حيث ميكن  وف��ن��ون 
الأثرية  القطع  من  وا�صعة  جمموعة  على  املعرفة 
واملخطوطات التي ت�صتعر�س تاريخ الكتب يف العامل 
الإن�صانية  العربية يف احل�صارة  وامل�صاهمات  العربي 

يف جمالت العلوم والفنون والآداب وغريها.
القدمية  امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  وي�صتعر�س 
التي تعود اإىل عدة قرون ما�صية من خمتلف اأنحاء 
برمنجهام  خمطوطة  ذل��ك  يف  مب��ا  العربي  ال��ع��امل 
الفلك  علم  يف  اأطل�س  وخمطوطة  ال��ك��رمي  للقراآن 
الق�صاء  ب��ف��ق��ه  اخل���ا����ص���ة  ال����زق����اق  و�����ص����رح لم���ي���ة 
جمموعة  وتعد  الكثري  وغريها  املحاكمات  واأ�صول 
تاريخيا  �صجال  الق�صر  يعر�صها  التي  املخطوطات 

قّيما ي�صاهم ق�صر الوطن يف حفظها وم�صاركتها.
وت�����ص��م��ل امل��خ��ط��وط��ات ال���ن���ادرة امل���وج���ودة يف ق�صر 
للقراآن  ال��ب��اق��ي��ة  الن�صخ  اأق����دم  م��ن  واح����دة  ال��وط��ن 
ال��ك��رمي م��ك��ت��وب ب��اخل��ط احل��ج��ازي ال���ذي ي��ع��د من 

يف  املخطوطة  وكتبت هذه  العربية  اأق��دم اخلطوط 
بزوغ  م��ن  الأوىل  ال�صنوات  خ��الل  الأو���ص��ط  ال�صرق 
موجودة  منها  الأ���ص��ل��ي��ة  والن�صخة  الإ���ص��الم  فجر 
اليوم يف جامعة برمنغهام حيث قدم الأمري ت�صارلز 
اإىل �صاحب  الن�صخة  املتحدة هذه  اململكة  ويل عهد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة يف عام 
2016. كما يت�صمن جناح  بيت املعرفة خمطوطة 
جداول  على  حتتوي  والتي  الفلك  علم  يف  الأطل�س 
فلكية ور�صومات ملونة وخرائط ت�صتعر�س اجلوانب 
اإىل خرائط  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ك��وك��ب الأر������س،  الأرب���ع���ة 
تعود  املخطوطة  هذه  اأن  ويعتقد  القدمية  للقارات 
بالإ�صافة  الهجري  ع�صر  الثالث  القرن  اأواخ��ر  اإىل 
الق�صاء  ب��ف��ق��ه  ال���زق���اق اخل��ا���ص��ة  ���ص��رح لم��ي��ة  اإىل 
واأ���ص��ول امل��ح��اك��م��ات وخم��ط��وط��ة ن���ادرة م��ن تاأليف 
ال���ورزازي  الدليمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن حممد  حممد 

الدرعي الذي تويف عام 1166 هجري.
يف  العربية  امل�صاهمات  املعرفة  بيت  جناح  ويعر�س 
الذي  التنوير  ع�صر  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل��ع��رف��ة  جم��ال 
كان مبثابة  وال��ذي  العربي  الذهبي  بالع�صر  يعرف 
بالإ�صافة  الأوروب��ي��ة  النه�صة  ع�صر  نحو  الطريق 
من  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��زي��رة  ع�صرية  خ��ري��ط��ة  اأول  اإىل 
جياكومو  الإي���ط���ايل  ر���ص��م��ه��ا  وال��ت��ي   1561 ع���ام 
ج��ا���ص��ت��ال��دي م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام امل��ع��ل��وم��ات التي 
اأول  باأنها  امل�صتك�صفون الرتغاليون ويعتقد  جمعها 

خريطة حتمل ا�صم اإمارة اأبوظبي.

ق�صر الوطن .. حتفة ع�صرية تروي تاريخا من املجد

بلدية مدينة اأبوظبي و�صرطة اأبوظبي تبحثان تعزيز مقرتح الربط الإلكرتوين للمرا�صالت بني اجلانبني
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“وا�صنطن  �صحيفة  يف  اإغناثيو�س  ديفيد  الأم��ري��ك��ي  الكاتب  ق��ال 
بو�صت” اإن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان يدمر تقدم تركيا 
املواجهة  اإىل  تتجهان  واأن��ق��ره  وا�صنطن  واإن  ال��غ��رب،  ع��ن  بابتعاده 
الأخطر بينهما على الإطالق. وحذر البنتاغون اأنقرة من “عواقب 
وخيمة” اإذا م�صت يف �صفقة �صراء نظام “اأ�س-400” من رو�صيا، 
بدل نظام “باتريوت” الأمريكي. ولكن اأردوغان رّد متحدياً وا�صنطن 
وموؤكداً اإمتام ال�صفقة مع مو�صكو.  ويعتقد، بح�صب اإغناثيو�س، اأن 
 ،35 اإف  لطائرات  امل�صنعة  ال�صركة  طالبوا  الأمريكيني  امل�صوؤولني 
م�صدر  عن  بالبحث   ،)Lockheed Martin( مارتن  لوكيد 
وذكر  تركيا.  داخ��ل  ت�صّنع  التي  ال��ط��ائ��رة  قطع  اإن��ت��اج  لتويل  بديل 
الكاتب يف مقاله بكالم لإريك اأديلمان، ال�صفري الأمريكي لدى اأنقرة 
بني 2003 و2005، عن اأن تركيا حليف ل ميكن الوثوق به، واأنها 
اآخر  لها  التي منحها  ال�صمانات  الرغم من  على  الغرب  تبتعد عن 
ثالثة روؤ�صاء للوليات املتحدة. واأ�صاف الكاتب اأن الوليات املتحدة 
الفعلية  املاأ�صاة  اأن  غري  اأردوغ���ان،  من  �صرهما  نفد  الناتو  وحلف 
تكمن يف تدمري اأردوغ��ان التقدم الذي ت�صهده بالده، والدليل على 
النامية يف  الأ�صواق  يعد جوهرة  كان  ال��ذي  الرتكي  القت�صاد  ذلك 
مرحلة ما، واإ�صعاف اجلي�س القوي وتدمري حرية ال�صحافة وحب�س 

اآلف املعار�صني.

بداأت حماكمة املتهمني يف ق�صية العتداء الذي ا�صفر عن 15 قتيال 
ام��ام حمكمة   ،2017 ابريل  ني�صان  �صانت بيرت�صبورغ يف  يف مرتو 

ع�صكرية يف ثاين املدن الرو�صية، كما اعلن الق�صاء الرو�صي .
وقد ا�صفر النفجار الذي وقع يف 3 ني�صان ابريل 2017 يف اإحدى 
ح��اف��الت امل����رتو ب��ني حم��ط��ت��ني يف و���ص��ط امل��دي��ن��ة، ع��ن 15 قتيال 

وحواىل 70 جريحا.
الدامي، اكر جان  الهجوم  املفرت�س لهذا  املنفذ  وقتل يف العتداء 
جليلوف )2 عاما( من قرغيز�صتان اجلمهورية ال�صوفياتية ال�صابقة 

يف اآ�صيا الو�صطى.
و�صيمثل اأمام املحكمة اأحد ع�صر �صخ�صا اآخرون، يعترون متواطئني 
مفرت�صني مع جليلوف. واأعلنت م�صوؤوليتها عن العتداء جمموعة 
القاعدة، كما اعلن مركز  املرتبطة بتنظيم  الإم��ام �صامل”  “كتيبة 

�صايت المريكي ملراقبة مواقع النرتنت اجلهادية.
 

بريك�صت  ب�صاأن  و�صط  حل  اإىل  التو�صل  يف  اأم��ل  كل  بروك�صل  ب��ددت 
اأن���ه���ا ق��دم��ت ت���ن���ازلت ك��اف��ي��ة، واأن الأم�����ر م����رتوك الآن  م��ع��ت��رة 

للريطانيني لتخاذ اخلطوات الالزمة لك�صر اجلمود.
بريك�صت مي�صال  الأوروب���ي يف ملف  الحت��اد  و�صّرح كبري مفاو�صي 
بارنييه الإثنني لوكالة فران�س بر�س اأن الوروبيني قدموا مقرتحات 
املفاو�صات باتت الآن بني  املاأزق واأن  لإخراج مباحثات بريك�صت من 

احلكومة والرملان الريطانيني.
واأ�صاف بارنييه لدى و�صوله اىل مقر الحتاد الأوروبي يف بروك�صل 
“قدمنا  الحت��اد  يف  اأع�صاء  دول��ة   27 �صفراء  مع  بريك�صت  ملناق�صة 
م�صيفا “اأجرينا حمادثات كامل نهاية الأ�صبوع  مقرتحات بناءة”، 

واملفاو�صات باتت الآن بني احلكومة والرملان يف لندن«.
للحكومة  املمكنة  ال��ت��ن��ازلت  ك��ل  ق��دم��وا  اأن��ه��م  الأوروب���ي���ون  ويعتر 
الريطانية لتمكينها من اإقناع النواب بامل�صادقة على التفاق املرم 

بني بروك�صل ولندن خالل ت�صويتهم املقرر هذا الأ�صبوع.
املقرتحات  اآخر  تغريدات  �صل�صلة  يف  اجلمعة  م�صاء  بارنييه  وعر�س 
الوروب��ي لإ�صفاء  ا�صتعداد الحت��اد  واأ�صار خ�صو�صا اىل  الوروبية. 
رئي�صا  وقعها  ك��ان  ر�صالة  يف  ال���واردة  التعهدات  على  ملزم”  “طابع 

املجل�س الأوروبي واملفو�صية الأوروبية.
وهي ر�صالة ن�صت على �صمان الطابع املوقت ل�صبكة الأمان الواردة 
اتفاق بريك�صت بهدف تفادي عودة احل��دود فعليا بني جمهورية  يف 
ال�صمالية  اإيرلندا  ومقاطعة  الوروب���ي  الحت��اد  يف  الع�صو  اإيرلندا 
اإيرلندا  يف  ال�صالم  اتفاق  على  احلفاظ  بغر�س  وذل��ك  الريطانية 

املوقع عام 1998.

عوا�شم

وا�شنطن

مو�شكو

لندن

متمرد ي�صت�صلمون للحكومة الت�صادية   400
 •• جنامينا-اأ ف ب:

قال وزير الدفاع الت�صادي داود يايا براهيم اأم�س اأن نحو 400 مقاتل من 
جمموعة ت�صادية متمردة متمركزة يف ليبيا األقوا ال�صالح ال�صبوع املا�صي 

و”ان�صموا اىل ال�صرعية«.
احتاد  من  وهم  املتمردين  ه��وؤلء  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الوزير  واأو�صح 
اأ�صلحتهم  ت�صليم  “قرروا  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اج���ل  م���ن  ال���ق���وى 
“انهم و�صلوا اىل  م�صيفا  الدولة”  املمدودة من رئي�س  وال�صتجابة لليد 

�صمال ت�صاد قبل ثالثة اأيام«.
بقوة   1990 ك��ان و�صل اىل احلكم يف  ال��ذي  ديبي  ادري�س  الرئي�س  وك��ان 
داعيا  عاما  عفوا   2018 مايو  اأي��ار  يف  اأعلن  فرن�صا،  ومب�صاعدة  ال�صالح 
اىل  العودة  اىل  لآخ��ر  او  ل�صبب  البالد  غ��ادروا  الذين  “الت�صاديني جميعا 
البالد بكرامة«. واتخذت حركات التمرد الت�صادية منذ �صنوات من جنوب 
ليبيا قاعدة لها. لكن حممد ا�صيليك هالتا املتحدث با�صم حركة التمرد 

قال اإن عدد املن�صقني لي�س 400.
ان  بر�س  لوكالة فران�س  الثنني  ن��وري  التمرد حممد  رئي�س حركة  وق��ال 
الدميقراطية  اج���ل  م��ن  ال��ق��وى  احت���اد  ���ص��ف��وف  غ����ادروا  مقاتال”   86“
مقاتلي  ع��دد  الف”  “نحو  ب  وق��در  ف��راي��ر.  �صباط  بداية  منذ  والتنمية 
احلركة املتمركزين يف جنوب ليبيا. وا�صاف املتحدث با�صم احلركة ان بني 
مقاتلي  من  جدا”  قليل  “عدد  للجي�س  اأنف�صهم  �صلموا  الذين  العنا�صر 

حركة التمرد وقال ان معظم من �صلموا اأنف�صهم “من عمال املناجم«.
الذي  �صالح  علي  اب��ا  الت�صادي حممد  الم��ن  وزي��ر  اأعلن  ثانية،  من جهة 
يزور منطقة تبي�صتي �صمال ت�صاد منذ اأكرث من ا�صبوع، الحد املا�صي “نزع 

ا�صلحة جميع ال�صكان وحظرا ر�صميا للعمل املنجمي” يف هذه املنطقة.
كما اتخذ قرارا بغلق احلدود بني ت�صاد وليبيا.

بال خيم وال ماء..وم�ضري جمهول ينتظر االآالف

املخّيمات �صاقت بنازحي الباغوز..خماوف من كارثة 

تو�ضالته الديبلوما�ضية ال تقاَبل بجدية

الرئي�ض الرتكي.. اأبرز بائع متجول لنظريات املوؤامرة 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأوا�صط فراير )�صباط( املا�صي، وخالل جتمع انتخابي 
اأواخ����ر م��ار���س احل����ايل، قال  ق��ب��ل الن��ت��خ��اب��ات املحلية 
ن��وع هو  “اأي  اأردوغ�����ان:  ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س 
األف   23 الناتو هذا؟ تعطون الإرهابيني حوايل  حلف 
ال��ع��راق، لكن حني  وامل��ع��دات عر  الأ�صلحة  �صاحنة من 
ي�صف  لنا”.  حتى  تبيعوها  فلن  ذل���ك(  )ن��ح��ن  ن�����ص��األ 
امل�صوؤول ال�صابق يف البنتاغون مايكل روبني هذا الكالم 
الرتكي  للرئي�س  نوبة غ�صب مزاجية  باأّنه كان جمرد 

الزئبقي م�صيفاً اأّن ما قاله اأردوغان هو هراء. 
باأّن  الأمريكية  اإنرت�صت”  “نا�صونال  جملة  يف  وذّك���ر 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب����داأت ت��دع��م الأك�����راد ال�����ص��وري��ني يف 
احل����رب ���ص��د داع�������س ب��ع��د ح�����ص��ار ك���وب���اين ب���ني �صنتي 
ال�صوريون  الأك�������راد  ���ص��م��د  ح��ي��ث  و2015   2014
و�صدوا يف نهاية املطاف هجوم داع�س. مل ترف�س تركيا 
دعم املقاومة يف مواجهة احل�صار وح�صب، لكنها �صمحت 
 90% با�صتخدام حدودها لدعم داع�س. واجتاز  اأي�صاً 
من مقاتلي داع�س الأجانب خالل تلك الفرتة احلدود 

الرتكّية، غالباً بت�صهيل من احلكومة الرتكية نف�صها.
ال�صورية  الكردية  امليلي�صيات  اأردوغ��ان  يف حني، ي�صنف 
بكونها اإرهابية ل�صالتها بحزب العمال الكرد�صتاين يف 
تركيا، فاإّن اإ�صراره على و�صم جميع الأكراد ال�صوريني 
التي يتم من  اأ�صعف اجلدية  اإثنيتهم  ب�صبب  بالإرهاب 
الأمر  كذلك  الديبلوما�صية.  تو�صالته  قبول  خاللها 
بالن�صبة اإىل ميل قواته اخلا�صة لالنخراط يف تطهري 
يف  التاريخية  الكردية  وال��ق��رى  للبلدات  وث��ق��ايف  اإث��ن��ي 

�صوريا واملبني على افرتا�س تدخلها ملكافحة الإرهاب.
امل�صكك  والأوروب����ي  الغربي  للتعاطي  اأو���ص��ع  �صبب  ثمة 
على  امل��ت��زاي��د  ال��دل��ي��ل  وه��و  ال��رتك��ي  الرئي�س  ب�صكاوى 
اأردوغ����ان ه��و يف  ال��ذي ي�صتكي منه  اأّن معظم الإره���اب 

الأوروبية  البلدان  املتحدة ومعظم  الوليات  اأبدت  وقد 
ترددها يف ا�صتعادة مواطنيها، بينما تقول قوات �صوريا 
اأجل  اإىل  اإنها عاجزة عن احتجاز هوؤلء  الدميقراطية 

غري م�صمى. 
الهول، لحظت  ملخيم  بها موؤخراً  زي��ارة قامت  وخ��الل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“وا�صنطن  نقلت ال�صحافية لويزا لفلوك يف �صحيفة 
املدنيني  تدفق  اأن  الدولية  الإغاثة  جلنة  عن  بو�صت” 
من الباغوز، اجليب الأخري لداع�س، قد اأو�صل خميمات 

النزوح اإىل قدرتها ال�صتيعابية الق�صوى.
ونقل على الأقل 12 األف امراأة وطفل اإىل خميم الهول 
منذ الأربعاء، علماً اأن يف املخيم اأ�صاًل 55 األف �صخ�س 
من  املدعومة  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  اأعلنت  منذ 
اأوائل  داع�س  على  النهائي  هجومها  املتحدة  ال��ولي��ات 

دي�صمر )كانون الأول(. 
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ن  امل��دع��وم��ة  ال���ق���وات  اإن  وق���ال���ت 
وديبلوما�صيني قالوا هذا الأ�صبوع اإنهم مرتبكون ب�صبب 
نزحت من  التي  والعائالت  املقاتلني  الهائل من  العدد 
ال���زور على  دي��ر  ال�صغرية يف حمافظة  ال��ب��اغ��وز  ق��ري��ة 
وت��ع��اين منظمات  م��رب��ع.  ميل  ن�صف  م��ن  اأق���ل  م�صافة 
ن��ق��ل مقاتلني  ا���ص��ت��م��رار  و���ص��ط  التخبط  م��ن  الإغ���اث���ة 
ي�صتبه يف انتمائهم لداع�س اإىل �صجون مكتظة. وتعجز 
املنظمات الإن�صانية عن تقدمي امل�صاعدات مع ا�صتمرار 
الهول  اإىل خميم  الباغوز  الن�صاء والأطفال من  خروج 

يف احل�صكة. 
و�صرحت مديرة جلنة الإغاثة الدولية مي�صتي بوزويل: 
الن�صاء  م���ن  ال��ه��ائ��ل  ال���ع���دد  ه���ذا  اأن  ي��ع��ت��ق��د  اأح����د  “ل 
وتنقل عن  والأطفال كان ل يزال يعي�س يف الباغوز”. 

منه،  القريب  ال���روج  ال��ه��ول وخميم  الإغ��اث��ة يف  عمال 
الألف  ع�صرات  ل�صتقبال  م�صتعدين  يكونوا  مل  اأنهم 
العائالت  من  كبري  ع��دد  هناك  بينما  الأ�صخا�س،  من 

من دون خيم ومياه وما يكفي من الطعام. 
واأ�صارت اإىل اأن قوات �صوريا الدميقراطية كانت قريبة 
لكنها  ال��ب��اغ��وز،  يف  الن�صر  حتقيق  م��ن  الأ���ص��ب��وع  ه���ذا 
اأوقفت هجومها خالل �صاعات النهار، بينما هي جمهزة 
الغارات  الليلي حتت غطاء من  القتال  اأج��ل  بعتاد من 
اأن  ال��دويل. ومن املتوقع  اجلوية التي ي�صنها التحالف 
مقاتلون  ا�صت�صلم  وق��د  اأي��ام.  غ�صون  يف  املعركة  تنتهي 
مت�صددون ومدنيون ل يزالون موالني لداع�س بح�صب 
�صوريا  ق��وات  �صيطرة  مناطق  داخ��ل  التقطت  فيديوات 
الدميقراطية واأبلغوا اإىل �صحافيني اأن داع�س مل يهزم 

على رغم خ�صارته الأرا�صي. 
النزوح  خميمات  اإىل  خرجت  التي  ال��ع��ائ��الت  وت��واج��ه 
م�صرياً جمهوًل. وتقول جلنة الإغاثة الدولية ومنظمة 
ر�صع  معظمهم  الأطفال  من  الع�صرات  اإن  اليوني�صيف 
ال��ه��ول . وق��د اطلعت  ق��د ت��وف��وا وه��م يف طريقهم اىل 
مرا�صلة “وا�صنطن بو�صت” على ع�صر وثائق وفاة قائلة 
قد  ه��وؤلء  كان  بعدما  الرئوي  اللتهاب  كان  �صببها  اإن 
نقلوا يف �صاحنات ملدة �صاعات يف درجات حرارة متدنية. 
بعد  مدنهم  اإىل  ال�صوريني  من  �صغري  عدد  عاد  وفيما 
اأق��ارب لهم، فاإن ع�صرات الآلف من العراقيني  تو�صط 
م�صريهم.  يجهلون  ي��زال��ون  ل  الآخ���ري���ن  والأج���ان���ب 

اأجل  م��ن  واأرغينيكون(  )ب��اي��ل��وز  ال��ق��رن احل��ايل  اأوائ���ل 
الوقت  يف  ال��رتك��ي.  اجلي�س  داخ��ل  العلمانيني  تهمي�س 
الذي مت ك�صف حقيقة هاتني املوؤامرتني، كان اأردوغان 
ال�صيا�صيني  خ�����ص��وم��ه  م�����ص��رية  ت���دم���ري  يف  جن���ح  ق���د 
ال�صلطات  تفكيك  يف  للت�صريع  الت��ه��ام��ات  م�صتخدماً 
الرقابية يف النظام. لي�س �صدفة اأن تقع اأ�صواأ الهجمات 

الإرهابية يف تركيا قبل النتخابات. 
)ت�صرين  اأكتوبر  يف  لل�صالم  جتمع  تفجري  اأخ��ذ  ميكن 
اأنقرة كمثل على ذلك. يف حني �صن  2015 يف  الأول( 
داع�س الهجوم، اإّن فكرة م�صوؤولية اأردوغان عنه مل تكن 
موؤامرة. ك�صف موقع اأحوال امل�صتقل والذي يدار مبهنية 

الواقع برعاية اأردوغان نف�صه كو�صيلة ل�صيطنة اأعدائه 
له  ت�صمح  ال��ت��ي  ال��ط��وارئ  ح���الت  وتغذية  ال�صيا�صيني 
املتجول  البائع  اأردوغ��ان  اأ�صبح  عملياً  �صلطته.  بتعزيز 
يف  الرايخ�صتاغ”  “حريق  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي 
اأملانيا  نازيو  لم  كما  متاماً  والع�صرين.  الواحد  القرن 
خ�صومهم باإحراق الرملان م�صتخدمني الأزمة لتعليق 
احلريات املدنية وتعزيز ال�صيطرة النازية على الدولة، 
كذلك، يروج اأردوغان تكراراً ملوؤامرات خاطئة لرت�صيخ 

�صلطته. 
روجت احلكومة الرتكية، رمبا بدعم حلفائه حينها من 
وا�صح  ب�صكل  مزيفني  لنقالبني  غولن،  اهلل  فتح  تيار 

ال�صحافية اأن مناطق ال�صتقبال يف املخيم كانت مكتظة 
العديد  اأن  وي��ب��دو  اخلام�صة،  دون  والأط��ف��ال  بالن�صاء 
اإغاثة  ع��ام��ل  وق���ال  �صحية.  م�صاعفات  ي��ع��اين  منهم 
“اإنها كارثة، ل ميكننا ا�صتيعاب هذا العدد الهائل من 

الأ�صخا�س«.

الرتكية  لل�صحافة  ي�صمح  اأردوغ������ان  ي��ع��د  مل  وال����ذي 
اأّن تقريراً �صادراً عن جهاز ا�صتخباري  بتغطية اأخباره 
تابع لالحتاد الأوروب��ي اأ�صار اإىل اأّن “قوى داخل حزب 
هنالك  داع�س”.كان  عمالء  فو�صت  والتنمية  العدالة 
اأي�����ص��اً الن���ق���الب ال��ف��ا���ص��ل يف ي��ول��ي��و )مت����وز( 2016 
الذي ا�صتخدمه اأردوغ��ان لي�صن تطهرياً �صد خ�صومه 
ما  مبمار�صة  ل��ه  �صمحت  التي  ال��ط��وارئ  ح��ال  وليعلن 
حظره القانون الرتكي. بينما وّجه اأردوغان اللوم اإىل 
حليفه ال�صابق غولن، وقد يكون غولينيون قد �صاركوا 
اأردوغان  عليها  ي�صر  التي  ال�صردية  ف��اإّن  فيه،  بالفعل 
واقعية من  اأك��رث  تبدو  الرتكي ل  الإع��الم  وي�صخمها 
تبقى  حيث  اأنقرة  تفجري  وم��ن  ال�صابقتني  املوؤامرتني 

اأ�صئلة عديدة من دون اأجوبة.
اأن����درو  الأم��ري��ك��ي  للق�س  امل���ع���ذور  غ��ري  الح��ت��ج��از  اإّن 
اأّن ق�صيته قد ُحلت، ومن بعده  بران�صون، بالرغم من 
احتجاز اأمريكيني واأمريكيني-اأتراك مثل عامل النا�صا 
�صركان غولج، يعك�صان رغبة اأردوغان يف تاأجيج ال�صعور 
لدى  الرت��ي��اب  ج��ن��ون  وتغذية  لالأمريكيني  املناه�س 
مرتبطة  ف��ك��رة  اأي  اإىل  ا�صتنادهما  م��ن  اأك���رث  اأت��ب��اع��ه 

بالدليل اأو العدالة.
اأردوغ���ان الآن م��وؤام��رات حول مزاعم بدعم  قد يحيك 
ال�صعور  و�صيغذي  ل��الإره��اب.  والناتو  املتحدة  الوليات 
عر  لالأمريكيني  واملناه�س  تركيا  يف  اأ���ص��اًل  امل��وج��ود 
ه��ذا الأ���ص��ل��وب. ل ميكن فعل ���ص��يء ح��ي��ال ذل��ك �صوى 
اأمام  احلقائق  لك�صف  واليومي  وامل�صتمر  الوا�صح  ال��رد 
الأتراك امل�صتجيبني لأكاذيب اأردوغان. لكن مع تباطوؤ 
القت�صاد الرتكي وغرق القوات الرتكية ب�صكل متزايد 
غري  الرتكي  الرئي�س  اإّن  العراق،  وكرد�صتان  �صوريا  يف 
اإ�صعال  ال��وح��ي��د  ه��دف��ه  يبقى  ط��ب��ع��اً.  باحلقيقة  مهتم 
الع�صكري  �صجله  النتباه عن  لت�صتيت  الكراهية  نريان 

والقت�صادي املوؤ�صف.

احلكم على ع�صكري اأمركي �صابق يف ايران  
•• طهران-اأ ف ب:

ق�صية  احل��ك��م يف  اأن  م�صهد  م��دي��ن��ة  ال��ع��ام يف  امل��دع��ي  ق���ال 
2018 قد �صدر  اأمريكي �صابق مت توقيفه �صيف  ع�صكري 
دون اأن يك�صفه مكتفيا فقط بال�صارة اىل اأن التهم التي دين 
الر�صمية  اليرانية  النباء  وكالة  ونقلت  بالأمن.  تتعلق  بها 
هناك  امللف  ه��ذا  “يف  اأن��ه  �صادقي  العام غالمي  املدعي  عن 
م�صتكون من اخلا�صة والعامة«. واأ�صاف ان تفا�صيل احلكم 

ل زالت غري معروفة.
وك���ان مت ت��وق��ي��ف م��اي��ك��ل واي���ت )46 ع��ام��ا( وه���و ع�صكري 
يف   2018 يوليو  مت��وز  يف  كاليفورنيا  م��ن  �صابق  اأم��ريك��ي 
�صحيفة  نقلت  م��ا  بح�صب  �صديقة،  ي��زور  ك��ان  حيث  اي���ران 

نيويورك تاميز عن والدته هذا ال�صبوع.

دولية«. واأ�صاف “يجب اأن نت�صدى الآن لهذه الكارثة«.
بعد  كراكا�س  اأحياء  بع�س  اإىل  الأح��د  الكهربائي  التيار  وع��اد 

عودة ق�صرية ال�صبت واجلمعة ملرتني ولفرتة حمدودة.
الأح���د قبل  بعد ظهر  �صاعة  ال�72  ح��د  الن��ق��ط��اع  وع جت���اوز 
العودة اجلزئية، اأعلنت احلكومة الثنني يوم عطلة للموظفني 
�صعباً  ا�صبح  التنقل  فاإن  النقل  و�صائل  غياب  ومع  واملدار�س. 

جداً حتى يف العا�صمة.
واأعلن وزير الت�صالت خورخي رودريغيز “باأمر من الرئي�س 
نيكول�س مادورو، كل اأن�صطة املدار�س وال�صركات تبقى معلقة 
اإىل  نف�صه  ال��وق��ت  يف  داع��ي��اً  اآذار/مار�س”،   11 الث��ن��ني  غ��داً 

“الهدوء” يف ر�صالة عر التلفزيون الر�صمي.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

غوايدو  خ��وان  ال��رمل��ان  ورئي�س  الفنزويلي  املعار�س  »يعتزم 
ال�صتفادة من العطل الكهربائي الهائل الذي يغرق فنزويال 
الت�صويت  اإىل  ال��رمل��ان  لدعوة  اأي���ام،  ثالثة  منذ  الفو�صى  يف 
اإدخال  ذل��ك  ي�صهل  اأن  اأم��ل  ال��ط��وارئ على  اإع���الن حالة  على 

امل�صاعدات الإن�صانية.
واأعلن غوايدو الذي اعرتفت به اأكرث من خم�صني دولة بينها 
“�صاأطلب  الأح���د  للبالد  ب��ال��وك��ال��ة  رئي�صا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الطوارئ لإتاحة  اإع��الن حالة  الوطنية  الإثنني من اجلمعية 
دخول امل�صاعدة الن�صانية” للبالد ما �صي�صمح “بطلب م�صاعدة 

من جهته، حث غوايدو النا�س على النزول اإىل ال�صوارع “لأن 
هذا النظام يرتك الفنزويليني ميوتون” ودعا القوات امل�صلحة 
الرئي�س  اإىل  اإ�صارة  يف  الدكتاتور”  حماية  “عن  التوقف  اإىل 

نيكول�س مادورو.
 16:50 وي�صّل هذا العطل الذي وقع اخلمي�س عند ال�صاعة 
الكهرباء  م��ن  امل��ح��روم��ة  ال��ب��الد  احل��رك��ة يف  غ(  )20:50 ت 
�صعوبات  ال�صكان  وي��واج��ه  والت�����ص��ال،  النقل  وو�صائل  وامل��ي��اه 

اإ�صافية بالتزود باملواد الأ�صا�صية.
الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  م��ن  الأق����ل  ع��ل��ى  250 ط��ن��ا  ي���زال  ول 
والأغذية والأدوية غالبيتها من الوليات املتحدة خمّزنة عند 

حدود كولومبيا والرازيل مع فنزويال.

غوايدو يريد اإعالن حالة الطوارئ 

ماليزيا تفرج عن متهمة بقتل اأخ الزعيم الكوري املعار�صة يف نيكاراغوا ت�صرتط اإطالق املعتقلني مقابل احلوار 
وك�����رر يف امل���ق���اب���ل رف�����ص��ه اج����راء 
ك��م��ا تطالب  م�����ص��ب��ق��ة،  ان��ت��خ��اب��ات 
اورتيغا،  ت��ت��ه��م  ال���ت���ي  امل���ع���ار����ص���ة 
 73( ال�صابق  ال�صانديني  املقاتل 

عاما(، باإقامة ديكتاتورية.
خطرية  �صيا�صية  اأزم����ة  وت��ع�����ص��ف 
اأمريكا  يف  ال�����ص��غ��ري  ال��ب��ل��د  ب��ه��ذا 
وقد  املا�صي،  العام  منذ  الو�صطى 
اأ�����ص����ف����رت ع����ن اأك�������رث م����ن 325 
قتيال خالل التظاهرات املناه�صة 

للحكومة والركود القت�صادي.
700 �صخ�س  اأك���رث م��ن  واع��ت��ق��ل 
منذ ان��دلع الأزم��ة يف 18 ني�صان 
ح���واىل  وو����ص���ع   .2018 اأب���ري���ل 
100 منهم قيد الإقامة اجلرية 
يف منازلهم يف 27 �صباط فراير، 

يف اليوم الأول من عملية احلوار.
اأخ�����رى، ت��وج��ه ع�صرات  م��ن ج��ه��ة 
اإىل  ال��ن��ي��ك��اراغ��وي��ني  م���ن  الآلف 

املنفى يف الأ�صهر الأخرية.
م�صاركتها  تعليق  املعار�صة  وقررت 
الأ�صاقفة  ان�صحاب  بعد  احل��وار  يف 

الكاثوليك.

وقالت  الن��دون��ي�����ص��ي��ة.  ال�����ص��ف��ارة 
�صتي عائ�صة التي كانت ت�صع على 
راأ�صها و�صاحا “اأنا �صعيدة. مل اأكن 
اأع��رف ان هذا �صيح�صل على هذا 

النحو. مل اأكن اأتوقعه«.
وقد فاجاأ هذا القرار املراقبني، اإذ 
اأن ت�صتمع املحكمة  كان من املقرر 
الثانية  للمتهمة  الإث��ن��ني  العليا 
املحكمة  اإىل  التي ح�صرت  هوانغ، 

اإىل جانب عائ�صة.
وق��������ال ال�������ص���ف���ري الإن���دون���ي�������ص���ي 
كريانا  ر�����ص����دي  م���ال���ي���زي���ا  ل�����دى 
م�صرورون  “نحن  لل�صحافيني 
ل��ق��رار امل��ح��ك��م��ة. ���ص��ن��ح��اول اإع���ادة 
اأو  اليوم  اإندوني�صيا  اإىل  �صتي جوا 

يف اأقرب فر�صة«.
تعر�س  ن������ام  ج����ون����غ  ك���ي���م  وك�������ان 
طائرة  ينتظر  ك��ان  بينما  للهجوم 
امل����رك����ز  م������اك������او،  اىل  م���ت���وج���ه���ة 
الذي  ال�صابق  الرتغايل  التجاري 
اأ�صبح جنة الكازينوهات يف جنوب 
ال�����ص��ني، وق�����ص��ى ن��ح��ب��ه ب��ع��د 20 

دقيقة من الأمل.

•• ماناغوا-اأ ف ب:

للعدالة  امل���دين  “التحالف  اأع��ل��ن 
يف  امل���ع���ار����س  والدميوقراطية” 
احلوار  ي�صتاأنف  لن  اأنه  نيكاراغوا 
مع حكم الرئي�س دانيال اأورتيغا اإل 
اإذا اأفرج عن املعتقلني ال�صيا�صيني.

واأف�����������اد ب����ي����ان ل���ل���ت���ح���ال���ف ال�����ذي 
املدين  واملجتمع  موؤ�ص�صات  ي�صم 
املعار�صة  اأن  وط��ل��ب��ة،  وف���الح���ني 
طاولة  يف  م�صاركتها  “�صت�صتاأنف 
حكومة  تقدم  اأن  بعد  املفاو�صات، 
اأدل����ة ملمو�صة  ل��ل��ب��الد  ن��ي��ك��اراغ��وا 

لإيجاد حلول �صاملة لالأزمة«.
اأن ذلك مير عر الإفراج  واأ�صاف 
“ال�صيا�صيني”  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����ن 
و”وقف القمع والعتقالت” التي 
املعار�صني  املتظاهرين  ت�صتهدف 

للحكومة.
“وقف  املعار�صة اي�صا ب  وتطالب 
امل�صايقات بحق عائالت املعتقلني” 
يف  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري  و”احرتام 
ال�صيا�صيني،  ال�����ص��ج��ن��اء  م��ع��ام��ل��ة 

 •• �شاه عامل-اأ ف ب:

اأطلق الق�صاء املاليزي اأم�س �صراح 
يف  بامل�صاركة  متهمة  اإندوني�صية 
للزعيم  ال�صقيق  غري  الأخ  اغتيال 
اأون  جونغ  كيم  ال�صمايل  ال��ك��وري 
يف 2017، وهذا ما ي�صكل حتول 

غري متوقع يف هذه الق�صية.
وق�����د ت��خ��ل��ى الدع��������اء ال����ع����ام عن 
تهمة  ع��ن  عائ�صة  �صتي  مالحقة 
بدء  على  ون�صف  �صنة  بعد  القتل 

حماكمتها واأفرج عنها.
من  املتحدرة  عائ�صة  �صتي  وكانت 
جانب  اىل  م��ت��ه��م��ة  اأن��دون��ي�����ص��ي��ا، 
بقتل  هونغ  ث��ي  دوان  الفيتنامية 
كيم جونغ نام، بر�س غاز الأع�صاب 
على وجهه، يف مطار كوالملبور يف 

�صباط فراير 2017.
عريفني  عزمني  القا�صي  واأع��ل��ن 
عامل  �صاه  يف  العليا  املحكمة  اأم��ام 
ال���ع���ا����ص���م���ة، بعد  ال���ق���ري���ب���ة م����ن 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى الل��ت��م��ا���س ال���ذي 
قدمه الدع��اء وطلب فيه التخلي 

القا�صية  املعاملة  منع  ذلك  مبا يف 
واملنحطة”  الن�������ص���ان���ي���ة  وغ������ري 

وتاأمني العالج الطبي.
وك������ان ال���رئ���ي�������س اورت���ي���غ���ا اق����رتح 
املعتقلني  ع����ن  الف��������راج  ال�����ص��ب��ت 
ُيحاكموا  مل  “الذين  ال�صيا�صيني 
م�صريا اىل “اإعادة النظر”  بعد”، 
خ�صعوا  ال����ذي����ن  “ملفات”  يف 
للمحاكمة حتى ل يكون هناك اأي 

“اإفالت من العقاب«.

“�صتي  اإن  ب��ال��ق��ت��ل،  ات��ه��ام��ه��ا  ع��ن 
عائ�صة حرة«.

وكان املدعي حممد ا�صكندر اأحمد 
اىل  املوجهة  التهمة  �صحب  طلب 
هذه ال�صابة، من دون ترير طلبه. 

وقال اإن باإمكانها مغادرة البالد.
مرورها  ل���دى  مبت�صمة  وظ��ه��رت 
م���ن  جم������م������وع������ة  ج�������ان�������ب  اىل 
ال�����ص��ح��اف��ي��ني ق��ب��ل ان ت�����ص��ع��د يف 
اىل  نقلتها  املحكمة  اأم����ام  ���ص��ي��ارة 
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العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
للوجبات  زوى  ال�ص�����ادة/دي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اخلفيفة  رخ�صة رقم:2537217 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة موزه حمدان حممد املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ظبيه �صعيد مبارك بالقطرى اخلييلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
جولد  ال�ص�����ادة/رويال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمفرو�صات  رخ�صة رقم:2715510 
قد تقدموا الينا بطلب

بيع وتنازل
خروج/م�صلم �صالح جمعان حممد ال�صيعري

دخول/خالد احمد عبداهلل املال %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كولك�صن للخياطة الن�صائية
رخ�صة رقم:CN 1970712 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
الحتاد  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزراعية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1104284 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صيف عي�صه حممد را�صد املزروعي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبيد را�صد �صعيد الظاهري

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

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيوندو كافيه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2641676 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مرمي احمد �صعيد الباديه %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بدر �صعيد �صامل �صعيد البادي 51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مرمي بنت احمد بن �صعيد البادي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف رمي عمري علي عمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
هاك  ايه  التجاري  بال�صم   CN رقم:1055539 
بالغاء  ذ.م.م  الو�صط(  )ال�صرق  ال�صناعة  للخدمات 
عليه  كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب 
هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى  �صابقا. 
خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن 
الدائرة  تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  اأ�صبوع من 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ �صنتال 

لتعهدات حفالت الزفاف واملنا�صبات
رخ�صة رقم:CN 1186753 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صوي�س للتنظيفات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1137835 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيف ها�صل �صعيد ها�صل املغريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف عامر منيف لر�صى
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/عمري بن عرار واولده 
للعقارات اىل املالك/عتيق حممد �صامل الرميثي بني يا�س

Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم بيت امل�صخن - �صركة ال�صخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:1787695 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عنود عي�صى حممد حوكل احلافظي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س عبدالكرمي ا�صماعيل ح�صن الرحمي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ مطعم بيت امل�صخن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

BAYT AL MOUSKHAN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مطعم بيت امل�صخن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

BAYT AL MOUSKHAN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  املمتازة  ال�ص�����ادة/الثقة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صيانة العامة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1163387 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صامل �صيف م�صبح حموده الكتبي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صعل �صعيد علي �صعيد

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
اىل  العامري  مرزوق  حممد  حمد  ال�صوق  ال�صوق  العني  عنوان/من  تعديل 
ال�صيد عبداهلل �صيف مع�صد �صيف  العامرية 217124 217124  العني اجليمي 

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

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
العقارية  ايالندز  هيلز  ال�ص�����ادة/ايجل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2553386 

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ايجل هيلز ايالندز العقارية ذ.م.م

EAGLE HILLS ISLANDS PROPERTIES LLC

اىل/رحمان للتطوير ذ.م.م

RAMHAN DEVELOPMENT LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

�صركة ابوظبي الوطنية للفنادق كومبا�ض كيرتز- ذ م م
انه  قانونيون  هامت-حما�صبون  بي  ال  ات�س  مكتب/  يعلن 
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية لدى الكاتب العدل 

بتاريخ 2019/03/07 بالرقم  1952001752
 تقرر حل وت�صفية �صركة

 �ضركة ابوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س كيرتز - ذ م م 
بالرقم  القت�صادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
CN-1036313 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة 
   024462005 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب  اإىل  التقدم 
بناية �صروح-مكتب  ال نهيان  ابوظبي مع�صكر  �س.ب 91434 
وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   11 الطابق   1102 رقم 

خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

تاجنو ليذر لالزياء- ذ م م
قرار  مبوجب  -اأنه  احل�صابات  لتدقيق  كون�صلت  مكتب/  يعلن 
ا�صول  لدى  امل�صدق  العادية   العمومية غري  اجتماع اجلمعية 

الكاتب العدل مبح�صر ت�صديق رقم )1905004345( 
عن حل وت�صفية �صركة

تاجنو ليذر لالزياء- ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم 

مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1985915
اإىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 026715577 فاك�س  التقدم 
026781164 �س.ب 48457 ابوظبي  �صارع حمدان  بناية �صينما 
املارية- الطابق )5( مكتب رقم )44( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

جلوبال فاوندريز تكنولوجيز- ذ م م
وال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
العادية  العمومية غري  اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  الدارية 

ال�صادر بتاريخ 2018/09/04 بحل وت�صفية �صركة
جلوبال فاوندريز تكنولوجيز - ذ م م 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم 
CN-1182689 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اإىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
عبداهلل  �صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

تات�ض �صتون للتدريب وال�صت�صارات الإدارية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات 
الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�صادر بتاريخ  2019/03/06 بحل وت�صفية �صركة
تات�س �ضتون للتدريب واال�ضت�ضارات االإدارية - ذ م م 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي بالرقم
التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لدية  CN-1977042 فعلى من   
اإىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
عبداهلل  �صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمعية 

دملا التعاونية للتاأجري
رخ�صة رقم:CN 1004069 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تامي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لغ�صيل وتلميع ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 2486952 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الفلوجة للنقليات واملقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1697692 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد خالد �صعيد عبداهلل املعويل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بطي را�صد مطر �صعيد النعيمي
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة الفلوجة للنقليات واملقاولت العامة
AL FALOJA TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ص�صة الفلوجة للحدادة والنجارة امل�صلحة
AL FALOJA BLACKSMITH AND CARPENTRY EST

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال النجارة امل�صلحة )4390004(
تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال حديد الت�صليح )4390005(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة توب ديزاين للحديد امل�صغول

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1132078 

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صهيل عبدالرحمن احمد حممد النيادي

تعديل وكيل خدمات/حذف �صالح ا�صماعيل حممد ا�صماعيل الطنيجي

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ور�صة توب ديزاين للحديد امل�صغول

TOP DESIGN STEEL WORKES

اىل/ور�صة توب ديزاين للحديد والملنيوم والزجاج

TOP DESIGN FOR STEEL ALUMINUM AND GLASS WORKSHOP

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 
تنـويـه

يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/مينا لل�صناعات وانظمة البناء 
IN1002015:رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�صابق ال�صادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم )12568( بتاريخ:2019/3/2 
وا�صتبداله بالتعديالت التالية: تعديل ال�صكل القانوين من:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 اىل مينا ل�صناعات واأنظمة البناء - �صركة ال�صخ�س الواحد 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم:

مينا لل�صناعات وانظمة البناء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
وتعديل ال�صركاء بخروج:

البلو�صي �صادق  حممد  • علي  البلو�صي  �صادق  حممد  علي  • خالد 
وتعديل ال�صركاء بدخول:

%100 بن�صبة  ذ.م.م  لل�صناعات  • غنتوت 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم:

ذ.م.م لل�صناعات  • غنتوت 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة اإدارة مكتب تنمية ال�صناعه  خالل اأ�صبوع 

من تاريخ ن�صر الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأي اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعة
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عربي ودويل

خا�صة  اأوروبية”،  اأك���رث  ال��وق��ت 
انها “ُتعّجل حت�صني قدرتها على 
ولهذا، تدعم  احلركة والتدخل”. 
اأوروب�����ي  اأمن”  “جمل�س  ف��ك��رة 
بعد  حتى  املتحدة،  اململكة  ي�صمل 
اأوروبا  تتمكن  لكي  الريك�صيت، 
على  امل�صرتكة  املواقف  اتخاذ  من 
الفور يف الق�صايا الدولية الكرى. 
اإن�صاء  اإىل  تدعو  اأي�صا،  اأملانيا  ويف 
“جمل�س لالأمن القومي م�صوؤول 
التوجيهية  امل���ب���ادئ  حت��دي��د  ع���ن 

ال�صرتاتيجية«.
ل���ك���ن اق���رتاح���ه���ا الأك�������رث ج�����راأة 
اإنها  املتحدة:  ب��الأمم  يتعلق  هنا، 
الأوروبي  يكون لالحتاد  اأن  تريد 
دائ��م يف جمل�س  “مقعد م�صرتك 
ما  حت���دد  ومل  الدويل”.  الأم����ن 
املقعد  هذا  اإ�صافة  ينبغي  كان  اإذا 
اأو ا�صتبداله،  اإىل املقعد الفرن�صي 
اأن�����ه، م���ن ج��ان��ب احلزب  يف ح���ني 
ال�صرتاكي الدميقراطي الملاين، 
املقعد  على  التداول  اق��رتاح  �صبق 

الفرن�صي.

ماكرون، اخل�ضم..
اأنغريت كرامب- يف الأثناء، رمت 
اميانويل  باجتاه  �صهما  كارينباور 
ُتختزل  اأن  ب��رف�����ص��ه��ا  م����اك����رون 
احلملة النتخابية يف “الدفاع عن 
املعتل  ال��راه��ن  الأوروب����ي  الو�صع 
ال�صعبويني”.  ا���ص��ت��ف��زازات  ���ص��د 
بالن�صبة  “ال�صوؤال  راأي���ه���ا،  ف��ف��ي 
ملعظم املواطنني الأوروبيني لي�س 
ان نكون مع اأوروبا اأو �صدها”، ما 
ميكن  “كيف  ه��و  مناق�صته  تريد 
امل�صتقبل  يف  ت��واج��ه  اأن  لأوروب������ا 
ميكن  وكيف  الكرى،  التحديات 
نظري  ل  بنجاح  امل��ت��وج  لتاريخها 
له، ان يتكّيف مع الظروف العاملية 

اجلديدة«.
وت�����ع�����ت�����زم اأن�����غ�����ري�����ت ك�����رام�����ب-
املع�صكر  جت�����ص��ي��د  ك����اري����ن����ب����اور، 
ب�صكل  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����ص��ي��ح��ي 
يف  �صجنها  يتم  اأن  وترف�س  جّيد، 
التقدميني  بني  انتخابية  معركة 
املنظور،  ه��ذا  وم��ن  وال�صعبويني. 
اأ�صبح  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  ف����اإن 
�صريًكا..  كونه  من  اأك��رث  مناف�ًصا 
على الأقل حتى ليلة النتخابات، 

الأحد، 26 مايو القادم.
عن لوبوان

طائرات  ح��ام��ل��ة  ���ص��ن��اع��ة  وب�����دء 
اأوروبية: مقرتحات ادت اإىل اإثارة 

اجلدل بني باري�س وبرلني.
اأخذت اأنغريت كرامب-كارينباور، 
للتفكري.  ال����وق����ت  م����ن  م��ّت�����ص��ع��ا 
اأي��ام للرد  وا�صتغرق الأم��ر خم�صة 
التي  اأوروب����ا،  ح��ول  الر�صالة  على 
 28 يف  ماكرون  اإميانويل  ن�صرها 
دول����ة يف الحت�����اد الأوروب��������ي. اإن 
مهم:  ب��رل��ني  يف  الأدوار  ت���وزي���ع 
ال��رد �صدر عن حزب  اأن  فحقيقة 
الدميقراطي،  امل�صيحي  الحت���اد 
امل�����ص��ت�����ص��اري��ة، ُيظهر  م���ن  ول��ي�����س 
الأملانية،  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن  اأن����ه 
ف��اإن التبادل احل��ايل هو جزء من 
وال�صيا�صات  الن��ت��خ��اب��ي  ال�����ص��راع 
ب���اب  يف  ي����ت����ن����ّزل  ول  احل����زب����ي����ة، 
ال���ع���الق���ات ب���ني ال��������دول.  ج���اءت 
كرامب-كارينباور  اأنغريت  ر�صالة 
حول  ومت��ح��ورت  ومعّللة،  طويلة 
اأم�����ر م�������ص���ريي: ا���ص��ت��ع��ادة ق���درة 
اأوروب��������ا ع��ل��ى ال���ت���اأث���ري دول����ّي����ا يف 
مواجهة ال�صني واأمريكا.. “يجب 
قوة”،  اأك������رث  اأوروب���������ا  ت���ك���ون  اأن 
رئي�صة حزب  وت��ري��د  ك��ت��ب��ت.  ك��م��ا 
امل�صيحي،  ال��دمي��ق��راط��ي  الحت���اد 
اأجنيال  خ��الف��ة  اإىل  تطمح  ال��ت��ي 
الفيدرالية  امل�صت�صارية  مريكل يف 
تريد  ال����ق����ري����ب،  امل�������ص���ت���ق���ب���ل  يف 
حت�صني ق���درة الحت���اد الأوروب����ي 
ال��ع��م��ل، واإزال������ة م���ا ت�صميه  ع��ل��ى 
ولهذا،  التاريخية”.  “املفارقات 
مدويني:  ب���اق���رتاح���ني  ت��ق��دم��ت 
الأوروبي  الرملان  جتميع  “اإعادة 
و”فر�س  بروك�صل”،  يف  مقره  يف 
الحتاد  موظفي  على  ال�صرائب 
طاملا  ال��ت��ي  ف��رن�����ص��ا،  الأوروبي”. 
اإرادة  مل��ق��اوم��ة  اأمل��ان��ي��ا  ع��ّول��ت على 
الرملان الأوروب��ي يف التخلي عن 
بني  املتوا�صلة  املكوكية  الرحالت 
تواجه  و���ص��رتا���ص��ب��ورغ،  ب��روك�����ص��ل 

خطر ان جتد نف�صها معزولة.

قبل توزيع الرثوة..
ك���م���ا ت����دع����و اأن����غ����ري����ت ك����رام����ب-
كارينباور، اإىل التخلي عن الأفكار 
من  �صاأنها،  من  التي  الإ�صالحية 
ت��ع��رق��ل قدرة  اأن  ن��ظ��ره��ا،  وج��ه��ة 
ع��ل��ى �صمان  الأوروب��������ي  الحت�����اد 
رخ���اء م��واط��ن��ي��ه. وت��ق��ول: “قبل 
توزيع الرثوة، علينا اأن نخلقها«. 

انها تعر ب�صراحة ودون مواربة: 
ب����اإ�����ص����رار  ن�����راه�����ن  اأن  “علينا 
وامل�صوؤولية  ال��ت��ف��رد،  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
يتحمل  اأن  ي��ع��ن��ي  مب���ا  ال���ف���ردي���ة، 
فاملركزية  ال���ت���زام���ات���ه.  اجل��م��ي��ع 
الأوروبي،  والدولنية  الأوروب��ي��ة، 
النظم  واورب���ة  ال��دي��ون،  وجتميع 
الج���ت���م���اع���ي���ة، واحل�������د الأدن�������ى 
لالأجور، �صتكون الطريق اخلطاأ«.  
امل�صيحي  ان رئي�صة حزب الحت��اد 
عال  ب�صوت  تقول  الدميقراطي، 
م���ا ي��ع��ت��ق��ده ال��ع��دي��د م���ن الأمل����ان 

كرامب-كارينباور  اأن��غ��ري��ت  اإن 
�صيا�صة  اىل  املندفعني  اأك���رث  م��ن 
الأم���ن وال��دف��اع، على ال��رغ��م من 
ل��ل��ج��دل جدا  م��ث��ري  امل��و���ص��وع  اأن 
ب���ني اخل�صر،  خ��ا���ص��ة  اأمل���ان���ي���ا،  يف 
�صركاءها املحتملني يف الئتالف. 
فقد اأطلقت فكرة حاملة الطائرات 
الأوروبية امل�صرتكة “للتعبري عن 
دور الحتاد الأوروبي كقوة �صامنة 

لل�صالم والأمن يف العامل«. 
وهدفها العام، هو اأن تبقى اأوروبا 
نف�س  يف  وت�����ص��ب��ح  “اأطلنطية، 

حر�صت  ذلك،  ومع  املهاجرين”. 
كانت  “كلما  ب��اأن��ه  التو�صيح  على 
املجال  ه��ذا  م��ا يف  دول��ة  م�صاهمة 
القطاعات  يف  ك��ان��ت  ك��ل��م��ا  اأك����رث، 
بخ�صو�س  اأم���ا  اأقل”.  الأخ�����رى 
اإن�صاء  اإىل  دع��ت  ف��اإن��ه��ا  الإ����ص���الم، 
م��وؤ���ص�����ص��ات اأك���ادمي���ي���ة اأوروب����ي����ة 
تقاليد  “يف  الأئ�����م�����ة  ل���ت���ك���وي���ن 
بع�س  لن  والتنوير”،  الت�صامح 
لالإ�صالم  وال���ق���راءات  ال��ت��اأوي��الت 
ملجتمع  ت�����ص��ورن��ا  م���ع  ت��ت��ف��ق  “ل 

ح�صب قولها. منفتح”، 

نف�صه  ال��وق��ت  ويف  خ��اف��ت،  ب�صوت 
ُتظهر باملنا�صبة اأن اأ�صلوب حكمها 
نهج  ع��ن  مت��اًم��ا  خمتلًفا  �صيكون 
اأجنيال مريكل املتحفظ واحلذر.

وتريد اأنغريت كرامب-كارينباور، 
الحتاد  تعميق  جهود  تقت�صر  األ 
اأملانيا  ت�����ص��ام��ن  ع��ل��ى  الأوروب��������ي 
املايل مع جريانها، وتعتزم تقوية 
م��ك��اف��ح��ة ت��غ��رّي امل��ن��اخ م��ن خالل 
املناخ”،  حلماية  اأوروب���ي  “ميثاق 
م�صرتكة  “�صوق  اإن�����ص��اء  وت���اأم���ل 
برلني  اأن  م��ت��ن��ا���ص��ي��ة  للبنوك”، 

ال��ت��ي ظلت حجر ع��رثة على  ه��ي 
ال�صوق،  تلك  ام���ام  ���ص��ن��وات  م��دى 
اىل جانب اعتماد �صمان م�صريف 

اأوروبي.

القدرة على احلركة
وت������واف������ق �����ص����راح����ة اإمي����ان����وي����ل 
ماكرون ب�صاأن احلاجة اإىل �صيا�صة 
“اإن  وال��ه��ج��رة.  للجوء  م�صرتكة 
امل�صرتك،  ب���الن���ت���م���اء  ال�������ص���ع���ور 
اأوروب��������ا، ي��ح��ت��اج اإىل  والأم������ن يف 
حدود خارجية اآمنة. نحن بحاجة 

وه���ذا   ،“ ���ص��ن��غ��ن  ا���ص��ت��ك��م��ال  اإىل 
حماية  ب�صاأن  “اتفاقية  عر  مير 
وعر  فيها”،  ث��غ��رة  ل  ح���دودي���ة 
اإلكرتوين للدخول  “اإقامة �صجل 
نظام  و”تطوير  واخلروج”، 

معلومات �صنغن«. 
وفيما يتعلق بالهجرة، فاإنها تنوي 
“اإعادة تنظيم ال�صيا�صة الأوروبية 
والتكامل”،  التوا�صل  ملبداأ  وفقا 
ت�صاهم  دول���ة  “كل  اأن  يعني  مب��ا 
الهجرة،  اأ�����ص����ب����اب  م���ك���اف���ح���ة  يف 
وا�صتقبال  احل�����دود  ح��م��اي��ة  ويف 

قالت ب�صوت مرتفع ما يعتقده 
العديد من الأملان ب�صوت خافت

تدعم فكرة »جمل�س اأمن« اأوروبي ي�ضمل 
اململكة املتحـدة، حتى بعــد الربيك�ضيت

ا�صتعجال حت�صني قدرة الحتاد 
الأوروبي على التدخل واحلركة

اأظهرت اخلليفة اأنغريت اأن اأ�ضلوب 
حكمهــا �ضــيختلف عن نهـــج مريكل

تلتقي مع اإميانويل ماكرون ب�ضاأن احلاجة 
اإىل �ضــيا�ضــة م�ضــرتكة للجـوء والهجــرة

تطالب مبقعد م�صرتك دائم لالحتاد 
الأوروبي يف جمل�ض الأمن الدويل

•• الفجر – خرية ال�شيباين
حتــولــت االنــتــخــابــات االأوروبـــيـــة اإىل �ــضــدام بني 
فرن�ضا واأملانيا. فقد األقت الرئي�ضة اجلديدة للحزب 
كرامب-كارينباور،  اأنغريت  الدميقراطي،  امل�ضيحي 
يف  ن�ضر  راي  مقال  يف  الربكة،  يف  حجر  من  باأكرث 
�ضونتاغ”  اأم  “فيلت  �ضحيفة  يف  مار�س  من  العا�ضر 

االأحد. 
الذي  �ضرتا�ضبورغ،  يف  االأوروبــي  الربملان  مقر  اإلغاء 
تاأمني  اعتماد  ورف�س  بروك�ضل،  يف  اال  يجتمع  لن 
بني  الديون  جتميع  ورف�س  البطالة،  �ضد  اأوروبــي 
الدول االأع�ضاء، ولكن منح االحتاد االأوروبي مقعدا 

دائما يف جمل�س االأمن الدويل،

رف�س اختزال املواجهة �صد ال�صعبويني

�صمت مريكل يعني ان املعركة انتخابية

املطلوب لالملان اوروبا جديدة ل تواكل فيها

خليفة مريكل تك�صر عن انيابها اوروبيا

ماكرون .. �صفعة من حيث ل ينتظر

نقل الرملان الوروبي �صيعزل فرن�صا

الح يف ثوب اخل�ضم ولي�س ال�ضريك:

اأوروبا: رد برلني املدّوي على اإيانويل ماكرون...!
ترف�س اأن تقت�ضر جهود تعميق االحتاد االأوروبي على ت�ضامن اأملانيا املايل مع جريانها

العثور على ال�صندوقني الأ�صودين للطائرة الإثيوبية 
�صبب التحطم يف بيانات ال�صندوق الأ�صود«. وي�صّكل هذا احلادث �صربًة 
جديدة لبوينغ، التي حتّطمت طائرة لها من نف�س النوع )737 ماك�س( 
املحّدث من طائرة 737 الأكرث مبيعاً، يف 29 ت�صرين الأول/اأكتوبر يف 

البحر يف اإندوني�صيا، ما اأدى اإىل مقتل 189 �صخ�س.
كما ادى احلادث اىل تراجع �صهم بوينغ يف التعامالت اللكرتونية التي 
ت�صبق افتتاح وول �صرتيت بن�صبة باكرث من %10 اىل 379،25 دولرا 
. وقد اظهر اأحد ال�صندوقني الأ�صودين اخلا�صني بتلك الطائرة التابعة 

خلطوط “ليون اير” الإندوني�صية وجود م�صاكل يف عداد ال�صرعة.
واأعلنت اخلطوط الإثيوبية الثنني اأنها �صتوقف ا�صتخدام جميع طائرات 
على  ن�صرته  بيان  يف  ال�صركة  وقالت  احل���ادث.  بعد  ماك�س   737 بوينغ 
تويرت اإن “اخلطوط الإثيوبية قررت وقف العمل باأ�صطولها الكامل من 

بوينغ 737 ماك�س منذ يوم اأم�س 10 اآذار/مار�س، حتى اإ�صعار اآخر«.

•• تولو فارا-اأ ف ب:

عرث املحققون على ال�صندوقني الأ�صودين لطائرة بوينغ 737 التابعة 
اأدي�س  الأح��د يف جنوب  اأدى حتطمها  التي  الإثيوبية  للخطوط اجلوية 
اأبابا اإىل مقتل 157 �صخ�صاً كانوا على متنها، تزامناً مع اإعالن ال�صني 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ا�صتخدام  وق��ف  ع��ن  الإثيوبية  واخل��ط��وط  واإندوني�صيا 

الطائرات.
اأن  واأعلنت اخلطوط اجلوية الإثيوبية اململوكة من الدولة على تويرت 
والآخر  للرحلة،  التقنية  البيانات  على  يحتوي  الذي  الأ�صود  ال�صندوق 
الثنني يف  “قد عرث عليهما”  القيادة  املحادثات يف قمرة  ال��ذي ي�صجل 
موقع التحطم يف قرية تولو فارا الواقعة على م�صافة 60 كلم �صرق اأي�س 
اأبابا. واأكدت ال�صركة الإثيوبية يف بيان “ننطلق من مبداأ اأننا �صنعرث على 

رحالتها  تعليق  ال�صينية  ال��ط��ريان  �صركات  م��ن  الث��ن��ني  بكني  وطلبت 
بطائرات بوينغ 737 ماك�س 8. واأعلن املكتب ال�صيني للطريان املدين 
ال�صلطات  ت��اأك��ي��د  بعد  ي�صتاأنف  اأن  ميكن  ال��ط��ائ��رات  تلك  ا�صتخدام  اأن 
الأمريكية وبوينغ “اتخاذ اإجراءات ل�صمان اأمن الرحالت ب�صكل فاعل«.

وباعت بوينغ حتى الآن 76 طائرة من منوذج 737 ماك�س 8 ل�صركات 
الطلب  النوع حتت  104 طائرات من هذا  ط��ريان �صينية، فيما هناك 

لهذا البلد، بح�صب بيانات لبوينغ من كانون الثاين/يناير.
وخم�س مبيعات هذا الطراز تعود اإىل ال�صني.

بونيغ  العمل لطائراتها  تعليق  اأي�صاً  اإندوني�صيا  الأثناء، قررت  ويف هذه 
من  بالتحقق  خ��راءه��ا  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأم���رت  فيما   ،8 ماك�س   737

طائرتني من هذا الطراز تابعتني ل�صركة “اإي�صرت جات” املحلية.
واأقلعت  اأ�صطولها.  ب�صالمة  ثقتها  عن  دبي”  “فالي  املقابل،اأعلنت  يف 

الأحد  8،38 �صباًحا )06،38 ت غ(  ال�صاعة   ”302 “اإي تي  الرحلة 
من اأدي�س اأبابا وفقد الت�صال بها بعد �صت دقائق من الإقالع. وبح�صب 
تغيغن دي�صا�صا وهو اأحد �صهود العيان “كانت النريان ت�صتعل يف الطائرة 
التحطم  قبل  م�صتعلة  اأ�صاًل  كانت  الطائرة  الأر���س،  على  وقعت  عندما 

بقليل«.
وخ�صعت هذه الطائرة التي حازت عليها اخلطوط الإثيوبية عام 2018 
لأعمال �صيانة يف 4 �صباط/فراير. وخلفت لدى حتطمها حفرة كبرية 

بعمق ع�صرات الأمتار، بعدما تفتت الطائرة اإىل اأجزاء جراء التحطم.
املدين  للطريان  الإثيوبية  الوكالة  حمققي  اإىل  ين�صم  اأن  املقرر  وم��ن 
املوجودين على الأر�س منذ الأحد بعد الظهر جلمع ما اأمكن من الأدلة، 
حمققني  مب�صاركة  التحقيق  و�صيتم  بوينغ.  ل�صركة  تابع  تقني  فريق 

اأمريكيني.
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307172   بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان " Black Empire" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود بداخل 
م�صتطيل باللون ال�صود  

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307168  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان "  Happy Moments" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود 
بداخل مربع باللون ال�صود  

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307164  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان White Inspiration باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود 
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307171  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان "  Cold Winter" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود 
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307167  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "Purple Amethyste  " الكلمتان  العالمة:  و�صف 
ال�صود.

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307163  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان "  Winter Spirit" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306263      بتاريخ:  14 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�صوب، برامج تطبيقات احلا�صوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�صوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�صارات(  اللوحات  الال�صلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
لوحات  الرقمية،  الالفتات  �صا�صات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���ص��ارات( 

العر�س، املن�صورات اللكرتونية، املن�صورات القابلة للتنزيل. 
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة:   العالمة هي عبارة بروبرتي فايندر حيث كتبت الكلمة بروبرتي يف العلى والكلمة فايندر 
يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

بيانات الأولوية: 
رقم الطلب ال�صابق  : 196480

تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 
البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    306272       بتاريخ:  14 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

التزويد  الل��ك��رتوين،  الن�صر  خ��دم��ات  الن�صر،  خ��دم��ات  املنتجات:    / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الن�صر  املواد املطبوعة واملن�صورات املطبوعة،  بالن�صرات اللكرتونية على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن(، ن�صر 
اأو عر  البيانات  قواعد  عليها من  واحل�صول  الولوج  التي ميكن  امل��واد  ن�صر  املطبوعة،  للمواد  اللكرتوين 

النرتنت، املن�صورات اللكرتونية الغري قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة بروبرتي فايندر حيث كتبت الكلمة بروبرتي يف العلى والكلمة فايندر يف 
ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

بيانات الأولوية: 
رقم الطلب ال�صابق  : 196480

تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 
البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    306347     بتاريخ:  17 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

وعنوانه:  جزء من الطابق 8، برج املقام،
 مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: ال�صوؤون العقارية، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�صت�صارات والن�صح املتعلقة  بتاأجري و بيع و �صراء العقارات، تاأجري 
العقاري،  التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�صم�صرة  العقارات،  اإيجار  تدبري  العقارات،  
التزويد  بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�صوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�س،  العقاري  الرهن  خدمات 
التوا�صل  �صبكات   عر  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عر  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات 
بالعقارات  املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية، 
املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و الن�صح  وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.

الواق�عة بالفئة: 36
و�صف العالمة:    العالمة هي عبارة  Property Finder حيث كتبت الكلمة Property يف العلى 
والكلمة Finder  يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح 

بال�صورة اأعاله. 
بيانات الأولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 196481
تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   306270       بتاريخ:  14 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

وعنوانه:جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية والإعالن، خدمات الت�صويق والرتويج، الت�صويق على اخلط 
)ا�صرتاتيجية  التجارية  العالمة  و�صع  للمنا�صبات،  الت�صويق  والع��الن،  الدعاية  خدمات  )اون-لي���ن(،  مبا�صرة 
حتديد املواقع للعالمة التجارية بهدف خلق انطباع فريد يف اأذهان العمالء وال�صوق(، الت�صويق العقاري، الأبحاث 
الت�صويقية والتحليل، الدعاية والعالن ون�صر املواد املطبوعة على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن( لأغرا�س دعائية، 
ن�صر املواد املطبوعة لأغرا�س دعائية ب�صكل الكرتوين، توزيع ون�صر املواد الدعائية )من�صورات، الكتيبات، الن�صرات 
الدعاية والعالن  التوا�صل الجتماعي،  املقدمة عن طريق و�صائل  الدعاية والت�صويق  واملواد املطبوعة(، خدمات 
املتعلقة  الدعاية  خدمات  العقارية،  امل��زادات  وادارة  تنظيم  العلني،  امل��زاد  خدمات  التجارية،  اأو  ال�صكنية  للعقارات 
بتاأجري وبيع و�صراء املمتلكات العقارية، اإجراء اجلولت العقارية الفرتا�صية، خدمات الدعاية والت�صويق املقدمة 

عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و الن�صح وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 35

يف  فايندر  والكلمة  العلى  يف  بروبرتي  الكلمة  كتبت  حيث  فايندر  بروبرتي  عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�صف 
ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

بيانات الأولوية: 
رقم الطلب ال�صابق  : 196480

تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 
البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 

اإر�صاله  اأو   ، القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  306345     بتاريخ:  17 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�صورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:    / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�صور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�صورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�صرات  املطبوعة، 
والتدري�س،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�صور  القرطا�صية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�صرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل.
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة:    العالمة هي عبارة  Property Finder حيث كتبت الكلمة Property يف العلى 
والكلمة Finder  يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح 

بال�صورة اأعاله. 
بيانات الأولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 196481
تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  306267       بتاريخ:  14 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�صورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:    / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�صور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�صورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�صرات  املطبوعة، 
والتدري�س،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�صور  القرطا�صية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�صرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل.
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة بروبرتي فايندر حيث كتبت الكلمة بروبرتي يف العلى والكلمة فايندر يف 
ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

بيانات الأولوية: 
رقم الطلب ال�صابق  : 196480

تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 
البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 306279     بتاريخ:  17 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�صوب، برامج تطبيقات احلا�صوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�صوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�صارات(  اللوحات  الال�صلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
لوحات  الرقمية،  الالفتات  �صا�صات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���ص��ارات( 

العر�س، املن�صورات اللكرتونية، املن�صورات القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة:    العالمة هي عبارة  Property Finder حيث كتبت الكلمة Property يف العلى 
والكلمة Finder  يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح 

بال�صورة اأعاله. 
بيانات الأولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 196481
تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   306348     بتاريخ:  17 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

الإمارات  اأبو ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبو ظبي  �صوق  املقام، مربعة  8، برج  الطابق  وعنوانه:  جزء من 
العربية املتحدة

التزويد  الل��ك��رتوين،  الن�صر  خ��دم��ات  الن�صر،  خ��دم��ات  املنتجات:    / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الن�صر  املواد املطبوعة واملن�صورات املطبوعة،  بالن�صرات اللكرتونية على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن(، ن�صر 
اأو عر  البيانات  قواعد  عليها من  واحل�صول  الولوج  التي ميكن  امل��واد  ن�صر  املطبوعة،  للمواد  اللكرتوين 

النرتنت، املن�صورات اللكرتونية الغري قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة:    العالمة هي عبارة  Property Finder حيث كتبت الكلمة Property يف العلى 
والكلمة Finder  يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح 

بال�صورة اأعاله. 
بيانات الأولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 196481
تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    306271      بتاريخ:  14 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

وعنوانه:جزء من الطابق 8، برج املقام، 
مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:  ال�صوؤون العقارية، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�صت�صارات والن�صح املتعلقة  بتاأجري و بيع و �صراء العقارات، تاأجري 
العقاري،  التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�صم�صرة  العقارات،  اإيجار  تدبري  العقارات،  
التزويد  بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�صوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�س،  العقاري  الرهن  خدمات 
التوا�صل  �صبكات   عر  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عر  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات 
بالعقارات  املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية، 
املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و الن�صح  وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.

الواق�عة بالفئة: 36
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة بروبرتي فايندر حيث كتبت الكلمة بروبرتي يف العلى والكلمة فايندر يف 

ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.
بيانات الأولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 196480
تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   306346     بتاريخ:  17 فراير 2019
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ  ليميتد

وعنوانه:  جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
على اخلط  الت�صويق  وال��رتوي��ج،  الت�صويق  والإع���الن، خدمات  الدعاية  املنتجات:     / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
مبا�صرة )اون-لين(، خدمات الدعاية والعالن، الت�صويق للمنا�صبات، و�صع العالمة التجارية )ا�صرتاتيجية حتديد املواقع 
للعالمة التجارية بهدف خلق انطباع فريد يف اأذهان العمالء وال�صوق(، الت�صويق العقاري، الأبحاث الت�صويقية والتحليل، 
الدعاية والعالن ون�صر املواد املطبوعة على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن( لأغرا�س دعائية، ن�صر املواد املطبوعة لأغرا�س 
الدعاية  املطبوعة(، خدمات  وامل��واد  الن�صرات  الكتيبات،  )من�صورات،  الدعائية  املواد  ون�صر  توزيع  الكرتوين،  ب�صكل  دعائية 
والت�صويق املقدمة عن طريق و�صائل التوا�صل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�صكنية اأو التجارية، خدمات املزاد 
اإجراء اجلولت  العقارية،  املمتلكات  بتاأجري وبيع و�صراء  املتعلقة  الدعاية  العقارية، خدمات  املزادات  العلني، تنظيم وادارة 
وال�صت�صارات  الن�صح  و  املعلومات  املدونات، خدمات  املقدمة عن طريق  والت�صويق  الدعاية  الفرتا�صية، خدمات  العقارية 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة: 35

والكلمة  العلى  يف   Property الكلمة  كتبت  حيث   Property Finder عبارة   هي  العالمة  العالمة:     و�صف 
اأعاله.  بال�صورة  مو�صح  هو  كما  مميز  هند�صي  �صكل  عن  عبارة  وهو  �صعار  الكلمتني  ي�صار  وعلى  ال�صفل  يف    Finder

بيانات الأولوية: 
رقم الطلب ال�صابق  : 196481

تاريخ الطلب ال�صابق : 17 اغ�صط�س 2018 
البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : املغرب 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307170  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمة   Eclate  باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود بداخل �صكل بي�صاوي
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307166  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان "  Twilight Blue" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود بداخل 
مربع باللون ال�صود.

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307169  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمة "  Enshine" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307165  بتاريخ : 2019/03/04
با�ص��م: عبق ال�صرق ل�صناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب:73270، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

باللون  "  Vinzinee Attraction" باأحرف لتينية مميزة  الكلمتان  العالمة:  و�صف 
ال�صود بداخل �صكل بي�صاوي باللون ال�صود.

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  مار�س 2019 العدد 12577 
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عربي ودويل

ت�صتهدف  واإره��اب��ي��ة  مت�صددة  جم��م��وع��ات  ت�صت�صيف 
الع�صكر  ومنها  ذات��ه��ا،  وباك�صتان  واأفغان�صتان  الهند، 
عام  بومباي  هجمات  عن  م�صوؤوًل  كان  ال��ذي  الطيبة، 
التفجري  وراء  ك���ان  ال����ذي  حم��م��د  وج��ي�����س   ،2008
النتحاري  على  التعرف  مت  وق��د  الأخ���ري.  النتحاري 
ك�����ص��اب م���ن ك�����ص��م��ري، م���ا ي��ث��ب��ت ب����اأن ا���ص��ت��خ��دام القوة 
والتطرف اأدى لتطرف بع�س اأبناء اجليل اجلديد، مبا 

له من عواقب ماأ�صاوية. 

عقبات
ولكن ك�صر هذه احللقة من العنف يتطلب التو�صل اإىل 
�صفقة ما حول ك�صمري. ول ميكن، براأي كاتب املقال، 
اإ�صالم  يف  الر�صمية  القنوات  عر  الهدف  ه��ذا  حتقيق 
اأباد ونيودلهي، الرهينتني للما�صي، ول�صيا�صات حملية 
وخطابية غا�صبة، بل عر مباحثات جتري حالياً بني 
مفاو�صني اأمريكيني وم�صوؤويل طالبان من اأجل اإنهاء 

ال�صراع يف اأفغان�صتان.
تعتره  ما  ب�صاأن  باك�صتان  قلق  اأن  املقال،  كاتب  وي��رى 
حجر  يعد  الأفغانية  ال�صيا�صات  يف  الوا�صع  الهند  دور 
التفاو�س  اجل���اري  ال�صفقة  اإىل  التو�صل  اأم���ام  ع��رثة 
ب�صبب  النق�س  حق  لها  اأن  اأب��اد  اإ�صالم  وتعتقد  عليها. 
نفوذها على طالبان. كما رف�صت حركة طالبان نف�صها 
اإ���ص��راك احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة يف امل��ب��اح��ث��ات، م��ا يطرح 

ت�صاوؤلت حيال ا�صتدامة اأي اتفاق. 
اإمكانية  اعتبار كل ذلك تعقيدات، هناك  ومع احتمال 
ك��ب��ار �صناع  ب��ني  ن��اج��ح��ة  ���ص��الم  اإىل �صفقة  ال��ت��و���ص��ل 
اأقلها  لي�س  لأ�صباب  اأفغان�صتان،  م�صتقبل  ب�صاأن  القرار 
اأمريكي  ع�صكري  وج��ود  باإنهاء  ترامب  الرئي�س  رغبة 

طويل الأمد. 

اأثر كبري
اإعادة  على  والهند  باك�صتان  يجر  اأن  ذل��ك  �صاأن  وم��ن 
التفكري بتقديراتهما اخلا�صة نظراً لالأثر الكبري الذي 
فر�صه ال�صراع الأفغاين، طوال اأربعني عاماً، ب�صاأن اأي 
املتفاقم  ل��ل��ن��زاع  ح��ل  اأي  يتطلب  كما  ك�صمري.  يف  ح��ل 
ك�صمرييني  وعقول  ود  ك�صب  على  تقوم  ا�صرتاتيجية 
ال�صباب، عو�صاً  ما مينع تطرف مزيد من  �صاخطني، 

عن التو�صل اإىل ت�صوية �صيا�صية منا�صبة. 
والالفت اأن املجتمع الدويل لعب الأ�صبوع املا�صي، دوراً 
هاماً يف نزع فتيل توتر، واأظهر باأنه يحظى بنفوذ كبري 

على الهند وباك�صتان. 

•• عوا�شم-وكاالت:

قبل  بو�صوح  اآ�صيا  لقارة  اجليو�صيا�صية  الأهمية  برزت 
وباك�صتان  ال��ه��ن��د  ب��ني  ت��وت��ر  ت�صاعد  ع��ن��دم��ا  اأ���ص��ب��وع، 
الأمريكي  الرئي�صني  ب��ني  ه��ان��وي  قمة  م��ع  بالتزامن 

دونالد ترامب وزعيم كوريا ال�صمالية كيم جونغ اأون.
برنامج  ل��دى  م�صاعد  زميل  �صات�صي،  فا�صوكي  وب��راأي 
اآ�صيا – منطقة املحيط الهادي التابع ملنظمة ت�صاتهام 
اأجل  ال�صالم اجلارية من  ت��وؤدي حمادثات  قد  هاو�س، 
اإنهاء ال�صراع الأفغاين، لإجبار اإ�صالم اأباك ونيودلهي 

على اإعادة ح�صاباتهما يف ك�صمري.
النووية على خلفية هجوم هندي  القمة  فقد ح�صلت 
ما  باك�صتان، �صد  م��ع  احل���دود  ع��ر  ج��وي مفاجئ مت 
رداً  ا�صتدعى  ما  اإرهابيني”،  “مع�صكرات  باأنه  و�صف 
م�صلحتان  دولتان  تهدد  وعندما  باك�صتانياً.  انتقامياً 

نووياً بخو�س حرب، ل بد للعامل اأن يتدخل. 

و�ضاطة �ضريعة
الأمريكي  الرئي�س  وج��ه  ال��ن��ووي��ة،  القمة  ف�صل  وم��ع 
اهتمامه نحو الهند وباك�صتان. ووعد باأن تكون هناك” 
اأمريكية  “ب�صاأن م�صاعي  اإىل حد معقول  اأخبار طيبة 
وبعد �صاعات قليلة من  لتهدئة التوتر بني البلدين”. 
الباك�صتاين،  الوزراء  رئي�س  اأعلن  الرئي�س،  ت�صريحات 
اإع��ادة طيار هندي مت  عمران خان، عزم حكومته على 

اأ�صره، ما عد مبثابة بادرة ح�صن نية وتخفيف للتوتر.
وجاءت اأحدث جولة من التوترات بني الهند وباك�صتان 
بعد مقتل 40 من اأفراد قوة �صبه ع�صكرية يف تفجري 
ا�صتياء  ذلك  واأث��ار  بك�صمري.  بولواما  نفذ يف  انتحاري 
اإرهابية  هجمات  حيال  احل�صا�س  الهندي  العام  ال��راأي 
م�صدرها باك�صتان، مما مل يرتك خياراً اأمام احلكومة 

�صوى ا�صتعرا�س ت�صددها �صد اإ�صالم اأباد. 

مو�ضم انتخابي
انتخابات  اإج���راء  موعد  لق��رتاب  املقال  كاتب  وي�صري 
الهندي،  ال���وزراء  رئي�س  ب��دا  حيث  الهند،  يف  برملانية 
النتحاري  ال��ت��ف��ج��ري  م�����ص��ت��خ��دم��اً  م��ن��ت��ق��دي��ه،  ب��ن��ظ��ر 

كمن�صة حل�صد الدعم حلزبه. 
الوزراء  الآخ��ر من احل��دود، واج��ه رئي�س  ويف اجلانب 
يكون  اأن  يحتمل  ما  خان  عمران  اجلديد  الباك�صتاين 

اأول اأزمة حقيقية. 
اعرتافها،  وح�صب  باك�صتان،  اأن  اأح��د  على  يخفى  ول 

ال�صريف  ال���روؤوف  ال�صحة عبد  وزي��ر 
مفهوم  ل����ه  ع���م���ن  �����ص����ادر  “موقف 
قايد  ال���ب���اج���ي  واأ������ص�����اف  ال�����دول�����ة«. 
امل�صتقيل  ال�صحة  وزي��ر  اأن  ال�صب�صي، 
لي�صت له م�صوؤولية مبا�صرة لكنه راأى 
يقدم  اأن  العامة  م�صوؤولياته  يف نطاق 

ا�صتقالته.
با�صتقالته  ال�صابق  ال��وزي��ر  اأن  وت��اب��ع 
من�صوب  وخّف�س  اإيجابيا  ج��وا  “خلق 
التوتر والحتقان املوجود يف البالد«.

الروؤوف  عبد  ال�صحة،  وزير  اأن  يذكر 
رئي�س  اإىل  ا�صتقالته  ق���ّدم  ال�صريف، 
احلكومة، يو�صف ال�صاهد، الذي قبلها 
للوقوف  اإداري  بحث  فتح  عن  واأعلن 

على مالب�صات هذا احلادث.

•• الفجر – تون�س - خا�س
وفاة  ف��اج��ع��ة  ح���ول  ن���دوة �صحفية  يف 
11 ر�صيعا مبركز التوليد مب�صت�صفى 
نفت  الث��ن��ني،  اأم�س  عقدت  الرابطة، 
بال�صيخ �صّحة  �صنية  بالنيابة  الوزيرة 
ما يتم تداوله حول اأن �صبب الوفاة هي 
م�صرية  فا�صد  م�صل  اأو  فا�صدة  اأدوي��ة 
ومتاجرة  �صيا�صي  توظيف  وج��ود  اإىل 
11 ر�صيعا قبل �صدور  وفاة  بفاجعة 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ال��ي��ل وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات التي 

ت�صتوجب من 5 اإىل 10 اأيام.
اأخذ  مّت  اإّن����ه  خ���الل،  بال�صيخ  وق��ال��ت 
لتحليلها  خم��ت��ل��ف��ة  ع���ّي���ن���ات  ث�����الث 
�صمانا  خم��ت��ل��ف��ة  خم���اب���ر  ث�����الث  يف 
لل�صفافية وعدم القت�صار على خمر 
واحد جتّنبا لأّي تاأويالت وجدل بهذا 

اخل�صو�س.  
هذه  مثل  يف  ال��وف��ي��ات  اأّن  واأو���ص��ح��ت 
املولودين  بالر�صع  اخلا�صة  الأق�صام 
باملائة،   40 اإىل  ت�صل  مبّكرة  ب�صفة 
القبول  اأّن��ه يجب  ه��ذا ل يعني  ولكن 
ح���دث يف هذه  م���ا  واأّن  الأم�����ر،  ب��ه��ذا 
مرور  ميّر  لن  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 

الكرام.
اأن  ب���ال���ن���ي���اب���ة  ال������وزي������رة  واع�����ت�����رت 
يتقا�صمها  الرابطة  حادثة  م�صوؤولية 
وزير  على  فقط  تقت�صر  ول  اجلميع 
ال�����ص��ح��ة امل�����ص��ت��ق��ي��ل ع���ب���د ال�������روؤوف 
التوظيف  ع��دم  اإىل  داع��ي��ة  ال�صريف، 

ال�صيا�صي للحادثة.
ال����وزي����رة الأط�������راف التي  وخ��اط��ب��ت 
ق��ال��ت اإن���ه���ا ت�����ص��ع��ى ل��ل��م��ت��اج��رة بهذه 
املاأ�صاة “كفوا عن املتاجرة والتوظيف 
التحقيقات.  وانتظروا  الر�صع  باأرواح 
اأنه ح�صب  بالنيابة  الوزيرة  » وك�صفت 

م���ن ح��ي��ث ت��رت��ي��ب ال��������وزارات ح�صب 
وزارة  “ميزانية  وق���ال���ت  امل��ي��زان��ي��ات 
الدفاع  وزارة  ال��راب��ع��ة،  ه��ي  ال�صحة 
الرتبية  وزارة  ثم  الداخلية  وزارة  ثم 
ال�صحة  وزارة  ه��ي  ال��راب��ع��ة  وال����وزارة 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة  ب6.5  زي����ادة  بن�صبة 

مبيزانية 2018.
يو�صف  احل��ك��وم��ة  رئي�س  واأم��ه��ل  ه��ذا 
وعلى  ال�صحة  قطاع  ممثلي  ال�صاهد 

�صنية  بالنيابة  ال�صحة  وزي��رة  راأ�صهم 
ملهزلة  حل  لإيجاد  �صهر  مدة  بال�صيخ 
ت�����ص��ل��ي��م ج���ث���ث ال���ر����ص���ع داخ������ل علب 
كرتونية، وفق ما اأكدته بال�صيخ خالل 

املوؤمتر ال�صحفي.
ويف �صياق مت�صل، اعتر اأم�س الإثنني، 
يف  ال�صب�صي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س 
اجتماع  اأ�صغال  افتتاح  يف  األقاها  كلمة 
ا�صتقالة  اأن  ال��ق��وم��ي،  الأم���ن  جمل�س 

املعطيات الأولية فاإن �صبب الوفاة هو 
ما  ج���راء  تعفّن  اإىل  ال��ر���ص��ع  ت��ع��ّر���س 
انتظار  يف  امل�صت�صفيات  ع��دوى  ي�صمى 
خا�صة  للتحقيقات  النهائية  النتائج 
ب��ع��د اأخ�����ذ ع��ي��ن��ات م���ن ك���ام���ل املركز 

وخمتلف غرفه.
و�صرحت طرق حت�صري الغذاء اخلا�س 
بالر�صع الذي يو�صع يف اأكيا�س خا�صة 
ويخ�صع ملراقبة ال�صيادلة، موؤكدة اأّنه 

ل وج���ود مل��ك��ون��ات ف��ا���ص��دة، وه��ي مواد 
ال�صيادلة  ق��ب��ل  م���ن  م��راق��ب��ت��ه��ا  ي��ت��ّم 
التابعني لوزارة ال�صحة على خمتلف 

امل�صتويات.  
واأ�صافت اأّنه مّت اإغالق الغرفة البي�صاء 
املعقمة التي يتّم فيها حت�صري تغذية 
الر�صع، واجراء هذه العملية يف غرفة 

اأخرى مبركز النخاع ال�صوكي.
تكليفها  مّت  ال��ت��ي  اللجنة  اإّن  وق��ال��ت 

ولتهدئة  ���ص��وري��ة  لي�صت  بالتحقيق 
التحقيق  �صيثبته  م��ا  واأّن  اخل��واط��ر 
امل�صوؤولون  و�صيحا�صب  متابعته  �صيتّم 

عن التق�صري.
ي�صار اىل انه يف اإطار اإ�صفاء مزيد من 
ال�صفافية والنجاعة على عمل اللجنة 
الإداري  ب��ال��ب��ح��ث  امل��ك��ل��ف��ة  امل��خ��ت�����ص��ة 
وال��ت��ق��ن��ي يف ح���ادث���ة وف�����اة ال���ول���دان 
مبركز التوليد وطب الر�صيع بتون�س 

مبمثلني  امل��ذك��ورة  اللجنة  تدعيم  مت 
الأطباء  لعمادة  الوطني  املجل�س  عن 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ي��ادل��ة. هذا، 
امل��خ��ت�����ص��ة عملها  ال��ل��ج��ن��ة  وت���وا����ص���ل 
ب����وزارة  الأزم�����ة  خ��ل��ي��ة  م��ع  بالتن�صيق 

ال�صحة.
ت�����داول�����ه حول  م����ا مت  وب���خ�������ص���و����س 
امل��ي��زان��ي��ة امل��ن��خ��ف�����ص��ة ل���ل���وزارة قالت 
الوزيرة اإن وزارة ال�صحة هي الرابعة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإدارت����ني جمهوريتني  اآخ���ر  ورط���ت 
ال�صرق  يف  ح����رب����ني  يف  اأم����ري����ك����ا 
اخلليج،  ح���رب  الأوىل،  الأو����ص���ط، 
بن�صر  تكللت  والتي  للجدل  املثرية 
بالأمن  اأ���ص��رت  والثانية،  تكتيكي، 

القومي الأمريكي.
ورغم رف�س الرئي�س دونالد ترامب 
�صابقني-  روؤ�صاء  ل�صيا�صات  العلني 
ا�صتثنائية  ت�صريحات  خ��الل  م��ن 
معه،  للعاملني  وخياراته  وقا�صية، 
ميينية  �صخ�صيات  م��ع  وحتالفاته 
م��ت�����ص��ددة، وت��خ��ل��ي��ه اجل������ريء عن 
ال�صفقة النووية الإيرانية، يت�صاءل 
ترامب  ���ص��ي��ح��اول  ه���ل  ب��ع�����ص��ه��م: 

هزمية طهران يف املعركة؟.
ويرى كورت ميلي�س، حمرر �صوؤون 
“نا�صونال  م��وق��ع  ل���دى  خ��ارج��ي��ة 
يف  الدميقراطيني  اأن  اإنرت�صت”، 
جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ ي��ع��ق��دون ذل���ك. 
ديك  ال�صيوخ  جمل�س  ع�صوا  وكتب 
وكالهما  اأودال،  وت������وم  دورب�������ني 
ع�صر  ���ص��ت��ة  “بعد  دمي��ق��راط��ي��ني: 
عاماً على الغزو الأمريكي للعراق، 
اأخ����رى غري  ث��ان��ي��ة حل���رب  ن�صتعد 
ال�������ص���رق الأو�����ص����ط  �����ص����روري����ة يف 
ا�صتناداً ملنطق خاطئ وم�صلل. فقد 
ب�صاأن  ت��رام��ب  اإدارة  �صيا�صة  بنيت 
العراق  �صيا�صة  اأنقا�س  على  اإي��ران 

الفا�صلة«.
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  ���ص��ي��ا���ص��ة  وت�����ص��ت��ن��د 
ع���دد  اأف�����ك�����ار  اإىل  اإي����������ران  ح����ي����ال 
ال�صتباقي  ال����غ����زو  اأن���������ص����ار  م����ن 
فرانك  م��ث��ل   ،2003 يف  ل��ل��ع��راق 
غ���اف���ن���ي م����ن م��ع��ه��د ال�����دف�����اع عن 
من  فليتز  وفريد  الدميقراطيات، 
م��رك��ز ال�����ص��ي��ا���ص��ة الأم��ن��ي��ة، وجون 
لالأمن  الرئي�س  م�صت�صار  بولتون، 

جون  ال�صابق  وم�صت�صاره  القومي، 
املن�صور يف  فلني.  و�صمن مقالهما 
يقول  �صحيفة “وا�صنطن بو�صت”، 
ترامب  “اإدارة  اإن  واأودال  دورب���ني 
تر�صد عالقة قوية للقاعدة باإيران 
وبدون  غام�صة،  لإ���ص��ارات  ا�صتناداً 

توفر دليل قوي«.
لع�صو  م�صاعداً  اإن  الكاتب  ويقول 
الأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  يف  ب���ارز 
لفت نظره ملقالت ن�صرها عدد من 
امل��ت�����ص��ددي��ن يف جريدة  امل��ح��اف��ظ��ني 
وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت. وي�����رى ه����وؤلء 
ال��ك��ت��اب اأن ق��ي��ام ع��الق��ة ق��وي��ة بني 
اإي���ران وال��ق��اع��دة ق��د ت��رر هجوماً 
القوة  ا���ص��ت��خ��دام  لرتخي�س  طبقاَ 
ال���ذي   )AUMF ال��ع�����ص��ك��ري��ة) 
اأق���ر ���ص��ري��ع��اً ب��ع��د ه��ج��م��ات احلادي 
ويرى  �صبتمر)اأيلول(.  من  ع�صر 
التلميحات  تلك  مثل  اأن  واقعيون 
ا�صتمرار  ع��ل��ى  ك��اف��ي��اً  دل���ي���اًل  ت��ع��د 
 AUMF احلاجة لإ�صدار قانون

واأودال”  دورب����ني  وي��ق��ول  ج��دي��د. 
الإدارة  م�صوؤولو  اإن  توقعات  ت�صري 
���ص��ن هجوم  م�����ص��األ��ة  ي��ب��ح��ث��ون يف 
وفيما  وك���الئ���ه���ا.  اأو  اإي�������ران  ���ص��د 
رودول���ف جولياين حمامي  اأو���ص��ح 
البيت  اإىل  اأنه ل يتحدث  الرئي�س، 
لف  الق�صية،  ه��ذه  ب�صاأن  الأبي�س 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��وق��ف  اأن  اإىل 
النظام.  تغيري  على  اأ�صا�صاً  ينطوي 
ا�صتعداده  ال��رئ��ي�����س  ت��اأك��ي��د  ورغ����م 
ل��ل��ق��اء ال���ق���ي���ادة الإي����ران����ي����ة، على 
رد  اأي  ي�����ص��در  مل  ال���ك���وري،  الن�صق 
املقال  ك��ات��ب  ع��ن ط��ه��ران.  ويلفت 
م�صوؤويل  م��ن  ع���دد  م��ع��ار���ص��ة  اإىل 
بولتون  م��ث��ل  الأم��ري��ك��ي��ة،  الإدارة 
اخلارجية،  وزي���ر  بومبيو،  وم��اي��ك 
ك��ك��ي��ان. واختار  الإي�����راين  ل��ل��ن��ظ��ام 
و�صائل  اآرائهم عر  بع�صهم عر�س 
هوؤلء  ومن  الجتماعي.  التوا�صل 
م�صوؤولة  خ���ودورك���وف�������ص���ك���ي،  ل���ني 
والتي  ال��رق��م��ي��ة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

النظام  ح���ي���ال  ع��دائ��ي��ت��ه��ا  ت���ب���دي 
الإيراين ب�صورة �صبه يومية. ويوم 
بومبيو  ت��ل��ق��ى  امل���ا����ص���ي،  الأرب����ع����اء 
عر  الإي����راين  ال�صعب  م��ن  اأ�صئلة 
ب����ث ح�����ي، وق�������ال: ت���ك���ن ال����ولي����ات 
ك��ب��رياً، لل�صعب  امل��ت��ح��دة اح���رتام���اً 
الإي��راين، واأعتقد اأنه من املهم لنا 
اأن ن�صمع منهم مبا�صرة. لذا طلبت 
من ال�صعب الإيراين اإر�صال اأ�صئلة. 
 100،000 م���ن  اأك�����رث  وت��ل��ق��ي��ت 

ا�صتف�صار«. 
امللف  م�صوؤول  ه��وك،  ب��ري��ان  ون�صر 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  الإي�����������راين 
يظهره  فيديو  �صريط  الأمريكية، 
وهو يتجول يف اأروقة مبنى ال�صفارة 
الإيرانية املهجورة يف وا�صنطن. ويف 
للثورة  الأرب��ع��ني  ال��ذك��رى  منا�صبة 
الإ����ص���الم���ي���ة، ق����ال ه����وك م���ن درج 
ال�صفارة القدمية: “تاأمل الوليات 
املتحدة اأن تكون ال�صنوات الأربعني 
املقبلة خمتلفة كلياً، واأن تاأخذ اأيها 

ال�صحيح  مكانك  الإي��راين  ال�صعب 
ال�صتقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ح��ي��ة  ك���ق���وة 
الأو�صط، وما  ال�صرق  والزده��ار يف 
اأن العتقاد  وراءه«.  ويرى الكاتب 
ال�صائد لدى عدد من �صقور اإيران، 
هو اأن الو�صع ي�صبه ما كان عليه يف 
1989 ل عام 2003. فقد غدت 
اإيران، بنظر هوؤلء حموراً للثقافة 
ال��ع��امل��ي��ة امل�������ص���ادة – ال���ت���ط���رف - 
و�صوف تنهار من تلقاء نف�صها، كما 
جرى لل�صوفيات،  اإذا فر�صت عليها 
ت��ل��ك ه��ي الأفكار  ���ص��غ��وط ك��اف��ي��ة. 
جماهدي  تنظيم  ل��ه��ا  ي���روج  ال��ت��ي 
للمقاومة  الوطني  واملجل�س  خلق، 
الإيرانية، املرتبطان ب�صكل وثيق مع 
ممن  و�صواهما  وجولياين  بولتون 
يهم�صون يف اأذن ترامب، مثل نيوت 
النواب  جمل�س  رئ��ي�����س  غينغر�س، 
الأمريكي �صابقاً. ولرمبا يبدو هذا 
اأو  ال��ب��ع�����س، خ��ي��ال��ي��اً  ال��ن��ه��ج، بنظر 
النظام  انهيار  ه��ل  لكن   – �صخيفاً 
ل�صتقرار  اأف�صل  حتى  اأو  حمتمل، 
املنطقة؟ وما هي امل�صالح الوطنية 
احل���ي���وي���ة ل����ل����ولي����ات امل���ت���ح���دة؟. 
دوربني  ان�صم  امل��ا���ص��ي،  والأ���ص��ب��وع 
الكونغر�س  يف  اآخ��ري��ن  اإىل  واأودال 
احلرب  �صالحيات  تقييد  ح��اول��وا 
عند رئي�س متقلب. وقال: “ن�صعى 
لإع�����ادة ط���رح م�����ص��روع ق���ان���ون من 
ن���واب م��ن ك��ال احل��زب��ني م��ن �صاأنه 
اأم��وال على  اأي��ة  اإنفاق  اأن يحد من 
ه��ج��وم غ��ري د���ص��ت��وري �صد اإي���ران. 
واأكدا اأن “منع حرب غري د�صتورية 
���ص��د اإي�����ران ع��م��اًل ب��ق��ان��ون خا�س 
توبيخ  مب���ث���اب���ة  ���ص��ي��ك��ون  ب�����اإي�����ران 
للنظام يف اإي��ران، ف�صاًل عن تاأكيد 
�صلطات الكونغر�س احلربية، ومنع 
الرئي�س من جرنا نحو �صراع اآخر 

ل داعي له«.  

دعوة النتظار نتائج التحقيقات:

ع تون�ض: اإدانة التوظيف ال�صيا�صي واملتاجرة بفاجعة الر�صّ

الوزيرة بالنيابة يف ندوة �صحفية مهلة ب�صهر للق�صاء على هذا امل�صهد

ت�صتهدف الق�صاء فهذا يجعلنا يف و�صعية ل حتمد عقباها.. هناك 
م�صكل لدى الراأي العام… لبد اأن ننظر يف امللف ونتخذ موقفا 
ازاءه«. يذكر ان هيئة الدفاع عن ال�صهيدين �صكري بلعيد وحممد 
الراهمي اتهمت م�صطفى خذر وقيادات من النه�صة منها رئي�صها 

بت�صكيل جهاز �صري قالت انه يقف وراء الغتيالت ال�صيا�صية.
وقال قائد ال�صب�صي، “ بخ�صو�س ما ي�صمى حمت�صد الرقاب هناك 
اأن امللف من  معترا  �صعور باأن امل�صاألة مّرت وك��اأن �صيئا مل يكن” 

�صميم م�صمولت الأمن القومي.
مل  �صيئا  وك��ان  امل��ل��ف..  على  التغطية  املقبول  غ��ري  “من  وا���ص��اف 
يكن«. وا�صار الرئي�س التون�صي اإىل اأن امل�صاألة خطرية واأنها تتعلق 

••الفجر-  تون�س - خا�س

اأكد  اأب��واب �صراع �صيا�صي يف تون�س غري م�صبوق،  يف تطور �صيفتح 
الرئي�س التون�صي الباجي قائد ال�صب�صي اأم�س الثنني، على �صرورة 
اتخاذ موقف يف ملف التنظيم ال�صري م�صددا على انه “مهما كان 

املوقف فيجب ان يتم اتخاذه وهذا ل يعني ق�صاء موازيا«.
وقال قائد ال�صب�صي يف افتتاح اجتماع جمل�س الأمن القومي “كل 
يوم هناك حديث يف ال�صحافة وهناك من ي�صتظهر بوثائق… هذا 

م�س من الأمن القومي …يجب اأن نتخذ موقفا يف ذلك«.
بامللف لكن عندما نرى يوميا ت�صريحات  “الق�صاء متعهد  وتابع 

بغ�صل العقول واإىل اأنه ل ن�صتطيع اأن نقول “نغلق امللف وعفا اهلل 
عما �صلف«.

وتابع “ل اعتقد اأن يف نية احلكومة ول غري احلكومة غلق امللف 
بانه  فيه مذكرا  النظر  موا�صلة  اإىل  داعيا  الطريقة”  مبثل هذه 
ل  احل��ك��م  ه��ذا  وان  �صجنا  ب�صنة  امل��در���ص��ة  �صاحب  على  احل��ك��م  مت 
مبع�صكر  البع�س  اأ�صماه  ما  اىل  ا���ص��ارة  يف  الق�صية  بجوهر  يتعلق 
اىل  الأط��ف��ال  اع���ادة  رف�صه  �صمنيا  الرئي�س  وك�صف  الدع�ص�صة. 
التاأهيل م�صيفا يف  ذويهم دون متابعة بعد مغادرتهم مركز اعادة 
هذا ال�صياق “اعادتهم معقولة.. لكن ماذا هناك بعد اعادة الطفال 

اىل عائالتهم؟ ل �صيء هذا ملف على درجة من اخلطورة«.

دعا اىل اتخاذ موقف منه:
ال�صب�صي: ملف التنظيم ال�صري ي�ّض من الأمن القومي

حمادثات �صالم اأفغان�صتان مفتاح للتهدئة يف ك�صمر م�ضاع مل�ضروع قانون يحد من االنفاق على هجوم غري د�ضتوري 

جهد بالكونغر�ض ملنع ترامب من �صّن حرب على اإيران

الأمم املتحدة تخ�صى »اأزمة جديدة« للروهينجا اإذا نقلوا جلزيرة يف بنجالد�ض 
“النقل �صيء التخطيط وعمليات النقل التي تتم دون موافقة الالجئني 
املعنيني تنطوي على اإمكانية حدوث اأزمة جديدة. ويقع على عاتق حكومة 

بنجالد�س التاأكد من اأن هذا لن يحدث«.
ومل ترد حكومة داكا على الفور.

فرار  عن  وردت  تقارير  اإن  زيارتها،  من  ميامنار  متنعها  التي  يل،  وقالت 
نحو ع�صرة اآلف مدين من ديارهم يف ولية راخني مبيامنار منذ نوفمر 

ت�صرين الثاين جراء العنف ونق�س امل�صاعدات الإن�صانية.
ارتكاب  اإحالة مزاعم  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الأم��ن  ودع��ت يل جمل�س 
اإبادة جماعية بحق الروهينجا وغريهم من اجلماعات العرقية يف ميامنار 

يف غرب ميامنار منذ اأغ�صط�س اآب 2017.
وانتقدت بع�س منظمات الإغاثة الإن�صانية خطة نقل الالجئني قائلة اإن 
اجلزيرة تتعر�س لأعا�صري متكررة ومن غري املمكن اأن توفر احلياة لآلف 

الأ�صخا�س.
وقالت ياجني يل مقررة الأمم املتحدة اخلا�صة ب�صاأن ميامنار والتي زارت 
اجلزيرة الواقعة يف خليج البنغال يف يناير كانون الثاين “هناك عدد من 
الأ�صياء التي مازالت غري معروفة اأولها ما اإذا كانت اجلزيرة �صاحلة حقا 

لل�صكن«.
وم�صت تقول اأمام جمل�س حقوق الإن�صان التابع لالأمم املتحدة يف جنيف 

•• جنيف-رويرتز:

حقوق  اأو������ص�����اع  يف  حم��ق��ق��ة  ع�����رت 
الإن�����ص��ان يف م��ي��امن��ار ت��اب��ع��ة لالأمم 

املتحدة عن قلقها البالغ ام�س الثنني من خطة بنجالد�س لنقل 23 األفا 
من لجئي الروهينجا اإىل جزيرة نائية يف اأبريل ني�صان قائلة اإن اجلزيرة 

قد ل تكون �صاحلة لل�صكن مما قد يخلق “اأزمة جديدة«.
وتقول بنجالدي�س اإن نقل الالجئني اإىل جزيرة بها�صان ت�صار - التي يعني 
�صيخفف التكد�س ال�صديد يف املخيمات التي   - “اجلزيرة العامة”  ا�صمها 
األفا من الروهينجا.   730 اأقامتها يف كوك�س بازار والتي يوجد بها نحو 
وتقول الأمم املتحدة اإن اأبناء اأقلية الروهينجا امل�صلمة فروا ب�صبب اأعمال 
القتل اجلماعي والغت�صاب خالل حملة للجي�س يف ولية راخني التي تقع 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية وحثت 
ميامنار على قبول تلك الإحالة. لكن 
رف�س  ت��ون  م��و  ك��ي��او  ميامنار  �صفري 
املحكمة  اإن  ق��ائ��ال  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ذل���ك 

التي تتخذ من لهاي مقرا “لي�س لها ولية ق�صائية على ميامنار«.
التدخل  ه���ذا  اأن تقبل احل��ك��وم��ة  امل��م��ك��ن  اأن م��ن غ��ري  “يف ح��ني  واأ����ص���اف 
ملتزمة  ميامنار  ف��اإن  الدولية  اجلنائية  املحكمة  من  قانونا  فيه  امل�صكوك 
متاما ب�صمان اأن تكون هناك حما�صبة عندما يوجد دليل اأكيد على ارتكاب 

انتهاكات حلقوق الإن�صان يف ولية راخني«.
اإعادة  ال��ب��دء ب�صرعة يف  اإحل��اح��ا ه��و الرتكيز على  امل��ه��ام  اأك��رث  اأن  واأ���ص��اف 
ل  ال��ذي��ن  الروهينجا  كلمة  ي�صتخدم  مل  لكنه  م��ي��امن��ار.  اإىل  ال��الج��ئ��ني 

يعترون يف الأغلب مواطنني يف ميامنار.
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ثمن 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن 
اخليمة  راأ����������س  ح����اك����م  الأع������ل������ى 
الإم��ارات لالأملبياد  ا�صت�صافة دولة 
 2019 العاملية  لاللعاب  اخلا�س 
اأك��ر جتمع  اأبوظبي ال��ذي يعد  يف 
م�صتوى  ع��ل��ى  اإن�������ص���اين  ري���ا����ص���ي 
�صاحب  ورع����اي����ة  ب���دع���م  ال����ع����امل 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ه ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
حكام  ال�����ص��م��و  واأ���ص��ح��اب  امل�صلحة 

الإمارات.
واأك��د �صموه اأن دولة الإم��ارات بلد 
التي  وال�����ص��الم  وامل��ح��ب��ة  الت�صامح 
التكافل  مب��ع��اين  ارت��ب��ط��ت  ط��امل��ا 
خالل  من  اليوم  جت�صد  والتعاون 
التاريخي  احل��دث  ه��ذا  ا�صت�صافة 
وال�صتثنائي هذه القيم الإن�صانية 
التي ن�صاأت عليها منذ عهد الوالد 
املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
“طيب اهلل ثراه” ومازالت  نهيان 

وفية لها.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��د���ص��ن �صاحب 
م�صاء  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�صمو 

التذكاري  ال��ن�����ص��ب  الأول  اأم�������س 
لالأوملبياد اخلا�س العاملية اأبوظبي 
الذي  املرجان  جزيرة  يف   2019
الرائد  اأ�صحاب الهمم  يرمز لدور 
ا�صت�صافة  مب��ن��ا���ص��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال��ب��ارز لأول مرة  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
الفرتة  خ��الل  العربية  املنطقة  يف 
احلايل  م��ار���س   23 اإىل   14 م��ن 
اإمارة  م�صاركة  مبنا�صبة  وك��ذل��ك 
املدن  برنامج  �صمن  اخليمة  راأ���س 
و�صط  اخل��ا���س  لالأملبياد  امل�صيفة 
امل�صوؤولني  كبار  م��ن  كبري  ح�صور 

و�صيوف الدولة من امل�صاركني.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ورح�����ب 
بالوفود  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود 
امل�������ص���ارك���ة ���ص��م��ن ب���رن���ام���ج امل����دن 
راأ�����س اخليمة  اإم�����ارة  امل�����ص��ي��ف��ة يف 
اإىل  م�صريا   .. عموما  والإم�����ارات 
اأن اهتمام دولة المارات باأ�صحاب 
ال�صليمة  الفطرة  من  نابع  الهمم 
ن�صاأت  ال���ت���ي  ال��ق��ومي��ة  وال���رتب���ي���ة 
وال�����ص��ع��ب بف�صل  ال���ق���ي���ادة  ع��ل��ي��ه��ا 
ح��ك��م��ة الأج�������داد وق���ب���ل ذل����ك من 

تعاليم ديننا احلنيف.
املجتمعات  اأن   “ ���ص��م��وه  وق�����ال   
اأبنائها  ب���ني  مت��ي��ز  ل  امل��ت��ح�����ص��رة 
���ص��ب��اق��ة يف دمج  ك���ان���ت  ودول���ت���ن���ا 
املجتمع  يف  ال����ه����م����م  اأ������ص�����ح�����اب 
وال�صتفادة من طاقاتهم وقدراتهم 
اأ�صوة  واملجتمع  ال��دول��ة  خدمة  يف 
باإخوتهم ويف الإمارات فهم �صركاء 
يف الطفرة والنجاحات و�صركاء يف 
والتطلعات  وال��ط��م��وح��ات  الآم����ال 

والتفاين  الوطن  حب  يف  و�صركاء 
يف خدمته«.

 واأ�صاف �صموه “ا�صت�صافة الوفود 
امل�صاركة يف خمتلف اإمارات الدولة 
ت���ع���د ف���ر����ص���ة ل��ل��ت��وا���ص��ل وت���ب���ادل 
ال�صعوب  ب��ني  واحل�����ص��اري  الثقايف 
خاللها  م��ن  ن�صعى  منا�صبة  فهي 
عن  امل�صرقة  ال�����ص��ورة  ت��ق��دمي  اىل 
اأجمع  للعامل  ام��ام  الإم���ارت  �صعب 
ون��ع��ك�����س م���ا ح��ق��ق��ت��ه دول���ت���ن���ا من 
ت��ق��دم ح�����ص��اري واإن�����ص��اين ومكانة 
مميزة على اخلارطة الدولية ومن 
ف��ر���ص��ة لي�صاهم  اآخ����ر ه��ي  ج��ان��ب 
جميع اأفراد املجتمع من مواطنني 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  يف  ومقيمني 
التاريخي الإن�صاين بكل ما يحمله 
م��ن ذك��ري��ات طيبة ع��ن الإم����ارات 

و�صعبها الويف«.
راأ�س  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��اد 
التذكاري  الن�صب  بفكرة  اخليمة 
القيادة  اإمي������ان  ع���ن  ي��ع��ر  ال�����ذي 

الر�صيدة و�صعب الإمارات باإمكانات 
الدعم  مدى  وعن  الهمم  اأ�صحاب 
فر�صان  ب��ه  يحظى  ال���ذي  واحل���ب 
متمنيا   .. الإم��������ارات  يف  الإرادة 
للريا�صيني  وال���ن���ج���اح  ال��ت��وف��ي��ق 

امل�صاركني يف اللعاب العاملية.  
برنامج  ���ص��م��ن  احل�����دث  وي���ن���درج 
املدن امل�صيفة برعاية �صمو ال�صيخ 
حم��م��د ب��ن ���ص��ع��ود ال��ق��ا���ص��م��ي، ويل 
�صعار”ها  راأ���س اخليمة حتت  عهد 
وال�����ذي  الهمم”   اأ�����ص����ح����اب  ه����م 
ب���ن���ج���اح كبري  د����ص���ن���ت���ه الإم�����������ارة 
بالعادات  للتعريف  اأه��داف��ه  حقق 
الدور  وتاأكيد  وال��رتاث  والتقاليد 

املهم لأ�صحاب الهمم يف املجتمع.
�صموه،  جانب  اإىل  الأم�صية  و�صهد 
القا�صمي  �صعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
اخليمة  راأ����س  ب��رتول  هئية  رئي�س 
وال�صيخ �صقر بن �صعود القا�صمي، 
التنفيذي  الرئي�س  ديفيز،  وم��اري 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س، ف�����ص��اًل عن 
واملوؤ�ص�صات  ال����دوائ����ر  م�������ص���وؤويل 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ووفود  امل��ح��ل��ي��ة يف 
ا�صتونيا،  اأف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب  دول 
م��ن��غ��ول��ي��ا، ال���ي���ون���ان، اآذرب���ي���ج���ان، 
قر�س، طاجيك�صتان، لوك�صمبورج 

وكازخ�صتان.
وعرت ماري ديفيز عن تقديرهم 

ل��ل��ج��ه��ود ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا دول����ة 
احلدث  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  يف  الإم��������ارات 
ال��ع��امل��ي وامل�����ص��اع��ر اجل��م��ي��ل��ة التي 
اأحاطت بها جميع الوفود امل�صاركة، 
وقالت اإن الأجواء الرائعة املوجودة 
قيمة  ت��ع��ك�����س  ال�����دول�����ة  ه������ذه  يف 
وتعزيز  الهمم  باأ�صحاب  الهتمام 
الثقة يف قدراتهم ومنحهم فر�صة 
الأن�صطة  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�����ص��ارك��ة 

املجتمعية.
وقال حمد عبيد الطنيجي، مدير 
عام دائرة الآثار واملتاحف يف راأ�س 
الأوملبياد  ا�صت�صافة  اإن  اخل��ي��م��ة، 
اخل��ا���س لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م يعك�س 

روؤي�����ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة يف دعم 
اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
املجتمع  الإي��ج��اب��ي يف  دوره���م  اأداء 
وامل�صاركة يف عملية البناء والتنمية 
راأ�س  اأن  مو�صحاً  طبيعي،  ب�صكل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رع��اي��ة  اخل��ي��م��ة 
القا�صمي،  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
بن  حممد  ال�صيخ  و�صمو  اخليمة 
راأ�س  ال��ق��ا���ص��م��ي، ويل ع��ه��د  ���ص��ع��ود 
من  معرة  ���ص��ورة  قدمت  اخليمة 
من  الهمم  اأ�صحاب  مع  الت�صامن 
�صمن  املختلفة  الفعاليات  خ��الل 
برنامج املدن امل�صيفة الذي حظي 

بالتقدير والهتمام.
ال�صبب،  ح�����ص��ن  حم��م��د  وو����ص���ف 
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة 
راأ�س اخليمة جتربة املدن امل�صيفة 
�صمن فعاليات ا�صت�صافة الأوملبياد 
اخل���ا����س ال��ع��امل��ي ب��اأن��ه��ا ت��ع��ر عن 
ن����ظ����رة ع��م��ي��ق��ة لأه����م����ي����ة ت���ب���ادل 
امل�صرفة  التجربة  الثقافات وعك�س 
ل���دول���ة ال��ت�����ص��ام��ح والإن�����ص��ان��ي��ة يف 
التاريخ والرتاث من خالل اإحاطة 
ال��وف��ود ال��زائ��رة يف جميع اإم���ارات 
ال���دول���ة ب��ال��ت��ج��رب��ة امل��ل��ه��م��ة التي 
املرموقة  مكانتها  ال��دول��ة  منحت 
من  انطالقاً  العاملي  ال�صعيد  على 
نحو  الأ�صا�س  الذي ميثل  الإن�صان 
اإىل اأن  ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم، م�����ص��رياً 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل��ل��دول��ة قدمت 
جتربة كبرية ومهمة يتحدث عنها 
الإعجاب  م��ن  بكثري  الآن  ال��ع��امل 

اأ�صحاب  نحو  الأنظار  حتول  وهي 
الهمم من خالل ال�صت�صافة غري 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����ص��ب��وق��ة 
من  ال��ري��ا���ص��ي��ني  لآلف  ال��ع��رب��ي��ة 

جميع اأنحاء العامل.
التجارة  غرفة  اأن  ال�صبب  واأو���ص��ح 
�صمن  اخليمة  راأ���س  يف  وال�صناعة 
امل�صيفة  امل���دن  برنامج  رع���اة  اأح���د 
ان��ط��الق��اً م��ن ق��ن��اع��ة را���ص��خ��ة باأن 
امل�صوؤولية الوطنية حتتم امل�صاهمة 
يف ع��ك�����س ال�������ص���ورة امل�����ص��رف��ة عن 
العاملي  للحدث  الدولة  ا�صت�صافة 
ن�صاء  ع�����رت  ب�����دوره�����ا  ال���ك���ب���ري. 
بت�صميم  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ال�����ص��ح��ي 
الن�صب التذكاري لأ�صحاب الهمم 
قامت  لكونها  امل��رج��ان  ج��زي��رة  يف 
ب��ه��ذه اخل��ط��وة ب��ع��د الإع�����الن عن 
الكبري  العاملي  احل��دث  ا�صت�صافة 
يف اأر���س ال��دول��ة، الأم��ر ال��ذي كان 
التفاعل  ع��ن  للتعبري  ق��وي��اً  داف��ع��اً 

مع هذا احلدث التاريخي.
الفكرة  ا�صتوحت  اأنها  اإىل  واأ�صارت 
لالأوملبياد  ال��رئ��ي�����س  ال�����ص��ع��ار  م��ن 
الت�صميم  ب������داأت  ح��ي��ث  اخل���ا����س 
للقوة  ي��رم��زان  وه��م��ا  باجلناحني 
والأم�����������ل وال���ت���م���ي���ز ث�����م الإط��������ار 
ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع ف��ك��رة املتاهة  ال����ذي 
الإن�صان  تواجه  التي  وال�صعوبات 
اأن  ي�صتطيع  الأم���ر  نهاية  يف  لكن 
اإىل املخرج املنا�صب والهدف  ي�صل 
ال�������ذي ي��ب��ل��غ��ه م���ه���م���ا ك�����ان حجم 
التحدي لأنه ينطلق من الإ�صرار 

على جتاوز املتاعب التي تواجهه.

اأ�ضاد بروؤية القيادة الر�ضيدة يف ا�ضت�ضافة احلدث العاملي

�صعود بن �صقر يد�صن الن�صب التذكاري لأ�صحاب الهمم يف املرجان
ماري ديفيز: االإمارات اأده�ضت العامل بامل�ضاعر االإن�ضانية اجلميلة

•• دبي - الفجر

الريا�صي  دب������ي  جم���ل�������س  اأع�����ل�����ن 
العامل  يف  رج����ل  اأق������وى  وم��ن��ظ��م��ة 
11 مار�س  اأم�����س  الث��ن��ني  ���ص��ب��اح 
�صتكون  دب������ي  اأن  ع���ل���ى   2019
يف  رج���ل  اأق����وى  ل�”مركز  ح��ا���ص��ن��ة 
العامل” لإعداد وتاأهيل الأبطال يف 
با�صتقبال  اأعماله  املركز  وب��داأ  دبي، 
العامل  دول  خمتلف  من  الراغبني 

للتخ�ص�س يف هذه الريا�صة.
�صعادة  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
���ص��ع��ي��د ح�����ارب اأم�����ني ع����ام جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ص��ي م��ع اأب��ط��ال العامل 
�صرتونغ  “األتيميت  ري��ا���ص��ات  يف 
جوليو�س  ه��اف��ث��ور  وه����م:  مان”  
ب���ي���ورج���ن�������ص���ون ب���ط���ل ال�����ع�����امل يف 
مان”  �صرتونغ  “األتيميت  ريا�صات 
م�صل�صل  اأح����د جن���وم  اأي�����ص��ا  ه���و  و 
اأوف  العرو�س”جيم  �������ص������راع 
كاتونا،  اإيرفان  وال�صربي  ثرونز”، 
وذل����ك  وي����ل����ز،  لري  وال���ري���ا����ص���ي 
رحمة  اآل  اأم������ان  ن��ا���ص��ر  ب��ح�����ص��ور 

م�صاعد الأمني العام، وخالد العور 
مدير اإدارة الفعاليات الريا�صية.

الأول من  ه���و  امل���رك���ز  ه����ذا  وي���ع���د 
برامج  ويت�صمن  املنطقة  يف  نوعه 
ت��دري��ب��ي��ة م��ب��ت��ك��رة وم��ك��ث��ف��ة لرفع 
وتطوير  ال���ري���ا����ص���ي���ني  م�����ص��ت��وى 
ولياقتهم  الريا�صية  اإمكانياتهم 
لتحويلهم  حتملهم  وق��وة  البدنية 
اإىل اأبطال عامليني يف هذا النوع من 

الريا�صة.
وق����ال ���ص��ع��ادة ���ص��ع��ي��د ح����ارب اأمني 
“ بعد  الريا�صي:  عام جمل�س دبي 
اأول بطولة  الكبري لتنظيم  النجاح 
يف ال�صرق الأو�صط يف هذه الريا�صة 
خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، ي�����ص��رن��ا اأن 
املوطن اجلديد لأقوى  ت�صبح دبي 
م����ن خ�����الل رغبة  ال����ع����ام  رج�����ل يف 
بتاأ�صي�س  املجال  ه��ذا  يف  املخت�صني 
الريا�صيني  ل��ت��دري��ب  دويل  م��رك��ز 
الراغبني  العامل  دول  خمتلف  من 

يف ممار�صة هذه الريا�صة«.
تد�صني  اأن  ل�����ص����ك   “ واأ�������ص������اف 
ه���ذا امل���رك���ز ي��ع��زز م���ن م��ك��ان��ة دبي 

ع��امل��ي��ة ومركزا  ري��ا���ص��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة 
الريا�صات  م��ع��ظ��م  جن���وم  ل��ت��الق��ي 
دبي  اأ�صبحت  اأن  فبعد  ال��ع��امل،  يف 
واأي�صا  امل�����ص��رب  لريا�صات  مدينة 
مدينة لريا�صات التحدي املختلفة، 
هاهي الآن ت�صبح مدينة  لبطولت 
الألتيميت، وي�صرنا اأن يتواجد بطل 
العامل يف هذه الريا�صة ليدعم هذه 
مارك  ن�صكر  كما  ال��رائ��دة،  امل��ب��ادرة 
األتيميت  م��وؤ���ص�����ص��ة  وف���ري���ق  ب��وي��د 
العمل الذي  �صرتونغ مان على كل 
الأم��ر ممكًنا،  ه��ذا  قاموا به جلعل 
املقبلة  الأي���ام  ب��اأن  ثقة  على  ونحن 
�صت�صهد توافد العديد من الأبطال 
دبي  اإىل  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 

للم�صاركة يف املركز اجلديد«.
هافثور  ال���ع���امل  ب��ط��ل  و���ص��ي��ن�����ص��م 
مركز  اإىل  بيورجن�صون  جوليو�س 
اإعداد اأقوى رجل يف العامل، يف اأول 
اإقامته  خ���الل  ل��ل��م��رك��ز  اأ���ص��ب��وع��ني 
الأمريكي  اإل��ي��ه  ان�صم  كما  ب��دب��ي، 
ريا�صي  اأول  ه����و  و  وي����ل����ز،  لري 
ي�صارك يف املركز، واعتاد لري ويلز، 

ذو الأرب���ع���ة وع�����ص��رون ع��اًم��ا الذي 
اأك����رث م��ن م��ل��ي��ون �صخ�س  ي��ت��اب��ع��ه 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على 
 360 م���ن  اأك����رث  اأوزان  رف���ع  ع��ل��ى 
اأن���ه �صارك  ي��وم��ًي��ا، كما  ك��ي��ل��وج��رام 
موؤخًرا يف اأول مناف�صة له يف بطولة 
ال�صرتونغ  ل��ه��واة  اأجن��ل��و���س  ل��و���س 
الثاين،  ب��امل��رك��ز  ف��ي��ه��ا  م����ان، وف����از 
و�صيبقى يف دبي ل�صتة اأ�صابيع مقبلة 
العامل  بطولة  اإىل  ين�صم  اأن  قبل 

لتحدي رفع الأثقال.
املركز:  موؤ�ص�س  بويد  م��ارك  وق��ال 
دبي  يف  امل��رك��ز  ه��ذا  تد�صني  “يعد 
اإ�صافة مهمة لبطولت اأقوى رجل 
املكان  العامل حيث تعد دبي هي  يف 
الأن�صب لحت�صان هذا املركز لأنها 
القطاع  من���و  يف  ال����رائ����دة  امل��دي��ن��ة 
مقومات  جميع  ولديها  الريا�صي 
الريا�صية  الفعاليات  تنظيم  جناح 
و�صياحية  ري��ا���ص��ي��ة  م��ن�����ص��اآت  م���ن 
احلياة،  ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  وت���ط���ور 
وي����اأت����ي ال����ه����دف م����ن اإن�������ص���اء هذا 
للريا�صيني  فر�صة  لتوفري  املركز 

ملعرفة  وم�����ص��اع��دت��ه��م  ل���ل���ت���دري���ب 
رجال،  اأق����وى  لي�صبحوا  ال��ط��ري��ق 
اأن��ه��م ���ص��ي��ت��واج��دون يف بيئة  ح��ي��ث 
و�صيخ�صعون  م��ث��ال��ي��ة،  ت��دري��ب��ي��ة 
لرنامج تدريبي على اأعلى م�صتوى 
من قبل خراء يف هذه النوعية من 
التدريبات، نحن متحم�صون للغاية 
امل���رك���ز م���ع هافثور  ت�����ص��غ��ي��ل  ل��ب��دء 
ون�صكر  وي��ل��ز،  ولري  بيورجن�صون 
وجميع  ال���ري���ا����ص���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
الكبري  لدعمهم  املحليني  �صركائنا 

لإن�صاء هذا املركز«.
�صرتونغ  األتيميت  موؤ�ص�صة  وكانت 
لأقوى  اأول بطولة  قد نظمت  مان 
املرموم  حممية  يف  العامل  يف  رج��ل 
خاللها  وت��وج  املا�صي،  ال��ع��ام  بدبي 
جمل�س دبي الريا�صي النجم العاملي 
بيورجن�صون  ه��اف��ث��ور  الآي�����ص��ل��ن��دي 
بلقب اأقوى رجل يف العامل يف ختام 
الأكر  احل��دث  تعد  التي  البطولة 
والأغلى من نوعه يف العامل، والتي 
م��رة يف منطقة  لأول  بدبي  اأقيمت 
بعدما متكن من  الأو���ص��ط،  ال�صرق 

والتي  كيلوجراًما   520 وزن  رف��ع 
م��ك��ن��ت��ه م���ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى جميع 
املت�صابقني ويف مقدمتهم الأمريكي 
برايان �صو احلا�صل على عدة األقاب 
ك���اأق���وى رج����ل يف ال���ع���امل وح����ل يف 
فيما  البطولة،  بهذه  الثاين  املركز 
ماتيو�س  ال��ب��ول��ن��دي  ال��ب��ط��ل  ح���ل 

كيلي�صكوف�صكي يف املركز الثالث.
وت��ن��اف�����س امل�������ص���ارك���ون خ����الل هذه 
اأخرى  ال��ب��ط��ول��ة يف ع���دة حت��دي��ات 
 18 بارتفاع  القاتلة  الرفعة  منها 
جمموعة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ب��و���ص��ة، 
يرك�س  ال���ت���ي  ال�������ص���غ���وط���ات  م����ن 
وه���م يحملون  ال��ري��ا���ص��ي��ون  ف��ي��ه��ا 

الدمبل  من  �صل�صلة  روؤو�صهم  ف��وق 
ال�����ص��خ��م��ة امل�������ص���غ���وط���ة وحم�����اور 
ع��ج��الت ال��ق��ط��ارات وق�����ص��ب��ان من 
الفولذ والدروع الفولذية ال�صلبة 
لتحقيق اأ�صرع وقت، كما ت�صابقوا يف 
حمل جم�صمات ثقيلة على اأكتافهم 

للو�صول اإىل م�صافة حمددة.

دبي مدينة اأقوى رجل يف العامل

بطل العامل وجنوم اللعبة يزورون جمل�ض دبي الريا�صي 
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•• الفجرية -الفجر

ح�����ص��د لع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني ون�����ادي ال��ف��ج��رية للفنون 
القتالية م�صاري حممد الظنحاين امليدالية الرونزية يف وزن حتت 49 
يف  احلالية  م�صاركته  خالل  النا�صئني  لفئة  ال�صود  للحزام  كيلوجراما 

التي ي�صرف على تنظيمها الحتاد  بطولة هولندا الدولية للتايكواندو 
العميد  للتايكواندو  الإم��ارات  احتاد  رئي�س  وتقدم  للتايكواندو.  الدويل 
اأحمد حمدان الزيودي باأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخ حممد 
بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية الرئي�س الفخري لحتاد 
الإمارات للتايكواندو للتوجيهات الكرمية باإ�صراك الالعبني يف البطولت 

ملن�صات  بالو�صول  الالعبني  تطلعات  لدعم  القوية  اخلارجية  الدولية 
م�صتوياتهم  لتطوير  املتاحة  اخل��رة  من  ولال�صتفادة  العاملية  التتويج 
وللدعم الالحمدود من قبل �صموه والذي مهد للنقلة النوعية للنادي 
الظنحاين  لالعب  ..وب��ارك  والتناف�صية  التنظيمية  اجلوانب  جميع  يف 
لهم  متمنيا  الإجن���از  ه��ذا  على  وزم��الئ��ه  والتدريبي  الفني  وللجهازين 

املزيد من النجاحات امل�صتقبلية. من جانبه اأو�صح نادر اأبو �صاوي�س املدير 
الفني للنادي ورئي�س الوفد امل�صارك اأن تفوق الالعب م�صاري الظنحاين 
يف البطولة ب�صكل مميز مكنه من نيل امليدالية با�صتحقاق عال وو�صط 
نه جنح يف  اإل  املبكرة  وبالرغم من خرته  وزن��ه  22 لعبا يف  م�صاركة 

جماراة لعبني اأقوياء والو�صول للرونزية.

ب�رونزي���ة ل��الع���ب الإم���ارات م�ص����اري ال��ظنح���اين يف 
دول�ي���ة هولن���دا للت�ايك�وان���دو

اأب��وظ��ب��ي بلقب  اأك��ادمي��ي��ة تيتان يف  ت��وج ف��ري��ق 
امل�صارعة  نا�صئي  ل��دوري  الت�صامح  عام  بطولة 
امل�صارعة  احت���اد  نظمها  ال��ت��ي  �صنة   17 حت��ت 
ثعلوب  بن  حممد  برعاية  بال�صارقة  واجل���ودو 
،وبالتعاون مع جمل�س  رئي�س الحت��اد  الدرعي 
اليوم  فعاليات  م��ع  تزامنا  الريا�صي  ال�صارقة 
 8 م�صاركة  �صهدت  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���ص��ي 
من  كبري  وح�صور  ال��دول��ة  م�صتوى  على  ف��رق 
ح�صل  اأن  بعد  والعائالت،  واملدربني  الالعبني 
ال��ف��ري��ق ال��ذه��ب��ي ال��ل��ق��ب ل��ل��ع��ام ال���ث���اين على 
التوايل بعد اأن جمع  200 نقطة ،بر�صيد عدد 

ميداليات ذهبية وف�صيتان وبرونزية.  5
وج�����اء يف امل���رك���ز ال���ث���اين ال��ف�����ص��ي ح���ل فريق 
الفجرية للفنون القتالية بر�صيد 185 نقطة 
ميداليات  و4  ذه��ب��ي��ت��ني  ع��ل��ى  ح�����ص��ل  اأن  ب��ع��د 

املركز  يف  وج���اء   ، ب��رون��زي��ة  وم��ي��دال��ي��ة  ف�صية 
الثالث الرونزي فريق مركز الأن�صار بر�صيد 
ميداليات   4 ع��دد  جمع  اأن  بعد  نقاط   105
ف�صية.. ويف ختام املناف�صات قام حممد جا�صم 
اأم����ني ال�����ص��ر امل�����ص��اع��د ل��الحت��اد ب��ح�����ص��ور عدد 
م��ن الإداري�����ني واأول���ي���اء الأم����ور وامل��درب��ني ويف 
ال��وط��ن��ي �صعبان  امل��ن��ت��خ��ب  م��ق��دم��ت��ه��م م����درب 

ال�صيد م�صرف البطولة بتتويج الفائزين.
احتاد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  واأ�صاد 
امل�صارعة  ب��ج��ه��ود جل��ن��ة  امل�����ص��ارع��ة واجل�����ودو، 
قاعدة  خلق  �صبيل  يف  كبري  بجهد  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ت�صتعد  ،وه����ي  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م�����ص��ارع��ة  �صلبة 
للعديد من امل�صاركات اخلارجية التي اعتمدها 
للجدول  ،وف��ق��ا  م��وؤخ��راً  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
الزمني املتبقي ملناف�صات امل�صارعة لعام 2019 

لل�صغار  الإم�������ارات  ب��ط��ول��ة  ت��ت�����ص��م��ن  ،وال���ت���ي 
للفئتني  الأوىل  جولتها  ت�صفيات  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
 12 يوم  والنا�صئني  لالأ�صبال  والثانية  الأوىل 
ي��وم اجلمعة  ال��ق��ادم بال�صارقة ، وحت��دد  اأب��ري��ل 
القادم موعدا خلتام مناف�صات بطولة   4/19
املراحل العمرية حتت 17 �صنة ب�صالة مدار�س 
الأن�������ص���اري ال��ع��امل��ي��ة ب��ال�����ص��ارق��ة م�����ص��ك��ا ملو�صم 
مناف�صات  ختام  يف  و�صيتم  امل�صارعة.  مناف�صات 
املو�صم اختيار املنتخبات العمرية التي ت�صارك يف 
البطولت الإقليمية والدولية القادمة،واأبرزها 
ب��ط��ول��ة اأ���ص��ي��ا حت���ت 23 ���ص��ن��ة ال���ت���ي ت���ق���ام يف 
يف  امل�صاركة  ثم  ال��ق��ادم   20مار�س  يف  منغوليا 
بطولة العرب للرجال التي حتت�صنها القاهرة 
يف 25ابريل، ثم بطولة العامل للم�صارعة التي 

تقام يف املجر.

•• الفجرية - الفجر: 

احلكام  دورة  حم�����اور  اأم�������س  م�����ص��اء  اإن��ط��ل��ق��ت 
التي ينظمها احتاد الإم��ارات لكرة  امل�صتجدين 
القدم للفرتة من 10 اإىل 14 مار�س اجلاري 
يف اإم����ارة ال��ف��ج��رية مب�����ص��ارك��ة 28 دار����ص���اً من 

�صمنهم عن�صرين ن�صائيني .
وتقام فعاليات الدورة بجامعة الفجرية يف اإطار 
التعاون امل�صرتك بني احتاد كرة القدم وخمتلف 

املوؤ�ص�صات التعليمية بالدولة.
وي�������ص���رف ع���ل���ى حم�������اور ال���������دورة ن���خ���ب���ة من 
املرزوقي  �صالح  وه��م  الوطنيني  املحا�صرين 
والدكتور عمر الع�صب وبدر البدري  و�صلطان 
�صاحوه وعبد الواحد خاطر وحممد عبدالكرمي 

وبدر عبداهلل واأحمد هالل .
وي�����ص��م��ل ب��رن��ام��ج ال�����دورة حم��ا���ص��رات نظرية 
ت��ت��ط��رق ل�����ص��رح م���واد ق��ان��ون ك���رة ال��ق��دم منها 
م�����ص��وؤول��ي��ة وم��ه��ام وال�����ص��ل��ط��ة امل��م��ن��وح��ة حلكم 
امل�صاعدين ومقا�صات املالعب  ال�صاحة واحلكام 
الالعبون  وع��دد  الكرة   ومقايي�س  وموا�صفات 
داخل وخارج امللعب ومعدات ال�صالمة اخلا�صة 
الأخطاء  و  الت�صلل  وخم��ال��ف��ة  وم��وق��ف   ، ب��ه��م 
و�صوء ال�صلوك و اأنواع الركالت احلرة واإجراءات 
تنفيذ ركلة اجلزاء ورمية التما�س وركلة املرمى 

والركالت الركنية .
وفيما يخ�س املحا�صرات العملية �صيتم خاللها 
عملياً  النظرية  املحا�صرات  يف  ج��اء  ما  تطبيق 
على اأر�س امللعب اأوًل باأول ، على اأن ي�صهد اليوم 

اإخ��ت��ب��ار حت��ري��ري للدار�صني  اإج����راء  اخل��ت��ام��ي 
ثالثة  مل��دة  عملية  لتدريبات  بعدها  يخ�صعون 
ومدى  البدنية  القدرات  على  للوقوف  اأ�صابيع 

ا�صتيعابهم للقوانني .
جلنة  ا�صرتاتيجية  �صمن  ال���دورة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
احل��ك��ام ب��احت��اد ال��ك��رة ل���ص��ت��ق��ط��اب اأك����ر عدد 
القاعدة  تو�صيع  بهدف  امل�صتجدين  من احلكام 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ب��ال��دول��ة وزي���ادت���ه���ا ع���ر تنظيم 

الدورات التدريبية املتخ�ص�صة .
وُتعد الدورة احلالية اأوىل الدورات التي ت�صهد 
ما  ع�صر،  ال��راب��ع��ة  �صن  يف  دار���ص��ني   8 م�صاركة 
يدل على اأن جمال التحكيم اأ�صبح مرغوباً به 
لدى ال�صباب لأنه ل يقل اأهمية عن لعب كرة 

القدم .

•• دبي- الفجر:
 ُعقد �صباح اأم�س مبقر احتاد الكرة يف اخلوانيج 
بدبي اجتماعاً تن�صيقياً للجهات املخت�صة لو�صع 
ت�صور لتنظيم م�صابقة دوري كرة قدم ال�صالت 
ل��ل�����ص��ي��دات ب��ح�����ص��ور اإب���راه���ي���م ال��ن��م��ر الأم����ني 
الكرة   ب��احت��اد  الفنية  ل��ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  ال��ع��ام 
وعبدامللك جاين رئي�س اللجنة التنفيذية لكرة 
وخمي�س  الريا�صي  ال�صارقة  مبجل�س  ال�صالت 
ال�صام�صي نائب رئي�س اللجنة، وعمران عبداهلل 

جانب  اإىل  للجنة   ال��ع��ام  ال�صر  اأم��ني  النعيمي 
لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  عن  ممثلي  ح�صور 
امل�����راأة وجل��ن��ة ك���رة ال��ق��دم ل��ل�����ص��ي��دات مبجل�س 
فاطمة  ال�صيخة  واأكادميية  الريا�صي  اأبوظبي 

بنت مبارك للريا�صة الن�صائية.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ت��ن��ظ��ي��م اأن�����ص��ط��ة ك���رة قدم 
الإداري����ة  الأم����ور  وج��م��ي��ع  لل�صيدات  ال�����ص��الت 
ل��ه��ا ورف����ع خم���رج���ات الجتماع   وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

للعر�س على جمل�س اإدارة احتاد الكرة.

بني  امل�صرتكة  اجلهود  �صمن  الجتماع  وي��اأت��ي 
املخت�صة  القدم واجلهات  الإم��ارات لكرة  احتاد 
بهدف تطوير ريا�صة كرة قدم لل�صيدات ب�صفة 
عامة وكرة قدم ال�صالت ب�صفة خا�صة لتكون 
نواة تكوين منتخب وطني قادر على املناف�صات 
الإقليمية والدولية يف ظل الدعم الذي توليه 
الريا�صية  الإماراتية  للمراأة  الر�صيدة  قيادتنا 
البطولت  اأه�����م  يف  امل��ن��اف�����ص��ة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

الريا�صية على امل�صتويني الإقليمي والدويل.

اأكاديي���ة تيت���ان حت���رز لق���ب ع���ام الت�صام���ح للم�صارع���ة 

ت�ضت�ضيفها جامعة الفجرية

انطالق حماور دورة احلكام امل�صتجدين
احتاد الكرة يعقد اجتماعًا تن�صيقيًا لتنظيم 

اأن�صطة كرة قدم ال�صالت لل�صيدات

للفورمول  العامل  بطولة  من   2019 مو�صم  يعد 
واح�����د، ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق الأح�����د م���ن ح��ل��ب��ة ملبورن 
الأ�صرتالية، ب�صراع متجدد بني حامل اللقب وبطل 
هاميلتون  لوي�س  الريطاين  م��رات  خم�س  العامل 
)م��ر���ص��ي��د���س( وب��ط��ل ال��ع��امل اأرب����ع م����رات المل���اين 

�صيبا�صتيان فيتل �صائق فرياري.
طياته  يف  امللكة”  “للفئة  احل����ايل  ال��ع��ام  وي��ح��م��ل 
العديد من التبدلت على �صعيد القوانني التقنية، 
الن�صيابي  العن�صر  ناحية  من  التبديل  مع  بداية 
على  ط���راأت  ال��ت��ي  التغيريات  وحت��دي��دا  لل�صيارات، 
اجلناحني المامي واخللفي، مع تب�صيطهما بهدف 
زيادة ال�صتعرا�س والتجاوزات على احللبات، وثانيا 

من ناحية الوجوه اجلديدة عند خط النطالق.
ويتجدد ال�صراع بني فيتل )31 عاما( وهاميلتون 
2017 و2018  )34( يف تكرار ل�صيناريو عامي 
العاملي  ال��ت��اج  ال�����ص��ب��اق اىل  ال��غ��ل��ب��ة يف  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
هدوء  بف�صل  الف�صية”  “ال�صهم  ���ص��ائ��ق  ل�صالح 
اع�����ص��اب��ه وال���ص��ت��ق��رار يف اأدائ�����ه مب��واج��ه��ة هفوات 

الملاين وفريقه.
وي��وؤك��د ه��ام��ي��ل��ت��ون، ال���ذي ع���ادل ب��األ��ق��اب��ه اخلم�صة 
ي�صعر  انه  فاجنيو،  مانويل  خ��وان  الرجنتيني  رقم 
اأي وقت م�صى” بعد عام، هو الف�صل  من  “اقوى 

له يف م�صرية بداأت يف 2007.

الفوز  ه��دف  عينيه  ن�صب  مر�صيد�س  فريق  وي�صع 
تواليا،  ال�صاد�س  للعام  وال�صانعني  ال�صائقني  بلقبي 
يف اجناز فريد من نوعه يف عامل الفورمول واحد، 
اأن التجارب ال�صتوية التي اقيمت يف بر�صلونة  غري 
ادخلت ال�صك يف قلوب ع�صاق احلظرية الملانية، اذ 
ب��اأن فريق ف��رياري ع��رف كيف يعك�س  ب��رز وا�صحا 
على  التقنية  القانونية  التعديالت  اف�صل  ب�صكل 
���ص��ي��ارت��ه. ول��ك��ن ب��ال��ت��اأك��ي��د مل ي��ق��ف ال��ق��ي��م��ون على 
فهم  يح�صل،  م��ا  ام���ام  الي���دي  مكتويف  مر�صيد�س 
“�صحر” ال��غ�����س، ع��ل��ى غ���رار ما  اف�����ص��ل م��ن يجيد 
�صيارتهم  انطلقت  بعدما  اذ  املا�صي،  العام  برهنوا 
البطولة،  ب��داي��ة  يف  ف����رياري  ع��ن  ناق�صة  بدع�صة 
ليظفر  ن�صابها  اىل  الم����ور  اع����ادة  كيفية  ع��رف��وا 

الفريق الأملاين بلقب ال�صائقني وال�صانعني.
حال احلظرية اليطالية تختلف عن مر�صيد�س، مع 
طرح العديد من ال�صئلة حول قدرة ال�”�صكوديريا” 
الذي  وال�صك  ال�صغوطات  م��ن  فيتل  حت��ري��ر  على 
يحوم حوله يف منت�صف العام. هل �صيتمكن “اجلي�س 
لحمر” من التوقف عن رمي الر�صا�س على نف�صه، 
كما فعل العام املا�صي عندما اعلم �صائقه الفنلندي 
ك��ي��م��ي راي��ك��ون��ن ع��ن ق����رار ال���ص��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه خالل 
الفريق  اروق���ة  و���ص��ه��دت  ال��ك��رى؟  ايطاليا  ج��ائ��زة 
تغيريات جذرية مهمة بعد وفاة الرئي�س �صريجيو 

ماركيوين يف متوز/ يوليو املا�صي، فعمد اىل اقالة 
اأريفابيني، الذي عمل �صابقا مع �صركة  ماوريت�صيو 
ماتيا  وتعيني  م��وري�����س،  فيليب  العاملية  ال�صجائر 
بينوتو بدل منه يف من�صب املدير الذي كان ي�صغله 
الداري����ة،  امل��ه��ام  ج��ان��ب  واىل   .2014 م��ن��ذ  الأول 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ف�����رياري م��واك��ب��ة وح��م��اي��ة الوافد 
اجلديد �صارل لوكلري )21 عاما( من موناكو، وهو 
ثاين ا�صغر �صائق، بعد املك�صيكي ريكاردو رودريغيز 
يرتدي  اي��ام(  و208  عاما   19 1961 عن  )عام 
ال��ل��ب��ا���س الح��م��ر ب��ع��دم��ا ح���ّل ب���دل م��ن رايكونن. 
وياأتي التعاقد مع لوكلري بعد عام واحد فقط من 
دخوله عامل الفئة الأوىل باألوان فريق �صاوبر، حيث 
جتاوز  من  متكن  بعدما  ذهنية  �صالبة  عن  برهن 
)تعر�س  بيانكي  ال�صائق جول  �صديقه  وف��اة  حمنة 
حلادث يف �صباق اليابان 2014 وتويف بعد 9 اأ�صهر( 
الهولندي  �صيقف  بول،  ريد  )للمر�س(. يف  ووال��ده 
ماك�س فري�صتابن )21 عاما( حتت ال�صواء جمددا 
بف�صل �صخ�صيته وجتاوزاته املجنونة على احللبات، 
ما جعله يكت�صب بجدارة لقب “ماد ماك�س”، حيث 
على  يتابع  اأن  يف  النم�صوية  احلظرية  ع�صاق  ياأمل 
�صعد  حني  املا�صي  العام  من  الثاين  الن�صف  ايقاع 
�صباقات، من   9 يف  التتويج  من�صة  اىل  م��رات  �صبع 

بينها الفوز بجائزة املك�صيك الكرى.

�صراع متجدد بني هاميلتون وفيتل بفورمول واحد

 

امل�صاهد املهيبة ل�صتقبال “�صعلة الأمل” لالأوملبياد اخلا�س، بداية يف “�صرح 
اإم���ارات  جت��وب  اإن�صانية  ثقافية  م�صرية  يف  وانطالقها  املوؤ�ص�س”،  زاي���د 
را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  م�صاركة  ذلك من  تال  وما  الدولة، 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، “رعاه اهلل” 
نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، يف اأعمال “خلوة اأ�صحاب الهمم”، والتوقيع 
على الوثيقة التي اأ�صفرت عنها، جميعها م�صاهد اأعادت اإىل الذاكرة تفا�صيل 
اإدارة الهيئة الدولية لالأوملبياد اخلا�س الذي انعقد يف  من اجتماع جمل�س 
ذاك الجتماع، اأعطى املجل�س، ولعلها املرة الأوىل  يف   .2016 نوفمر   16
الإم���ارات هي مقر  تكون عا�صمة  لكي  الأ���ص��وات  باإجماع  تزكية  تاريخه،  يف 
ا�صت�صافة دورة 2019، وتوؤكد هذه التزكية اأن ملف اأبوظبي م�صتوف لكافة 
ومقر  الريا�صية  واملن�صاآت  التحتية  البنية  ناحية  من  واملتطلبات،  ال�صروط 
اإقامة الوفود و�صبكة املوا�صالت والكوادر الوطنية املوؤهلة، ورمبا الأهم من 
التي  املنا�صبات  ه��ذه  لحت�صان  مثالية  وجهة  ت�صكل  الإم���ارات  اأن  هو  ذل��ك 
تكر�س التوا�صل والقبول والنفتاح والحتواء، وجميعها قيم اإن�صانية نبيلة 

اأر�صتها ور�صختها القيادة الر�صيدة.
ا�صت�صافة  يف  الإم���ارات  لنجاح  توثيقات  كانت  ال�صت�صافة  ملف  حيثيات  يف 
1-، وبطولة  الفورميال  ول�صنوية  للنا�صئني،  العامل  وكاأ�س  اآ�صيا،  اأمم  كاأ�س 
وطواف  للتن�س  العاملية  “مبادلة”  وبطولة  اجلوجيت�صو  ملحرتيف  اأبوظبي 
اأبوظبي العاملي للدراجات، هذا ف�صاًل عن ر�صيد الإمارات كوجهة رئي�صية يف 
ابتكار وتنظيم وا�صت�صافة املنا�صبات العاملية احلا�صدة بع�صرات اآلف امل�صاركني 
والزوار. يومها اأي�صاً قيل يف �صياقات املراهنة الدولية على “اأوملبياد اأبوظبي 
2019”، اأنه �صي�صهد زخماً ابتكارياً يف الر�صالة الإن�صانية ويف جتليات القيمة 
امل�صافة، ل�صيما واأنه يحظى برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ففي هذه ال�صّوية من الرعاية تكون عنا�صر النجاح مدرو�صة بالكامل، 
ومعزّزة بنهج جُمّرب يف الإبداع ويف اكتمال عزم امل�صاركات القطاعية لكافة 
موؤ�ص�صات الدولة، فالأوملبياد اخلا�س ي�صكل جزءاً من ال�صرتاتيجية والروؤى 
التنموية امل�صتقبلية للدولة التي حتت�صد فيها اجلهود الر�صمية واملجتمعية 

الأهلية التطوعية برجمة عالية الحرتاف.
وهذا ما تاأكد منه فعاًل كل الذين �صاركوا و�صاهدوا انطالقة م�صرية “�صعلة 

اخلا�س،  الأومل��ب��ي��اد  ريا�صيي  م��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب  حملها  عندما  الأمل” 
م�صتهلني جولة يف الإمارات ال�صبع برحلة ثقافية �صياحية على م�صار يجوب 
قرابة 100 معلٍم �صهري، حاماًل معان اإن�صانية �صامية، ومب�صاركة مواطني 
واأبوظبي جدولة هذا احلدث على  الإم��ارات  تعيد  الدولة. وحتى  ومقيمي 
�صابقاتها،  ع��ن  متميزة  ن�صخة  وجتعله  ال��ب��ارزة،  العاملية  الأح���داث  خ��ارط��ة 
�صعلة  ا�صتالم  ترتيبات  يف  الداخلية  وزارة  جانب  اإىل  اأدن���وك  �صركة  كانت 
17 مار�س احل��ايل. كان ُملفتاً  الأم��ل وتنظيم م�صرياتها من الرابع وحتى 
وال��دويل عن م�صرية  العربي  الإع��الم  تداولها  التي  الت�صالية  الر�صائل  يف 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  متكني  يف  الأومل��ب��ي��اد  اأه����داف  ب��ني  التطابق  حجم  ال�صعلة، 
“متحدون  اأدن��وك  اأه��داف  وب��ني  الريا�صة،  املجتمع من خ��الل  ودجمهم يف 
الدولة  جهود  ودع��م  الجتماعي  التقدم  بتمكني  التزامنا  يف  وم�صتمرون 
اأكرث  م�صاركة  م�صتغرباً  يكن  ومل  اجلميع«.  يحتوي  جمتمع  لبناء  الرامية 
اأما  الوملبية،  ال�صعلة  حمل  م�صرية  من 3500 من موظفي “اأدنوك” يف 
املتطوعون البالغ عددهم ع�صرين األفاً، وحوايل %65 منهم مواطنون، فقد 
ت�صاركت يف ح�صدهم وتدربيهم العديد من موؤ�ص�صات الدولة التي تربت على 
اإرث زايد يف اإعالء �صاأن التطوع وجعله ثقافة وطنية تتجلى باأبهى معانيها 
يف اجلهود والأعمال اخلريية والثقافية والإن�صانية لدولة الإمارات وهدفها 
يف ذلك “ اإي�صال اأ�صحاب الهمم فوق القمم .. فهم اأ�صحاب همم عالية .. 
وطموحات كبرية.. واإرادة قوية” كما قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم. الأوملبياد اخلا�س 2019، لي�س جمرد تظاهرة ريا�صية، بل 
هو ر�صالة اإن�صانية تبعث بها الإمارات للعامل اأجمع، م�صمونها اأهمية الدور 
الذي تلعبه هذه الفئة يف جمتمعاتها، ومفردات هذه الر�صالة تنطق بقدرة 
ا�صتثنائي  ح��دث  لإخ��راج  والدولية  املحلية  ال�صراكات  توظيف  على  الدولة 
والعتدال،  للت�صامح  كحا�صرة  العاملية  و�صورتها  الإم���ارات  مكانة  يعك�س 
الإمكانيات  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  “حافزاً  ي�صكل  الأومل��ب��ي��اد  ك��ون  على  ع��الوة 
اأجمع”  والعامل  املنطقة  الهمم يف جمتمعنا ويف  اأ�صحاب  واخلطوات لدمج 

كما اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان.

كتب: حممد جالل الري�ضي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء االإمارات

اأوملبياد اأبوظبي 2019 .. ن�صخة متميزة تكر�ض ثقافة الحتواء
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الفجر الريا�ضي

 عاد النجم الرازيلي ليكون هدفا ل�صلطات 
ال�����ص��رائ��ب الإ���ص��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي لح��ق��ت��ه �صابقا 
من  انتقاله  ب�صفقة  تتعلق  �صبهات  ب�صبب 
وذلك   ،2013 ع��ام  بر�صلونة  اىل  �صانتو�س 
بعدما فتحت حتقيقا ب�صاأن املكافاآت املرتبطة 
الكاتالوين  ال����ن����ادي  م����ع  ع���ق���ده  ب��ت��م��دي��د 
جرمان  �صان  باري�س  اىل  القيا�صي  وانتقاله 
“ال  2017 بح�صب �صحيفة  الفرن�صي عام 
�صلطات  ت��ق��وم  لل�صحيفة،  ووف��ق��ا  م��ون��دو«. 
اإذا  م��ا  يف  بالتحقيق  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  ال�����ص��رائ��ب 
اإ���ص��ب��ان��ي��ا ال�صرائب  ن��ي��م��ار ق��د دف���ع يف  ك���ان 
التي  الإ�صافية  املكافاآت  من  عليه  املتوجبة 
�صفقة  وم���ن  ب��ر���ص��ل��ون��ة،  م��ن  عليها  ح�����ص��ل 
ان��ت��ق��ال��ه اىل ���ص��ان ج��رم��ان. ورف�����ص��ت وزارة 
املالية الإ�صبانية التعليق على ما ذكرته “ال 
وكالة  قبل  من  بها  الت�صال  موندو” ل��دى 
يف  لل�صريبة  خا�صع  وكمقيم  بر�س.  فران�س 
الأخري  عامه  اأي   ،2017 ع��ام  عن  اإ�صبانيا 
مع بر�صلونة قبل النتقال اىل �صان جرمان 
مقابل رقم قيا�صي قدره 222 مليون يورو، 
العام  لذلك  دخله  عن  الت�صريح  نيمار  على 
فرن�صا  اأو  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  يف  ت��ق��ا���ص��اه  م��ا  ك���ان  اإن 
خالل تلك الفرتة. واملكافاأة املالية الناجمة 
ع��ن مت��دي��د ع��ق��ده م��ع ب��ر���ص��ل��ون��ة يف �صيف 
2016 ملدة خم�صة اأعوام، هي حمور معركة 
من  ال�صابق،  وناديه  الرازيلي  بني  قانونية 
اأمام  اذار/م��ار���س   21 يف  جل�صة  عقد  املقرر 
“ال  وبح�صب  بر�صلونة.  يف  العمل  حمكمة 
من  ال�����ص��رائ��ب  ال�صلطات  طلبت  موندو”، 
املتعلقة  املعلومات  بجميع  تزويدها  املحكمة 

ت�صمل مبلغ  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ام��الت  ب��ه��ذه 
نيمار  عليه  اتفق  ال��ذي  ي��ورو  مليون  ال�26 
الرازيلي  م��دد  اأن  بعد  كمكافاأة  وبر�صلونة 
املفاجىء  الرحيل  وبعد   .2016 يف  عقده 

����ص���ان ج����رم����ان يف  ل���ل���رازي���ل���ي اىل 
بر�صلونة  رف�س   ،2017 �صيف 

لعب  اىل  املبلغ  ه��ذا  يدفع  اأن 
���ص��ان��ت��و���س ال�����ص��اب��ق، ك��م��ا قرر 
عدم  خلفية  ع��ل��ى  م��ق��ا���ص��ات��ه 
مطالبا  ع����ق����ده،  اح�����رتام�����ه 
وتعوي�س  مكافاأة  باإعادة  اياه 
يورو.  م��الي��ني   8،5 بقيمة 
وب�����������دوره، اح���ت���ك���م ال���الع���ب 
ال�صابق  ن��ادي��ه  ���ص��د  ب�����ص��ك��وى 
اأم��ام دائ��رة ف�س النزاعات يف 
الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 
يدفع  ب��اأن  مطالبا  “فيفا”، 
عليه.  ات���ف���ق  م����ا  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
وواج������ه ال���ع���دي���د م���ن جنوم 

كرة القدم م�صاكل مع �صلطات 
ال���������ص����رائ����ب الإ�����ص����ب����ان����ي����ة يف 
ال�صنوات الأخرية. ففي كانون 

الثاين/يناير املا�صي حكم على 
الإيطايل حاليا  جنم يوفنتو�س 

الرتغايل  ال�صابق  مدريد  وريال 
بال�صجن  رون����ال����دو  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و 
التنفيذ.  وق���ف  م���ع  ع��ام��ني  مل���دة 
وح�����ص��ب م�����ص��در ق�����ص��ائ��ي، ف���اإن 

الت�صوية التي قام بها رونالدو مع 
اإن  الإ�صبانية،  ال�صرائب  �صلطات 

من  عليه  امل��ت��وج��ب  ت�صديد  ناحية  م��ن  ك��ان 
ا�صتبدال  اأو  وغرامات  �صرائب 

مالية  بغرامة  ال�صجن  حكم 
اإ�صافية، قد كلفته 18،8 

ي������ورو. ك��م��ا ح��ك��م على 
الأرجنتيني  ال���ن���ج���م 
ليونيل  ل���ر����ص���ل���ون���ة 

مي�صي يف 2016 بدفع مبلغ 2 مليون يورو 
ا�صتبدل  �صهرا،   21 مل��دة  بال�صجن  حكم  مع 
 252 ق��دره��ا  ا�صافية  بغرامة  لحقا 
ي�����ورو، وذل����ك ب�صبب  األ����ف 
ال�صريبي  ال��ت��ه��رب 

اي�صا.

الثالث من  ال���دور  اىل  عامليا  ثانيا  امل�صنف  ن��ادل  راف��اي��ل  ال���ص��ب��اين  ت��اأه��ل 
اأوىل دورات املا�صرتز لالألف  دورة انديان ويلز الأمريكية يف كرة امل�صرب، 
نقطة، فيما تابع ال�صوي�صري روجيه فيدرر )الرابع عامليا( م�صواره بنجاح 
يف �صعيه لحراز لقبه ال�صاد�س يف الدورة وفك الرتباط بينه وبني امل�صنف 
اول ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س. واحتاج نادال، الفائز بلقب الدورة ثالث 
دونالد�صون  جاريد  المريكي  عقبة  لتجاوز  فقط  دقيقة   72 اىل  م��رات، 
اأ���ص��ل �صت فر�س لك�صر  ال��ف��وز بخم�س م��ن  ن���ادال يف  6-1 و6-1. وجن��ح 
ار�صال مناف�صه، بدون ان يواجه بدوره اي خطر من هذا النوع. ويخو�س 
الالعب ال�صباين بطولته الثالثة هذا العام بعدما بداأ بخ�صارة �صاحقة اأمام 
الربع  البطولت  اوىل  املفتوحة،  ا�صرتاليا  بطولة  نهائي  يف  ديوكوفيت�س 

اأكابولكو املك�صيكية. ويلعب  الكرى. كما خرج من الدور الثاين من دورة 
ال�صباين امام الرجنتيني دييغو �صفارت�صمان الفائز على ال�صباين روبرتو 
اأن الكفة متيل لنادال الذي فاز مببارياته  6-3 و6-1، علما  كاربرالي�س 
مهمة  خطوة  كانت  “اليوم  ن��ادال  وق��ال  مناف�صه.  ام��ام  لعبها  التي  ال�صت 
بالن�صبة يل، والتالية �صتكون امام لعب نعرف بع�صنا البع�س جيدا، مترنا 
احتاج  ن���ادال،  وبخالف  �صعبة«.  مباريات  ولعبنا  ال��وق��ت،  من  الكثري  معا 
القيا�صي  الرقم  لتحطيم  ال��دورة  يف  ال�صاد�س  بلقبه  للفوز  ال�صاعي  فيدرر 
جمموعة  خو�س  اىل  ديوكوفيت�س،  مع  يتقا�صمه  وال��ذي  الأل��ق��اب  ع��دد  يف 
ثانية �صعبة بعد اوىل �صهلة حل�صم مباراته امام الملاين بيرت غويوف�صيك 
6-1 و7-5. واكد فيدرر امل�صنف رابعا عامليا انه �صعيد لن مناف�صه الملاين 

امل�صنف 85 عامليا مل يجره على خو�س �صوط فا�صل يف املجموعة الثانية، 
بعدما تخلف 3-1.

ار�صال غويوف�صيك، بعدما انقذ  املباراة بك�صر  ال�صوي�صري اىل اجواء  وعاد 
اربع كرات لك�صر ار�صاله ليعادل النتيجة 4-4 ويح�صم اللقاء ل�صاحله.

وقال فيدرر “عانيت قليال مع ار�صايل يف املجموعة الثانية وهذا ما منحه 
يلعب  ب��داأ  مني،  اف�صل  ب�صكل  ير�صل  ك��ان  ولن��ه  )لغويوف�صيك(.  الفر�س 
“اأنا �صعيد جدا لين  اأكر ومن ثم باتت الم��ور �صعبة”، م�صيفا  بحرية 

وجدت طريقة )للفوز( باملجموعة الثانية«.
و�صرب فيدرر موعدا يف الدور الثالث مع مواطنه و�صديقه �صتاني�صال�س 

فافرينكا، الفائز بثالثة األقاب كبرية، والعائد من ال�صابة.

بداي��ة واع��دة للغري��ني ن��ادال وفي��درر 

الذي  ال�صتثمار  ي��وؤت��ي  اأن  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  ي��اأم��ل 
حني  رون��ال��دو  كري�صتيانو  ال��رت��غ��ايل  بالنجم  و�صعه 
تعاقد معه ال�صيف املا�صي من ريال مدريد الإ�صباين 
مقابل قرابة 100 مليون يورو، ثماره اليوم الثالثاء 
اأتلتيكو  العجوز”  “ال�صيدة  ف��ري��ق  ي�صت�صيف  ح��ني 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اي���اب  يف  الإ���ص��ب��اين  م��دري��د 

اأوروبا وهو متخلف بهدفني نظيفني.
ويف حديث له مع تلفزيون النادي ع�صية اللقاء املرتقب 
اأقر  �صيميوين،  دييغو  الأرجنتيني  امل���درب  ف��ري��ق  م��ع 
رونالدو باأنه “مل نكن نتوقع باأن نخ�صر لقاء الذهاب 
نرد  اأن  ون��ري��د  يح�صل  ق��د  ���ص��يء  اأي  ل��ك��ن  �صفر2-، 

باأف�صل طريقة على اأر�صنا، اأمام جمهورنا«.
اللقب  اىل  ري��ال مدريد  ق��اد  ال��ذي  الرتغايل  واعتر 
القاري يف املوا�صم الثالثة املا�صية اأنها “اأم�صيات رائعة، 
مذهلة: اأم�صيات دوري اأبطال اأوروبا”، واردف “الفريق 
للم�صجعني  اأي�صا.  واأن��ا  رائعة  واث��ق من خو�س مباراة 

اأقول: فكروا باإيجابية، لنوؤمن. ا�صتعدوا للعودة!«.
وبدا اأن الأ�صلوب الدفاعي لأتلتيكو ويوفنتو�س �صيكون 
وهما  الإي����اب  ل��ق��اء  �صيخو�صان  واأن��ه��م��ا  امل��وق��ف  �صيد 
العا�صمة  ن��ادي  لكن  بع�صهما،  من  ذاتها  امل�صافة  على 
الإ�صبانية جنح يف اأم�صية الع�صرين من �صباط/فراير 
يف خطف هدفيه يف الدقائق الأخرية بف�صل املدافعني 
ودييغو   )78( ماريا خيمينز  الأوروغويانيني خو�صيه 

غودين )83(.
وا�صتحق اأتلتيكو اأن يخرج منت�صرا من اللقاء، اإذ اأ�صاب 
اآر” للغاء  اأي��ه  “يف  الفيديو  تقنية  وتدخلت  العار�صة 
ال�صوط  يف  ج��زاء  ركلة  مبنحه  الرئي�صي  احلكم  ق��رار 
ال�صابق  ي��وف��ن��ت��و���س  مل��ه��اج��م  ه���دف  لل��غ��اء  ث��م  الأول، 
املدرب  فريق  اىل  املا�صي  ال�صهر  القادم  موراتا  الفارو 

الأرجنتيني دييغو �صيميوين من ت�صل�صي الإنكليزي.
الفرن�صي  امل��ه��اج��م  ال��ه��دف��ني، ح���ذر  اأف�����ص��ل��ي��ة  ورغ����م 
لأتلتيكو اأنطوان غريزمان من اأنه “تبقى هناك مباراة 
ندرك  كنا  امل��ب��اراة.  لهذه  �صتكون م�صابهة  التي  الإي��اب 
اأم  “اأر  ل��رادي��و  م�صريا  كبرية”،  م��ب��اراة  �صتكون  باأنها 
و�صاندنا يف  كان خلفنا  “اجلمهور  اأن  �صبور” اىل  �صي 
خلفنا  نرتك  اأن  دون  الهجوم  حاولنا  معقدة.  حلظات 

الكثري من امل�صاحات«.
به  اأط��اح  ال��ذي  رون��ال��دو  على  يوفنتو�س كثريا  ويعول 
من الدور ربع النهائي املو�صم املا�صي بت�صجيله ثنائية 
الذهاب ثم  بها ريال للفوز -3�صفر يف  يف تورينو قاد 
�صجل هدف التاأهل يف الوقت القاتل ايابا )خ�صر ريال 
النجم الرتغايل يف  اأج��ل تكرار ما حققه  1-3(، من 
بها  ح��ول  ثالثية  �صجل  ح��ني   2016 اأب��ري��ل  ني�صان 
اأمام فولف�صبورغ الأملاين بهدفني  خ�صارة فريقه ذهابا 

نظيفني .
والعودة من بعيد لي�صت م�صتبعدة بالن�صبة ليوفنتو�س، 
اأن حقق ذلك ثماين م��رات يف دوري الأبطال،  اإذ �صبق 
بينها يف ربع نهائي ن�صخة 1996 �صد ريال مدريد يف 

طريقه لحراز لقبه الثاين والأخري.
بالن�صبة ل�صحيفة “كوريريي ديلو �صبورت” فاإن “�صي 
ذلك”،  اأج���ل  م��ن  يوفنتو�س(  )م��ع  هنا  م��وج��ود   7 اآر 
اأن  رون���ال���دو  لكري�صتيانو  مي��ك��ن  ل  “مباراة  خل��و���س 

يخطىء فيها«.
“مل يوقع م��ن اأج��ل ال��ف��وز بلقب ال���دوري اأو  واأردف����ت 
من  اأع����وام  اإن��ه��اء  ينتظر  يوفنتو�س  امل��ب��ي��ع��ات،  ت��ع��زي��ز 
امل�صابقة  نهائي  خ�صارته  اىل  منها  اإ�صارة  يف  اخليبة”، 
1996، بينها  خم�س م��رات منذ تتويجه الأخ��ري عام 
مرتان يف الأع��وام الأرب��ع الأخ��رية �صد قطبي اإ�صبانيا 

بر�صلونة وريال مدريد.
العا�صمة  اىل  رونالدو  ع��ودة  تكن  الذهاب، مل  لقاء  يف 
 10 اإثر  املا�صي  ال�صيف  اأن تركها  بعد  مدريد موفقة 
موا�صم مع ريال مدريد، اإذ كان حا�صرا غائبا يف اللقاء 
ركلة  م��ن  واح���دة  بفر�صة  �صوى  ح�صوره  ي�صجل  ومل 

حرة ثم يف ال�صوط الأول.
مع  األ��ي��غ��ري  ما�صيميليانو  امل����درب  اأراح����ه  اأن  وب��ع��د 

اجلمعة  ال���دوري  م��ب��اراة  يف  النجوم  من  العديد 
اأن  ي��اأم��ل رون��ال��دو  اأودي��ن��ي��زي )1-4(،  �صد 

يقدم الثالثاء امل�صتوى الذي جعله 
اأحرز  التي  القارية  امل�صابقة  �صيد 

لقبها خم�س مرات و�صجل فيها 
121 هدفا، بينها 57 هدفا 

مف�صليا.
وبعد اأن اأنهى املوا�صم ال�صتة 
يف  ه���داف  كاأف�صل  املا�صية 

امل�صابقة، و�صل رونالدو اىل 
ال�����ص��ب��اك م���رة واح�����دة فقط 

اخل�صارة  وم��ن��ذ  امل��و���ص��م  ه����ذا 
اأمام اأتلتيكو مل ي�صجل اأي هدف 
يف الدوري، ما جعله يتنازل عن 

�صدارة ترتيب الهدافني ملهاجم 
و�صمبدوريا  ال�����ص��اب��ق  ي��وف��ن��ت��و���س 

احل�����ايل ف��اب��ي��و ك���وال���ي���اري���ال )19 
مقابل 20(.

وامل�����ص��ك��ل��ة ال��ت��ي ت��واج��ه ي��وف��ن��ت��و���س اأنه 
يحتاج لت�صجيل هدفني من اأجل اإطالق 

فريق  ���ص��د  ال�صفر  نقطة  م��ن  امل��واج��ه��ة 
اأي هدف يف  متخ�ص�س يف الدفاع مل يتلق 

اأي من مبارياته اخلم�س الأخرية.
�صباك  ه��دف��ا يف   22 ال���ذي �صجل  ورون��ال��دو 
اأتلتيكو خالل موا�صمه الع�صرة  اجلار اللدود 

مع ريال، حتدث عن فريق املدرب �صيميوين 
قوي،  فريق  باأنهم  يعلم  “اجلميع  قائال 

يخاطرون  ول  ج��ي��د  ب�����ص��ك��ل  ي��داف��ع��ون 
كثريا ويلعبون على الهجمات املرتدة، 

ل��ك��ن��ن��ا ج���اه���زون و���ص��ن��ق��وم ب��ك��ل ما 
با�صتطاعتنا للفوز عليهم«.

وب��ع��د اأن اك��ت�����ص��ف ع���ن ك��ث��ب ما 
ميكن للنجم الرتغايل اأن يفعله 

ن��ه��ائ��ي مو�صم  رب����ع  اي�����اب  خ����الل 
امل����درب  اع���ت���ر   ،2016-2015

يف  هيكينغ  دي��رت  لفولف�صبورغ  ال�صابق 
�صبورت”  ديلو  “غازيتا  ل�صحيفة  حديث 

اأن “رونالدو قادر على كل �صيء، باإمكانه اأن 
�صد  فعل  كما  اأه���داف  ي�صجل جم��ددا ثالثة 

فولف�صبورغ. هو قادر بالطبع«.
وراأى اأن “اأتلتيكو ميلك اأف�صل دفاع يف اأوروبا وهجوما 
مم����ت����ازا: م���ن دون رون����ال����دو، م���ن ب��اإم��ك��ان��ه اخ����رتاع 

الأه����داف يف ك��اف��ة الأح����وال، �صيكون 
باأن  اأق��ل  مل  اإذا  م�صتحيال.  الأم���ر 

رونالدو هو اأف�صل لعب واجهته 
يف حياتي، ف�صاأكون كاذبا«.

تلك  “اأتذكر  هيكينغ  واأردف 
لفريقي  ق��ل��ت  الأم�������ص���ي���ة، 

باأنه ل يجب اأن 
ه  نخ�صا

اأو )ملعب( برنابيو، لكن بعد 17 دقيقة كنا متخلفني 
�صفر2- بثنائية من �صي اآر 7، كان عمالقا«.

الذي  لأليغري  م�صريية  الثالثاء  م��ب��اراة  تكون  وق��د 
وجهت اليه الكثري من النتقادات بعد مباراة الذهاب 
ب�صبب اأ�صلوبه املتحفظ، وحتى اأن بع�س التقارير 
لكن  بال�صتقالة  ت��ق��دم��ه  ع��ن  حت��دث��ت  املحلية 

رئي�س النادي اأندريا اأنييلي رف�صها.
اللقب  ب��اح��راز  يوفنتو�س  لرغبة  حتليله  ويف 
“اأعتقد  عاما   51 البالغ  امل��درب  قال  القاري، 
اأن التوقعات )باحراز اللقب( اأ�صبحت مرتفعة 
ج��دا ل��درج��ة ال��ه��و���س. منذ و���ص��ويل اىل هنا، 
على  ال��ه��دف  الأب��ط��ال  دوري  م�صابقة  كانت 
ال�������دوام، ل��ك��ن م���ن اخل���ط���اأ ال���ق���ول باأن 
اخل������روج ي��ع��ن��ي ب�����اأن ي��وف��ن��ت��و���س قد 

ف�صل«.

رونالدو جلمهور يوفنتو�ض: ا�صتعدوا للعودة!  

نيمار حتت �صغط ال�صرائب جمددًا
الحتاد  ملعبه  على  النكليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  ي�صتقبل 
�صيفه �صالكه يف اإياب ثمن النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 
لكرة القدم وا�صعا ُن�صب عينه عدم تكرار الخطاء التي 
وقع فيها يف الذهاب بعدما قلب تخلفه بع�صرة لعبني من 
1-2 اإىل فوز مثري 3-2، فيما بات مدرب الفريق الملاين 
نف�صه  لنقاذ  الخ��رية  الفر�صة  امام  تيدي�صكو  دومينيكو 
الإ���ص��ب��اين جو�صيب  �صيتي  م��درب  الق��ال��ة. ويلخ�س  م��ن 
اأرينا” يف  “فيلتن�س  غوارديول معاناة فريقه على ملعب 
يف  ع�صر  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يحتل  فريق  ام��ام  غيل�صنكري�صن 
للقتال  م�صتعدين  غري  زلنا  “ما  قائال  ال�”بوند�صليغا”، 
تقدم  اىل  ا�صارة  املتقدمة”، م�صيفا يف  املراحل  اأج��ل  من 
من  طالب  ب��ن  نبيل  اجل��زائ��ري  ل��ل��دويل  بهدفني  �صالكه 
ركلتي جزاء وطرد مدافعه الدويل الأرجنتيني نيكول�س 
اأوتامندي “منحناهم ركلة اجلزاء الوىل، وركلة اجلزاء 
يح�صل  ما  امل�صابقة  هذه  يف  احلمراء.  والبطاقة  الثانية 
غري جيد، ح�صل العديد من الم��ور. لو ح�صل ذل��ك يف 
انتهى الم��ر«. ويدين �صيتي بفوزه  مراحل اخ��رى، لكان 
الدويل  البديل  املتاألق  الفردية لالعبيه مع  املهارات  اىل 
الأملاين لوروا �صانيه الذي �صجل هدف التعادل من ركلة 
حرة مبا�صرة بعد 7 دقائق من دخوله بدل من الأرجنتيني 
�صريخيو اأغويرو، واىل رحيم �صرتلينغ الذي خطف هدف 
اىل  العام  ه��ذا  �صيتي  وي�صعى  القاتلة.  الدقائق  يف  الفوز 
حتقيق رباعية تاريخية، واأّول الغيث احرازه كاأ�س رابطة 
فيما  ت�صل�صي،  ح�صاب  على  املحرتفة  النكليزية  الندية 
املمتاز  ال���دوري  يف  ليفربول  وب��ني  بينه  ال�صراع  انح�صر 
حيث يت�صدر بفارق نقطة )74 مقابل 73(، وو�صل اىل 
الدور ربع النهائي من كا�س انكلرتا، ولكن تبقى امل�صابقة 
القارية الم الكرث رغبة لرجال غوارديول. وتوجب على 
مباراة  قبل  ال�صحافيني  ا�صئلة  ي��واج��ه  اأن  الخ���ري  ه��ذا 
الذهاب امام �صالكه التي متحورت معظمها حول ف�صله يف 
الفوز باللقب القاري منذ ثمانية اعوام، بعدما كان جنح 

يف حتقيق هذا الجناز مرتني يف غ�صون ثالثة اأعوام مع 
ويطالب  و2011.   2009 عامي  ال���ص��ب��اين  بر�صلونة 
جمل�س  رئي�س  نائب  من  اململوك  ع�صاق ال�”�صيتيزن�س” 
ال���وزراء وزي��ر �صوؤون الرئا�صة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان منذ اكرث من عقد 
من الزمن )2008(، وبعد ا�صتثمار مبليارات اجلنيهات 
التاألق على  املزيد من  ال��دوري،  األقاب حملية يف  وثالثة 
ال�صاحة الوروبية بانتظار التتويج الول يف تاريخ النادي. 
ويخو�س �صيتي مباراة الياب امام �صالكه يف خ�صم الزمة 
ال�صبوع  الأوروب���ي  الحت��اد  اأعلن  بعدما  به  تع�صف  التي 
املا�صي اأنه فتح حتقيقا حول ما اإذا كان النادي الإنكليزي 
خرق قواعد اللعب املايل النظيف، وهي خمالفة قد توؤدي 
اإىل ا�صتبعاده من م�صابقة دوري البطال. ويف وقت فتحت 
لالحتاد  املالية  امل��راق��ب��ة  لهيئة  التابعة  التحقيق  غرفة 
الوروبي حتقيقا ر�صميا بحق �صيتي، رد النادي الإنكليزي 
ب��ب��ي��ان ق��ائ��ال ان���ه ي��رح��ب ب��ه��ذه اخل��ط��وة، ال��ت��ي يعترها 
القر�صنة غري  التي ظهرت عر  التكهنات  فر�صة لإنهاء 
عن  خرجت  التي  الإلكرتونية  الر�صائل  ون�صر  القانونية 
امامه  متاحة  الفر�صة  ان  جيدا  �صيتي  وي��درك  �صياقها. 
الخرية،  كلمته  ليقول  الوروبية  ال�صاحة  املو�صم يف  هذا 
اذ حجز  الكبرية  خ�صو�صا يف ظل خ��روج معظم ال�صماء 
حتى الآن كل من مان�ص�صرت يونايتد النكليزي ومواطنه 
وتوتنهام، بورتو الرتغايل واأياك�س اأم�صرتدام الهولندي 
اأندية مل ت�صل  بطاقات التاأهل للدور ربع النهائي، وهي 
اىل هذا الدور املو�صم املا�صي. ب�صعوبة املوقف قائال “ل 
نقاط، ل حت�صن كبري. اوقات �صعبة بانتظارنا”، م�صيفا 

اأن نتح�صر لذلك«. وعلينا  ا�صهل،  ت�صبح  لن  “المور 
ان��ق��اذ راأ����س م��درب��ه��م م��ن مق�صلة  وي��اأم��ل لع��ب��و �صالكه 
املهمة  لكن  ار�صه  �صيتي على  ا�صقاط  القالة، من خالل 
لن تكون �صهلة امام فريق فاز مببارياته الت�صع الخرية 

يف معقله.

فر�ضة اأخرية لتيدي�ضكو بدوري اأبطال اأوروبا

�صيتي لعدم تكرار اأخطاء الذهاب بلقاء �صالكه  

احتاد القوى يبقي على اإيقاف رو�صيا 
العا�صرة  وللمرة  القوى،  لألعاب  الدويل  اأبقى الحتاد  كان متوقعا،  كما 
منذ اكرث من ثالث �صنوات، على عقوبة الإيقاف املفرو�صة على رو�صيا 
منذ ت�صرين الثاين/نوفمر 2015 بعد ف�صيحة التن�صط املمنهج من 
قبل الدولة، مع ا�صارته اىل وجود تقدم ملحوظ يف ما يتعلق بال�صروط 

التي و�صعها لرفع الإيقاف.
و�صرح جمل�س الحتاد الدويل لألعاب القوى خالله اجتماعه يف الدوحة 
الثنني باأنه فر�س �صرطني لرفع عقوبة الإيقاف وهما: حتميل رو�صيا 
التكاليف الناجتة عن معاجلة هذه الف�صيحة، وانتظار مرحلة م�صادقة 
اللكرتونية  البيانات  على  )وادا(  املن�صطات  ملكافحة  العاملية  الوكالة 
التي ح�صلت عليها من خمتر مو�صكو يف منت�صف كانون الثاين/يناير 
املا�صي، م�صريا اىل ح�صول تقدم وا�صح ازاء هذين ال�صرطني منذ اآخر 

اجتماع ملجل�س الحتاد يف كانون الأول/دي�صمر املا�صي يف موناكو.
خالل  اندر�صن  روين  الق�صية  بهذه  املنوطة  العمل  جلنة  مدير  وق��ال 
ال��ق��وى عن  “حتدث الحت���اد الرو�صي لأل��ع��اب  م��وؤمت��ر �صحايف الث��ن��ني 
“الحتاد  ان  اىل  التكاليف” م�صريا  بدفع  يتعلق  مبا  لوج�صتية  م�صكلة 

الدويل للعاب القوى �صيقوم مبعاجلة هذه امل�صاكل«.
العاملية  الوكالة  فان  مو�صكو(،  )خمتر  ببيانات  يتعلق  ما  “يف  وا�صاف 
اىل  املعلومات  نقل  م��ن  جعلت  وق��د  بدرا�صتها  تقوم  املن�صطات  ملكافحة 

�صعبة النزاهة يف الحتاد الدويل للعاب القوى، اأولوية بالن�صبة اليها«.
وبداأت الوكالة الدولية ملكافحة املن�صطات )وادا( الأربعاء املا�صي مرحلة 
مو�صكو  خمتر  من  عليها  ح�صلت  التي  اللكرتونية  البيانات  م�صادقة 
النتهاء من فرتة  بعد  املا�صي، وذلك  يناير  الثاين/  كانون  يف منت�صف 
بني  م��ا  ت���رتاوح  لفرتة  ت�صتمر  اأن  ميكن  عملية  وه��ي  الول��ي��ة،  التنزيل 

�صهرين وثالثة اأ�صهر.
لكن م�صكلة جديدة طفت اىل ال�صطح بعد ان ك�صفت �صبكة “اأي اأر دي” 
الأملانية الأحد، باأن م�صوؤول رو�صيا �صابقا ملنتخب العاب القوى ابان حقبة 

التن�صط فالنتني ما�صالكوف ل يزال ميلك من�صبا يف املنتخب الوطني.
94 �صخ�صا فردا  اأ�صل  انه من  اأي�صا،  بالوثائق  الأملانية  ال�صبكة  واكدت 
يف ���ص��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب ال��رو���ص��ي لل��ع��اب ال��ق��وى ع���ام 2019، ث��م��ة 63 
التن�صط  الوطني خالل فرتة  املنتخب  بينهم كانوا ي�صغلون منا�صب يف 
عملية  حول  ا�صتفهام  عالمة  ير�صم  ما  و2015،   2011 عامي  بني 
التنظيف التي يقوم بها الحتاد الرو�صي للعبة ومدى جديته على هذا 

ال�صعيد.
وك�صف اندر�صن “هذه املزاعم تخالف ال�صمانات التي تلقتها جلنة العمل 
من قبل الحتاد الرو�صي لألعاب القوى املنف�صل عن الحتاد ال�صابق وقد 
ار�صلنا خطابا اىل الحتاد الرو�صي لتقدمي اي�صاحات بهذا ال�صاأن وكيفية 

اجراء حتقيق ب�صاأن هذه املزاعم«.
 12 ا�صتبعاد  اآخرها  ارتدادية  هزات  ت�صهد  املن�صطات  ف�صيحة  تزال  ول 
اأوخوف يف  اإيفان  ريا�صيا رو�صيا بينهم البطل الأوملبي يف الوثب العايل 
الأول من �صباط/فراير املا�صي بناء على تقرير ماكالرين الذي يقوم 

على و�صع تقارير حول اأ�صاليب التن�صط يف رو�صيا.
مونرتيال  من  تتخذ  التي  املن�صطات،  ملكافحة  الدولية  الوكالة  وكانت 
املفرو�س على  اليقاف  املا�صي  اأيلول/�صبتمر   20 رفعت يف  لها،  مقرا 
على  ح�صولها  قبل   2015 نهاية  منذ  “رو�صادا”  الرو�صية  ال��وك��ال��ة 
بيانات خمتر مو�صكو، يف وقت اأعادت اللجنة الباراملبية الدولية رو�صيا 

اىل كنفها ال�صهر املا�صي.
كما رفعت اللجنة الأوملبية الدولية الإيقاف عن الأوملبية الرو�صية يف 28 
�صباط/فراير 2018 بعد ثالثة اأيام من انتهاء دورة الألعاب الأوملبية 

ال�صتوية يف مدينة بيونغ ت�صانغ الكورية اجلنوبية.
وب��ات الحت���اد ال���دويل لأل��ع��اب ال��ق��وى اآخ��ر مرجعية عليا- م��ع الحتاد 
الدويل للبياتلون بدرجة اأقل- يحتفظ بتعليق ع�صوية رو�صيا، التي ل 
ان  الرغم من  الدولية حتت علمها، على  امل�صابقات  ت�صارك يف  ان  ميكن 

الحتاد �صمح للعديد من الريا�صيني بامل�صاركة حتت علم حمايد.



تتربع بكليتها لإنقاذ ابنتها 
ل�صخ�س غريب، مقابل  كليتيها  باإحدى  بريطانية  ام��راأة  ترعت 
اآخر، ومت تر�صيحها  ح�صول ابنتها املري�صة على كلية من مترع 

للح�صول على لقب "الأم اخلارقة" بف�صل ما فعلت. 
 ،2011 يف  الكلوية  بالكبب  بالتهاب  �صتانر  ك��اري  اأ�صيبت  اأن  بعد 
مرات   3 الكلى  غ�صيل  لعمليات  تخ�صع  اأن  ال�صروري  من  اأ�صبح 
جديدة  كلية  على  حت�صل  لأن  ملحة  بحاجة  وباتت  الأ�صبوع،  يف 
للتخل�س من معاناتها.  وكانت والدتها �صوزان بالكمان املر�صحة 
تنا�صب  ع��دم  ك�صفت  الخ��ت��ب��ارات  اأن  غ��ري  كليتها،  ملنحها  الأوىل 
اأن�صجتها مع اأن�صجة ابنتها، فتقدم اأحد الأ�صخا�س للترع بكليته 
رف�س  عندما  ب��امل��ر���ص��اد  لها  ك��ان  املتعرث  ك���اري  ح��ظ  اأن  اإل  ل��ه��ا. 

ج�صدها الكلية اجلديدة التي متت زراعتها يف 2017. 
ومل يكن اأمام الأم التي تبلغ من العمر 61 عاماً، �صوى الدخول يف 
"تبادل الكلى" الذي ي�صمح لها بالترع بكليتها ل�صخ�س  برنامج 

اآخر، مقابل احل�صول على كلية تنا�صب ج�صد ابنتها. 
وكاري  ���ص��وزان  خ�صعت  املا�صي،  العام  من  "اأيلول"  �صبتمر  ويف 
لعمليتني جراحيتني ناجحتني يف م�صت�صفى �صانت جورج يف لندن.  
 33 مل��دة   M & S التي عملت كمديرة ملتجر  �صوزان  تر�صيح  ومت 
 ،"2019 لعام  �صوبرموم  "مريمريز  م�صابقة  يف  للم�صاركة  عاماً، 
ما  وفق  ابنتها،  حياة  اإنقاذ  �صبيل  يف  قدمتها  التي  الت�صحية  بعد 

ورد يف �صحيفة مريور اأونالين الريطانية. 

ت�صتعيد حجم �صاقها الطبيعي بف�صل عالج جديد
الأطباء  اإميي ريفري من حالة �صحية �صخ�صها  الأمريكية  عانت 
بالوزمة اللمفاوية الأولية، وهي حالة نادرة ت�صببت بانتفاخ �صاقها 

اليمنى وت�صخمها حلجم يفوق حجمها الطبيعي. 
اأك��ر من  ك��ان  الأمي��ن من ج�صدها  اأن اجلانب  الرغم من  وعلى 
اجلانب الأي�صر لعدة �صنوات اإل اأن حالتها حت�صنت بف�صل العالج 
الذي خ�صعت له، ومل تبق �صوى �صاقها اليمنى التي ظلت اأكر من 

حجمها الطبيعي بثالثة اأ�صعاف. 
ت�صتطع  اأنها مل  اإذ  اإمي��ي منذ طفولتها  واأث��رت احلالة على حياة 
لل�صخرية  املدر�صة، وتعر�صت  ب�صكل طبيعي يف  الريا�صة  ممار�صة 

من زمالئها الذين اأطلقوا عليها ا�صم "الفتاة الفيل" 
جمال  م�صابقة  يف  �صاركت  عندما  اإعاقتها  بتحدي  اإمي��ي  وب���داأت 
جمال  ملكة  بلقب  وف��ازت  م��ي��زوري،  بولية  اأقيمت  التي  ال�صغار 
اأمريكا اآنذاك. ومل تتوقف عند هذا احلد اإل اأنها بداأت مبمار�صة 
اإىل م�صاركتها يف  اإ���ص��اف��ة  ���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة،  م��دى  ال��ري��ا���ص��ة على 
38 عاماً، �صفيت  العديد من عرو�س الأزي��اء. وبعد معاناة دامت 
الطبيعي  �صاقها  حجم  وا���ص��ت��ع��ادت  حالتها  م��ن  ت��ام  ب�صكل  اإمي���ي 
بف�صل عالج مت اكت�صافه يف ال�صنوات الأخرية للوذمة اللمفاوية، 

بح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي ميل الريطانية. 

في�صبوك ت�صتنجد ب�6000 فرد اأمن
 3 بها م�صتخدم ملوقع يوتيوب على  نار قام  اإط��الق  اأث��ارت حادثة 
 2018 اأب��ري��ل  يف  ال�صيليكون  وادي  يف  ال�صركة  مقر  يف  اأ�صخا�س 

حفيظة �صركة في�صبوك، فقامت باتخاذ اإجراءات حمائية عاجلة.
بزيادة  �صلة  ي��وت��ي��وب  مقر  م��ن  في�صبوك  مقر  ل��ق��رب  اأن  وي��ب��دو 
الإجراءات الأمنية يف �صركة التوا�صل الجتماعي، بح�صب ما ذكر 
في�صبوك  يف  احل��را���س  ف��اإن  وبالطبع  اإن�صايدر".  "بيزني�س  موقع 
يرتدون املالب�س العادية ول يظهرون للعيان، وهم يجوبون مقر 
لبع�س  ميكن  لكن  ال��وق��ت،  ط���وال  ال�صيليكون  وادي  يف  ال�صركة 

املوظفني معرفة هوؤلء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صلم اأبو الهول اخلفي.. قطعتان اأثريتان تك�صفان ال�صر
اأخد  زعمه  ملا  وفقا  الهول  اأبو  متثال  قد ت�صري قطعتان اأثريتان م�صريتان قدميتان اإىل وجود "�صلم خفي" حتت 
اخلراء. فعلى مدى �صنوات، اأحاط الغمو�س التمثال الرمز والأيقونة الأثرية التي توجد يف اجليزة قرب العا�صمة 
القاهرة، فيما جتادل املوؤرخون ب�صاأن من قام ببنائه، ومتى بني التمثال، وحتى "اأين توجد املمرات ال�صرية حتته"، 

بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ديلي �صتار" الريطانية.
تكونان حا�صمتني يف  الأثريتني" قد  "القطعتني  اأن  �صيب�صون  مات  القدمية،  باحل�صارات  امل��وؤرخ، اخلبري  ويعتقد 

حتديد ما يوجد حتت متثال اأبو الهول.
الأثرية  امل��واق��ع  ملعظم  بديلة  تف�صريات  وت��وف��ر  ال��ق��دم��اء،  باملهند�صني  تخت�س  يوتيوب  على  قناة  امل���وؤرخ  واأ���ص�����س 

القدمية".
ويف واحد من اأحدث الت�صجيالت لديه، يقول مات اإنه يف زمن الفراعنة اأو امل�صريني القدماء، كانت هناك 3 األواح 

حجرية موجودة اأمام متثال اأبو الهول عندما �صيد يف البداية.
اللوح الأول هو لوح الأحالم، وو�صعه الفرعون حتتم�س بني عامي 1479 و1425 قبل امليالد، وظل يف املوقع.

وفيما يتعلق باللوحني الثاين والثالث، فقد و�صعهما رم�صي�س الثاين بعد 200 عام من ت�صييد اللوح الأول.
واأ�صار مات اإىل اأنه مت نقل اللوحني الثاين والثالث اإىل متحف اللوفر يف باري�س يف القرن التا�صع ع�صر، ومنذ ذلك 
احلني، مل تتم الإ�صارة اإليهما اإل نادرا. وتو�صل املوؤرخ اإىل �صورة عن اللوحني يف كتاب امل�صتك�صف هوارد فاي�س ب�صاأن 

عمليات التنقيب التي اأجريت عند اأهرامات اجليزة عام 1837.
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تفا�صيل اأول تلفاز ل�صلكي يف العامل
تعمل �صام�صونغ على تطوير ما ميكن اأن يكون اأول تلفاز ل�صلكي يف العامل، 
�صام�صونغ قد  كانت  م��وؤخ��ًرا  الك�صف عنها  اخ��رتاع مت  ل��راءة  وفًقا  وذل��ك 
قدمتها اإىل املكتب العاملي للملكية الفكرية يف �صهر مار�س-اآذار من العام 
امل��ا���ص��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ع��دة ط��رق لإخ��ف��اء اأو مت��وي��ه الأ�صالك 
على  املثبتة  احلديثة  التلفاز  اأج��ه��زة  معظم  م��ن  ت��ت��دىل  ال��ت��ي  وال��ك��اب��الت 
احلائط، مثل كابالت الطاقة و HDMI، اإل اأنه ل يوجد �صيء غري مرئي 
متاًما مثل التكنولوجيا الال�صلكية. ويف حال جناح ال�صركة يف تطوير هذه 
وتزيل  اأ�صالك خلف اجلهاز  اإىل وجود  تلغي احلاجة  �صوف  فاإنها  التقنية 
الكبالت ب�صكل كامل با�صتخدام �صكل خمتلف من تقنيات الطاقة الال�صلكية 
التي تتيح لك حالًيا �صحن هاتفك دون كابل. ومن بني جميع ال�صركات التي 
مب�صاألة  اهتماًما  الأك��رث  هي  �صام�صوجن  �صركة  فاإن  التلفاز،  اأجهزة  ت�صنع 
التلفاز  اأجهزة  والق�صاء عليها جلعل  املرغوبة  الكابالت غري  التقليل من 
واحدة من اأكرث الأجهزة اأناقة يف املنزل. وك�صفت �صام�صوجن خالل فعاليات 
CES 2017 عن ميزة مبتكرة متثلت يف نقل جميع منافذ AV التي عادة 
ما جتدها يف اجلزء اخللفي من التلفاز اإىل �صندوق خارجي، مع وجود كابل 
واحد رقيق مو�صول بال�صا�صة املثبتة على احلائط، والذي ميكن ب�صهولة 
با�صتخدام  �صام�صوجن  اخ��رتاع  ب��راءة  تثبيته على احلائط وطالئه. وتفيد 
تكنولوجيا ال�صحن الال�صلكي التي اأ�صبحت اأكرث �صيوًعا يف عامل الهواتف 
الذكية، وذلك من خالل طريقة ت�صبه طريقة �صحن هاتفك ل�صلكًيا عند 

و�صعه على من�صة �صحن ا�صتقرائي، لكن على م�صافة اأكر قلياًل.

اإن�صتغرام تخترب ميزة جديدة للم�صاهدة اجلماعية
تختر �صبكة اإن�صتغرام ميزة جديدة للم�صاهدة اجلماعية بني م�صتخدميها 
الفيديو، على غرار ميزة  مكاملات  �صمن   "Co-Watching" ا�صم  حتت 
"حفلة امل�صاهدة اخلا�صة ب�صبكة في�س بوك، التي تتيح للم�صاركني م�صاهدة 
مقاطع فيديو �صواء كانت مبا�صرة اأو م�صجلة والتفاعل مع بع�صهم البع�س 
يف اللحظة ذاتها. ومن غري الوا�صح ما ميكن للم�صتخدمني م�صاهدته يف 
الفيديو  ملنح خدمة  تاأتي  اأن��ه قد  ُيعتقد  اإن�صتغرام، ولكن  واح��د على  وقت 
اأك���ر بني  ب��ق��ب��ول  IGTV دف��ع��ة لتحظى  ب��اإن�����ص��ت��غ��رام  ال��ط��وي��ل اخل��ا���ص��ة 
م�صتخدمي  بني  الت�صلية  من  جو  لتوفري  تاأتي  قد  اأنها  اأو  امل�صتخدمني، 
عليها،  املتوفرة  الق�صرية  الفيديو  مقاطع  م�صاهدة  خ��الل  م��ن  اخل��دم��ة 
خا�صًة اأن ميزة "حفلة امل�صاهدة" من في�س بوك ت�صمح بت�صغيل اأكرث من 
النا�س  قد جتعل  اجلماعية  امل�صاهدة  فاإن  احلالتني،  كلتا  ويف  معاً.  فيديو 
ي�صاهدون املزيد من الإعالنات، وجتذب املزيد من الهتمام ملن�صئي املحتوى 
الذين �صيفوزون من خالل ا�صتغالل قاعدة م�صتخدمي اإن�صتغرام الهائلة 
ل�صاحلهم من خالل جعل امل�صتخدمني يق�صون وقتاً اأطول على اخلدمة 

كابنت مارفل يت�صدر 
اإيرادات ال�صينما 

"كابنت  اجل���دي���د  ال��ف��ي��ل��م  اح���ت���ل 
ال�صينما  اإي���رادات  �صدارة  مارفل" 
 153 م�صجال  ال�صمالية  باأمريكا 

مليون دولر.
يقوم ببطولة الفيلم بري لر�صون 
اآنا  ويخرجه  جاك�صون  و�صمويل 

بودين ورايان فليك.
املتحركة  ال��ر���ص��وم  فيلم  وت��راج��ع 
العامل  ت��ن��ي��ن��ك:  ت���رو����س  "كيف 
ي���ور  ت����ري����ن  ت�����و  "هاو  اخلفي" 
وورلد" عن  ه��اي��دن  ذا  دراج�����ون: 
ال�صدارة اإىل املركز الثاين حمققا 

14.7 مليون دولر .
عائلة  "جنازة  ف��ي��ل��م  ه��ب��ط  ك��م��ا 
ماديا" "ماديا فاميلي فيونريال" 
الثالث  اإىل  ال��ث��اين  ال��رتت��ي��ب  م��ن 

باإيرادات بلغت 12 مليون دولر.
وتاأليف  واإخ����راج  بطولة  والفيلم 
البطولة  يف  وي�صاركه  بريي  تايلر 

كا�صي ديفيز وباتري�س لفلي.
املتحركة  ال��ر���ص��وم  فيلم  وح��اف��ظ 
الثاين"  اجل���زء   :2 م��ويف  "ليجو 
على املركز الرابع لالأ�صبوع الثاين 
اإي����رادات  م�صجالت  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 

قدرها 3.8 مليون دولر.
واحلركة  امل��غ��ام��رة  فيلم  وت��راج��ع 
"األيتا: مالك املعركة" "اليتا:باتل 
اإىل  الثالث  الرتتيب  اأجنيل" من 
مليون   3.2 م�����ص��ج��ال  اخل���ام�������س 

دولر.
تقوم ببطولة الفيلم روزا �صالزار 
وكري�صتوفر فالتز وجينيفر كونلي 

ويخرجه روبرت رودريجيز.

�صيارة كهربائية بتقنية 
ال�صحن الال�صلكي 

ك�صفت �صركة كيا النقاب عن �صيارتها الكهربائية 
Imagine الختبارية، التي تدعم تقنية ال�صحن 
جنيف  معر�س  فعاليات  خالل  وذلك  الال�صلكي، 
مار�س-اآذار-   17 حتى  واملمتد  لل�صيارات  ال��دويل 

اجلاري.
طريقة  اأن  اجلنوبية  الكورية  ال�صركة  واأو�صحت 
اأكرث  باأنها  متتاز  للبطارية  الال�صلكي  ال�صحن 
راحة من تقنية ال�صحن بوا�صطة الكابل، م�صرية 
اأوف����ر  ال���ك���رو����س  الخ���ت���ب���اري���ة  ���ص��ي��ارت��ه��ا  اأن  اإىل 
والفئة  امل��دجم��ة  الفئة  ب��ني  و�صطاً  موقعاً  تتخذ 
 Imagine املتو�صطة. ومتتاز ال�صيارة الكهربائية
الخ��ت��ب��اري��ة ب��رح��اب��ة امل��ق�����ص��ورة ال��داخ��ل��ي��ة، التي 
ف�صاًل  واحل��ري��ر،  باجللد  مك�صوة  مبقاعد  تتاألق 
مت�صلة  �صا�صة   21 على  ت�صتمل  قيادة  لوحة  عن 
فر�س  ع��ن  ك��ي��ا  تف�صح  ومل  ال��ب��ع�����س.  ببع�صها 
دخول ال�صيارة الكهربائية Imagine الختبارية 

مرحلة الإنتاج القيا�صي. 

بال�صرطان لإ�صابتها  ف�صلت  لعاملة  دولر  األف   93
متّكنت حملة متويل جماعي تهدف اإىل جمع املال من اأجل 
اأنها قد مت ف�صلها من عملها  ت��رّدد  عاملة منازل فلبينية، 
اأكرث  جمع  من  ال�صرطان،  مبر�س  اإ�صابتها  ت�صخي�س  بعد 
اأمريكي"  األف دولر   93" األف دولر هونغ كونغ   735 من 

حتى �صباح  اأم�س الثنني.
وقد مت ت�صخي�س اإ�صابة العاملة، التي تدعى على �صفحة 
ا�صم  حتمل  وال��ت��ي  اآل����س،  ج��ني  بيبي  لها،  الترعات  جمع 
الدرجة  من  الرحم  عنق  ب�صرطان  فندينج"،  جيت  "جو 
الثالثة، يف منت�صف فراير -�صباط املا�صي، ثم قام �صاحب 
بعد وقت ق�صري  العمل  بف�صلها عن  كونغ  العمل يف هونغ 
جمع  �صفحة  على  ج��اء  ما  بح�صب  حالتها،  ت�صخي�س  من 
اآل���س احل�صول على خدمات  الترعات. ومل يعد من حق 
وهي  عملها،  من  ف�صلها  بعد  احلكومية  الطبية  الرعاية 
العمل  �صاحبة  ب��اب��ادوب��ول��و���س،  جي�صيكا  م��ع  ح��ال��ي��اً  تقيم 
على �صفحة جمع  ورد  ما  وبح�صب  اأختها.  به  تعمل  ال��ذي 
الترعات، فقد كان رب العمل اخلا�س باآل�س يحرمها من 
الطعام ب�صورة منتظمة، قبل اأن يف�صلها، لدرجة اأنها فقدت 
اإىل هونغ كونغ يف  16 كيلوغراماً من وزنها منذ و�صولها 
2017. وبداأت بابادوبولو�س حملة جمع الترعات بالنيابة 
اآل���س، وهي ت�صاعدها يف تن�صيق ح�صولها على العالج  عن 
بدون  بع�صه  تقدمي  �صيتم  وال���ذي  ك��ون��غ،  هونغ  يف  الطبي 
مقابل. ومت�صي اآل�س يف اإجراءات رفع دعوى ق�صائية �صد 

�صاحب عملها، من خالل وزارة العمل يف هونغ كونغ.

هكذا اأ�صيبت هذه املراأة بال�صلل مرتني
بعد اأن تغلبت على ا�صطراب ع�صبي نادر ت�صبب باإ�صابتها 
 16" اأمل��ون��د  جيد  تعر�صت  ال�صفلية،  اأط��راف��ه��ا  يف  بال�صلل 
اآخر جل�صة  انتهائها من  اإثر  عاماً" حلادث مروري عنيف 
مرة  ال�صلل  حماربة  يف  رحلتها  لتبداأ  الفيزيائي،  للعالج 
ال�صابة فقدت مقدرتها على  اأن  الرغم من  وعلى  اأخ��رى. 
امل�صي ب�صبب حالتها ال�صحية، اإل اأنها مل ت�صت�صلم و�صممت 
على اخل�صوع للعديد من جل�صات اللياقة البدنية اخلا�صة 

لت�صتعيد مقدرتها على امل�صي ثانية.
وقبل ثالثة اأ�صابيع فقط، حتققت اأحالم املراهقة با�صتعادة 
من  خ��رج��ت  عندما  طبيعي  ب�صكل  احل��رك��ة  على  ق��درت��ه��ا 
جل�صة العالج الفيزيائي الأخرية.  غري اأن فرحة اأملوند مل 
تكتمل اإذ تعر�صت حلادث األيم يف نف�س اليوم اأثناء عودتها 
املنزل،  اإىل  املطار  من  الأ�صدقاء  وبع�س  واأختها  اأمها  مع 
حيث اأثرت ال�صدمة على دماغها وت�صببت باإ�صابتها بال�صلل 
تكلف  �صاقة  تاأهيل  اإع��ادة  لعملية  بحاجة  وباتت  اجلزئي، 
اآلف اجلنيهات، لتعلم كيفية امل�صي ثانية وا�صتعادة حياتها 
الطبيعية.  وب�صبب عدم مقدرة الأ�صرة على متويل جل�صات 
العالج الفيزيائي لل�صابة، جلاأت الأم ملوقع "غو فاند مي" 
املترعني،  من  كبرية  ا�صتجابة  ولق��ت  الترعات،  جلمع 

بح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الريطاينة. 

لفتات مرورية ذكية
يعكف فريق من املهند�صني يف جامعة تك�صا�س مبدينة �صان 
اأنطونيو الأمريكية على تطوير منظومة اإلكرتونية حرارية 
منخف�صة التكلفة لر�صد ال�صيارات وحت�صني اإمكانية روؤية 
الطرق  على  ل�صيما  التقاطعات،  عند  امل��روري��ة  الالفتات 

الريفية التي تزيد فيها معدلت حوادث ال�صيارات. اإيفا غرين اأثناء ح�ضورها فعالية للرتويج لفيلم »دامبو « يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا. رويرتز

هكذا احتفلت  باربي 
بعيد ميالدها ال�صتني

ارتدت الدمية باربي ت�صوليتا  الزي 
التقليدي لن�صاء �صعب اأميارا "اأحد 
ال��ه��ن��ود احلمر" م��ن بني  ���ص��ع��وب 
بوليفيا،  تقليدية يف  اأخ��رى  اأزي���اء 
ميالدها  بعيد  الحتفال  اإط���ار  يف 
ال�صتني يف معر�س يقام مطلع هذا 
الأ���ص��ب��وع يف م��دي��ن��ة لب����از ويقدم 
اآلف الن�صخ من هذه الدمية ذائعة 

ال�صيت بجميع اأنحاء العامل.
واأق�����ام جم��م��وع��ة م���ن ه����واة جمع 
دم���ى ب��ارب��ي امل��ع��ر���س ال���ذي ي�صم 
الدمية من  الن�صخ من هذه  اآلف 
خمتلف الع�صور، عالوة على املئات 
من قطع الإك�ص�صوارات وجمموعة 
م����ت����ن����وع����ة م������ن امل�����الب�����������س ال���ت���ي 
خمتلف  يف  الأي��ق��ون��ة  ه���ذه  تظهر 

مراحلها.
اإحدى  بارجا�س،  وقالت جابرييال 
اأ������ص�����ح�����اب جم����م����وع����ات ال����دم����ى 
يف  ول����دت  "باربي  اإن  امل��ع��رو���ص��ة، 
 1959 "مار�س"  اآذار  من  التا�صع 
وقد اأبينا اأن متر هذه املنا�صبة دون 
ب��ه��ا، وه��ا نحن نحتفل  الح��ت��ف��ال 
املا�صي  باليوبيل  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 

لهذه الدمية".
وي�صتعر�س املعر�س تطور الدمية 
باربي، منذ اأن طرحت يف الأ�صواق 
للمرة الأوىل قبل 60 عاماً وحتى 
يف  وخ�ص�صت  منها.  ن�صخ  اأح���دث 
ل��ل��دم��ي��ة باربي  امل��ع��ر���س م�����ص��اح��ة 
تقليدية  ب����اأزي����اء  ك���ني  و���ص��ري��ك��ه��ا 

بوليفية.
�صركة  �صعار  ب��ارب��ي  الدمية  وت��ع��د 
�صنوياً  منها  تبيع  التي  "ماتيل" 
53 مليون وحدة يف اأكرث من 150 

دولة بجميع اأنحاء العامل. 

راتب �صهري من �صركة بدون عمل
اأن  ���ص��ه��ري دون  رات����ب  ع��ل��ى  اأن حت�����ص��ل  ت��خ��ي��ل 
ت�صطر للقيام باأي عمل، حيث ميكنك اجللو�س 
اأو جمرد  ال��ك��ت��ب  ق����راءة  اأو  وم�����ص��اه��دة الأف����الم 
ال��ن��وم، وال�����ص��يء ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ت��وج��ب عليك 
�صركة  التي تقدمها  الوظيفة  به يف هذه  القيام 

�صويدية، هو ت�صجيل الدخول واخلروج. 
وابتداء من 2026، �صيتحول احللم اإىل حقيقة 
م�صروع  بف�صل  امل��ح��ظ��وظ،  للمر�صح  بالن�صبة 
ال�صويدية يف مدينة غوتنرغ،  متوله احلكومة 
عليه  الختيار  يقع  ال��ذي  املوظف  �صيعمل  حيث 
ويتقا�صى  الإن�����ص��اء.  قيد  قطار  حمطة  ل�صالح 
�صهرياً، بالإ�صافة  2320 دولراً  املوظف حوايل 
الأجور،  يف  وال��زي��ادات  ال�صنوية،  العطالت  اإىل 

كما يحق له احل�صول على راتب تقاعدي.
يبداأوا  لن  امل�صروع  على  القائمني  اأن  حني  ويف 
عندما   ،2025 حتى  التوظيف  طلبات  بتلقي 
م�صودة  اأن  اإل  امل��ح��ط��ة،  اف��ت��ت��اح  م��وع��د  ي��ق��رتب 
الإع�����الن ع��ن ال��وظ��ي��ف��ة م��ت��وف��رة ب��ال��ف��ع��ل على 

الإنرتنت، بح�صب موقع اإن دي تي يف.
متطلبات الوظيفة ب�صيطة للغاية، حيث يتوجب 
ال�صباح  امل��ح��ط��ة يف  اإىل  ال��ت��وج��ه  امل��وظ��ف  ع��ل��ى 
التي  الزمنية،  ال�صاعة  على  وال�صغط  الباكر، 
م�صابيح  م��ن  اإ�صافية  جمموعة  ب��دوره��ا  تنري 
املكان  اإىل  يعود  اليوم،  نهاية  ويف  الفلوري�صانت، 

لإطفاء هذه امل�صابيح.
وبني هذين املوعدين، ميكن للموظف اأن يفعل 
ما ي�صاء، ولي�س ملزماً بالبقاء يف املحطة طوال 
الوقت  يف  التقاعد  اأو  ال�صتقالة  وميكنه  اليوم، 
الذي يرغب به، وبخالف ذلك، ي�صمن القائمون 
على امل�صروع للموظف البقاء يف وظيفته طوال 

حياته.
"العمالة  ع��ن��وان  يحمل  ال���ذي  امل�����ص��روع  وي��ع��دُّ 
الأبدية" جتربة اجتماعية، بتمويل من فنانني 
اجلائزة  بقيمة  وترعا  املحطة،  بت�صميم  قاما 
واحد،  موظف  رات��ب  لدفع  عليها  ح�صال  التي 

لي�س عليه القيام باأي �صيء طوال اليوم.

هازال كايا تنال جائزة 
اأف�صل ممثلة

اأفاد موقع gecce الرتكي، اأن النجمة الرتكية هازال كايا نالت جائزة اأف�صل 
ممثلة، اأما جائزة اأف�صل ممثل كانت من ن�صيب املمثل اأجنني اكيوريك، بينما 
اأف�صل م�صل�صل، وهذه التكرميات هي جوائز  ح�صد م�صل�صل حكايتنا جائزة 

لتينية تكّرم النجوم الأتراك الأكرث �صهرة يف اأمريكا.
وكانت قد احتفلت كايا موؤخرا بزفافها على املخرج علي اأتاي يف حفل زفاف 
كيفاجن  الرتكي  املمثل  ومنهم  الأت��راك  املمثلني  من  العديد  ح�صره  �صخم 
تاتليتوغ وزوجته با�صاك ديزر ونور فّتاح اأوغلو وزوجها ومراد يلدرمي وزوجته 

املغربية اإميان الباين التي ارتدت قفطاناً مغربياً و�صاتاي اأول�صوي.


