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الإمارات ترحب بان�ضمام عدد من الدول للتحقيقات حول 
العمليات التخريبية التي ا�ضتهدفت ناقالت يف املياه الإقليمية للدولة

•• اأبوظبي-وام:

الدول  م��ن  ع��دد  بان�ضمام  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  رح��ب��ت 
العمليات  ح���ول  اجل���اري���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإىل  ال�ضقيقة  و  ال�����ض��دي��ق��ة 
التخريبية التي ا�ضتهدفت اأربع ناقالت حتمل اأعالم الإمارات و اململكة 
العربية ال�ضعودية و مملكة الرنويج يف املياه الإقليمية للدولة بخليج 
عمان ال�ضبوع املا�ضي. وقالت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل يف 
بيان لها : »اإن حر�ص �ضركائنا الدوليني على امل�ضاركة يف التحقيقات 
و ت�ضافر اجلهود يدعم احليادية وال�ضفافية يف الو�ضول اإىل النتائج 
املطلوبة وهو ما تتطلع اإليه دولة الإمارات العربية املتحدة من وراء 
تاأتي  امل�ضرتكة  التحقيقات  :»اإن  ال���وزارة  اأ�ضافت  و  التحقيق«.  ه��ذا 
البحرية و  اأمن املالحة  ال��دويل على حماية  لتوؤكد حر�ص املجتمع 
حركة التجارة الدولية و �ضالمة اإمدادات الطاقة« .. واأكدت اأنه مع 
ان�ضمام الدول امل�ضاركة �ضياأخذ التحقيق جمراه و ي�ضتغرق ما يلزم 

من الوقت .
حتديد مهام املراقبني وفرق العمل

الرتبية تعتمد اآلية تطبيق امتحانات نهاية العام الدرا�ضي
•• دبي – حم�شن را�شد

العام  نهاية  امتحانات  تطبيق  اآل��ي��ة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
الوزاري  للمنهاج  املطبقة  واخلا�ضة  املدار�ص احلكومية  الدرا�ضي لطلبة 
ووفقاً  املقبل.  يونيو   23 بتاريخ  انطالقها  املقرر  الدولة  م�ضتوى  على 
املدار�ص  اإج��م��ايل طلبة  يبلغ  ال���وزارة  املعتمدة من  الإح�����ض��اءات  لأح��دث 
احلكومية  ب��امل��دار���ص  ع�ضر  ال��ث��اين  وح��ت��ى  الأول  ال�ضف  م��ن  احلكومية 
منهم  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1081020 ال��دول��ة  م�ضتوى  ع��ل��ى  واخل��ا���ض��ة 
اخلا�ضة.     ب��امل��دار���ص   793295 و  احل��ك��وم��ي��ة  ب��امل��دار���ص   287725

مواقــيت ال�صالة
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�شهدا حما�شرة »اإحداث تغيري �شامل يف طب الأطفال«

حممد بن زايد وملك الأردن يوؤكدان متانة العالقات التاريخية بني البلدين
•• اأبوظبي-وام: 

بحث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بن  الثاين  عبداهلل  امللك  امل�ضلحة وجاللة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
احل�ضني ملك اململكة الأردنية الها�ضمية تعزيز العالقات الأخوية وعددا 

من الق�ضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد ام�ص يف ق�ضر البطني باأبوظبي بني 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وامللك عبداهلل الثاين بن 
العهد  الثاين ويل  بن عبداهلل  الأم��ر احل�ضني  �ضمو  احل�ضني بح�ضور 

الأردين.
ورحب �ضموه يف بداية اللقاء بالعاهل الأردين موؤكدا �ضموه قوة ومتانة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ب��ني دول���ة  ال��ت��ي جتمع  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
عهد  منذ  كافة  امل�ضتويات  على  ال�ضقيقة  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  واململكة 
قيادتي  املتبادل من  واحلر�ص  اهلل  رحمهما  وامللك ح�ضني  زاي��د  ال�ضيخ 
البلدين على الت�ضاور وتبادل وجهات النظر حول الق�ضايا وامل�ضتجدات 

يف املنطقة.
اآل نهيان  اأخ��رى �ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زاي��د  من جهة 
وامللك عبداهلل  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
الثاين بن احل�ضني ملك اململكة الأردنية الها�ضمية، وويل عهده الأمر 
را�ضد  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�ضني 
حما�ضرة  ام�ص  م�ضاء  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو  املعال 
بعنوان »اإحداث تغير �ضامل يف طب الأطفال يف العامل« األقاها كل من 
معهد  يف  املناعة  وعلم  الأط��ف��ال  طب  اأ�ضتاذ  غا�ضرب  بوبي  الربوفي�ضور 
والربوفي�ضورة  اجلامعية،  لندن  بكلية  الطفل  ل�ضحة  اأورموند  غريث 
يف  وذل��ك  اجلامعية،  لندن  بكلية  الأع�ضاب  علم  اأ�ضتاذة  كوريان  ماجنو 
جمل�ص ق�ضر البطني.                                                 )التفا�ضيل �ص2(
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حممد بن زايد خالل حمادثاته مع ملك الأردن    )وام(

ال�ضرطة اجلزائرية يف حالة تاأهب خالل املظاهرات بالعا�ضمة )رويرتز( 

قاعدة ترامب النتخابية �ضلبة
بوتني..اأب مع تاأجيل التاأكيد 

التحالف العربي: احلر�س الإيراين يزود احلوثيني بقدرات نوعية

مقتل قيادي حوثي وقوات احلزام تتقدم بال�ضالع
قائد اجلي�س اجلزائري: لي�س لنا طموحات �ضيا�ضية

مناورات تايوانية بـالذخرية احلية 
ال�ضني مع  التوتر  ت�ضاعد  و�ضط 

•• بكني-وكاالت:

تدريبا  التايوانية  البحرية  جتري 
اإط����الق ال��ن��ار ق��ب��ال��ة ال�ضاحل  ع��ل��ى 
ل��ل��ج��زي��رة، وه���ي املنطقة  ال�����ض��رق��ي 
ال�ضفن  اإن  ت����اي����وان  ت���ق���ول  ال���ت���ي 
على  تهددها  ال�ضينية  والطائرات 

نحو متزايد.
وتدريبات الأربعاء جزء من مناورات 
كوانغ" ال�ضنوية التي حتاكي  "هان 
ه��ج��وم��ا م��ن ج��ان��ب ال�����ض��ني، التي 
تدعي اأن تايوان جزءا من اأرا�ضيها 

و�ضت�ضمها بالقوة اإذا لزم الأمر.
امل���داف���ع  اإط�������الق  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
القطع  ب���وا����ض���ط���ة  وال���������ض����واري����خ 
الأعماق،  قذائف  واإطالق  البحرية 
اأطلقت الطائرات املقاتلة �ضواريخ، 
كما اأطلقت طائرات حربية م�ضادة 

للغوا�ضات عوامات اإنقاذ.

�شوؤال حتت جمهر اأهل الخت�شا�س:
هل �ضيتم اإعادة انتخاب ترامب عام 2020 ؟

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يقوم دونالد ترامب بحملة انتخابية منذ دخوله اإىل البيت الأبي�ص، ولكن قبل 
ما يزيد عن 500 يوم من القرتاع، ي�ضاعف الرئي�ص الأمريكي ال�ضرعة. وح�ضب 
رويرت ، �ضينطلق ر�ضميا يف منت�ضف يونيو للفوز بولية ثانية. وم�ضاء الثنني، ذهب 
لي�ضطاد يف اأر�ص خ�ضمه الرئي�ضي يف ا�ضتطالعات الراأي، الدميقراطي جو بايدن، 

واألقى خطاًبا يف مطار مونتورزفيل ، ببن�ضلفانيا.          )التفا�ضيل �ص15(

•• اجلزائر-وكاالت:

قال قائد اجلي�ص اجلزائري الفريق 
املوؤ�ض�ضة  اإن  ���ض��ال��ح  ق��اي��د  اأح���م���د 
طموحات  ل��ه��ا  لي�ضت  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
اإىل  فقط  ت��ه��دف  لكنها  �ضيا�ضية، 
للد�ضتور.  ط��ب��ق��ا  ال���ب���الد  خ���دم���ة 
واأ�ضاف �ضالح يف ت�ضريحات نقلها 
الأربعاء:  ام�ص  »النهار«،  تلفزيون 
اأكرث  التزمنا  اأن��ن��ا  اجلميع  ليعلم 
م����ن م������رة وب����ك����ل و�����ض����وح اأن�������ه ل 
طموحات �ضيا�ضية لنا �ضوى خدمة 
الد�ضتورية،  ملهامنا  طبقا  ب��الدن��ا 
مبلغ  وه��و  اآمنة  م��زده��رة  وروؤيتها 

غايتنا.
وم����ن����ذ اأج����������ربت الح����ت����ج����اج����ات 
العزيز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ص  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 
ال�ضهر  ال��ت��ن��ح��ي،  ع��ل��ى  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
قائمة  الق�ضاء  اأمام  املا�ضي، ميثل 
اأعمال،  ال�ضلطة ورج��ال  من رم��وز 
الهدف  يف  ي�ضكك  البع�ص  اأن  اإل 

من وراء هذه التحقيقات.

لكن قائد اجلي�ص اجلزائري اتهم 
يف ك��ل��م��ت��ه م���ن و���ض��ف��ه��م ب����»اأب���واق 
متييع  ب�����«حم����اول����ة  ال���ع�������ض���اب���ة«، 
الراأي  مبغالطة  الف�ضاد  حم��ارب��ة 
جهود  اأن  »اإل  وت����اب����ع:  ال�����ع�����ام«. 
وقيادته  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص 
باملر�ضاد  لها  ك��ان��ت  النوفمربية، 
واأف�ضلت هذه املوؤامرات والد�ضائ�ص، 

بف�ضل احلكمة والتب�ضر والإدراك 
العميق مل�ضار الأحداث وا�ضت�ضراف 

تطوراتها«.
ويقول حمللون اإن اجلي�ص ت�ضاوره 
الأزم����ة،  ت�ضتمر  اأن  م��ن  امل��خ��اوف 
الرئا�ضية  النتخابات  جت��رى  واأل 
يف م��وع��ده��ا امل��ق��رر يف ال��راب��ع من 

يوليو املقبل.

•• اليمن-وكاالت:

اإن  املالكي،  تركي  العربي،  التحالف  ق��وات  با�ضم  املتحدث  قال 
احلوثيني  املتمردين  بتزويد  يقوم  الإي��راين،  الثوري  احلر�ص 
يف اليمن بقدرات ع�ضكرية نوعية، تتمثل يف �ضواريخ بالي�ضتية 

وطائرات من دون طيار.
اإمكانيات  على  ح�ضلت  احلوثية  امليلي�ضيات  اإن  املالكي  وق��ال 
بحيث  عليها،  حت�ضل  اأن  ال��ع��امل  يف  ميلي�ضيات  لأي  ميكن  ل 

متكنهم من ا�ضتهداف اأماكن داخل اململكة. 
من  العربي  التحالف  خ��رباء  ب��ه  يقوم  م��ا  اأن  املالكي  واأ���ض��اف 
من  الطائرات  اأنظمة  ومكونات  الطائرات  ه��ذه  بقايا  فح�ص 
دون ط��ي��ار، يثبت ت��ورط احل��ر���ص ال��ث��وري الي���راين يف تزويد 

ميلي�ضيات احلوثي بهذه القدرات.
باأن ميلي�ضيات  الأربعاء،  واأف��ادت معلومات للعربية، ام�ص  هذا 
احل��وث��ي ع��م��دت اإىل تفجر اجل�����ض��ور وال��ط��رق ال��راب��ط��ة بني 
اليمنية،  ال�ضالع  حمافظة  �ضمال  ومري�ص  قعطبة  مدينتي 

وجتددت املعارك بني القوات اليمنية امل�ضرتكة واحلزام الأمني 
اأخ����رى، يف جبهات  م��ن جهة  احل��وث��ي  وميلي�ضيات  ج��ه��ة،  م��ن 

القتال �ضمايل حمافظة ال�ضالع.
وق�ضفت طائرات التحالف العربي مواقع املتمردين احلوثيني 
و�ضهدت  قعطبة،  مديرية  غربي  �ضمال  حجر،  منطقة  باجتاه 

ال�ضاعات املا�ضية معارك عنيفة يف جبهة حجر.
وقالت م�ضادر ميدانية اإن احلوثيني �ضنوا هجوما كبرا على 
وتكبد  عنيفة،  دارت معارك  باجة يف جبهة حجر، حيث  قرية 
�ضر�ضة  مواجهات  عقب  الأرواح  يف  كبرة  خ�ضائر  احلوثيون 
اإىل تدمر عربة  امل�ضادر  واأ�ضارت  املالح غربي باجة.  يف �ضيلة 

مدرعة ومركبتي نقل للمتمردين يف املنطقة.
ال�ضريفي  ���ض��ف��ي��ان  احل���وث���ي  ال��ق��ي��ادي  اأن  امل�����ض��ادر  واأ����ض���اف���ت 
املكنى )اأب��و ح��رب(، اأح��د قيادات ق��وات الأم��ن املركزي التابعة 

للمتمردين، لقي م�ضرعه يف املعارك يف جبهة حجر.
و�ضنت املقاومة امل�ضرتكة و احلزام الأمني ق�ضفا مدفعيا على 

مواقع املتمردين يف منطقة الفاخر غربي قعطبة.

كما قامت  املا�ضية.  الأي��ام  بها خالل  التي منيت  الهزائم  بعد 
امليلي�ضيات باأعمال تخريبية ونهب ممتلكات وا�ضعة يف املناطق 

التي مت دحرها منها وحتريرها.
�ضباح  احلوثية  امليلي�ضيات  تفجر  م�ضورة  مقاطع  واأظ��ه��رت 

الأربعاء ج�ضراً قبل ان�ضحابها من حميطه بقليل.
القوات  اأن  الأربعاء،  واأف��ادت م�ضادر ميدانية مينية ام�ص  هذا 
اليمنية امل�ضرتكة وقوات احلزام الأمني، �ضيطرتا على مناطق 
وا�ضعة يف حمافظة ال�ضالع جنوب اليمن، يف حني قتل قيادي 

حوقي خالل املاعرك يف املحافظة.
وقالت امل�ضادر اإن القوات متكنت من طرد ميلي�ضيات احلوثي 
وتتوغل  ال�ضيم،  ونقيل  وال��وع��ل  ق��ردح  مناطق  م��ن  الإي��ران��ي��ة 

حاليا داخل منطقة حمر �ضمايل حمافظة ال�ضالع.
مناطق  يف  عنيفة  معارك  امل�ضرتكة  اليمنية  القوات  وتخو�ص 
ع��ددا من  اأن  اأك���دت  التي  امل�����ض��ادر،  ال�ضالع، بح�ضب  م��ن  ع��دة 
احلوثيني  امل��ت��م��ردي��ن  �ضفوف  يف  �ضقطوا  واجل��رح��ى  القتلى 

خالل ال�ضتباكات.

ح�شر الأم�شية الرم�شانية حلكومة اأبوظبي
حممد بن زايد: اأبوظبي متتلك القدرة والإمكانات 

والإرادة لت�ضدر موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية كافة
•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح�ضر 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة الأم�ضية الرم�ضانية ملوظفي حكومة اأبوظبي »برزة 
املا�ضية يف  الليلة قبل  اأبوظبي  املكتب الإعالمي حلكومة  التي نظمها  اأبوظبي« و 
كوادر  من   3400 ح��وايل  مب�ضاركة  اأدنيك«   « للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي  مركز 

الدوائر و املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية وقياداتها.
رم�ضان  ب�ضهر  اأبوظبي  حكومة  وموظفي  قيادات  حديثه  م�ضتهل  يف  �ضموه  وهناأ 
املبارك ناقال اإليهم حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة »حفظه اهلل« ومتنياته لهم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق الأهداف التنموية 
الطموحة لإمارة اأبوظبي.                                                            )التفا�ضيل �ص3(

لعب اجلودو.. وبطلة اجلمباز:
تواأم على ح�ضاب القي�ضر فالدميري بوتني؟

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف رو�ضيا ، امل�ضالة من امل�ضكوت عنها، وهذه املرة اأي�ضا، مل تنب�ص ال�ضحافة 
البطلة  ت��دور حول  ف��اإن الأخبار   ، املو�ضوع. ومع ذلك  بكلمة حول هذا 
الأوملبية ال�ضابقة األينا كابيفا،  36 عاًما، والتي ُي�ضاع اأنها على عالقة 
بفالدمير بوتني،66 عاًما، منذ ما يقارب العقدين. اأجنبت الريا�ضية 
ال�ضابقة يف 7 مايو 2019 تواأما من الذكور يف م�ضت�ضفى كولكوف يف 

مو�ضكو.. حدث حماط ب�ضرية مطلقة.          )التفا�ضيل �ص14(

برملانيني  واإ�ضابة  قتياًل   12
مبــقــديــ�ــضــو ـــار  ـــج ـــف ان يف 

•• مقدي�شو-وكاالت:

ام�ص  ال�ضومالية  ال�ضرطة  ذك��رت 
الأربعاء اأن 12 �ضخ�ضاً على الأقل 
�ضيارة  ان���ف���ج���رت  ع��ن��دم��ا  ُق�������ت���ل���وا، 
اأمنية  تفتي�ص  نقطة  عند  مفخخة 
يف العا�ضمة ال�ضومالية، مقدي�ضو.

اأحمد  ال�����ض��رط��ة،  م�������ض���وؤول  وق�����ال 
ب��ا���ض��ان  »وق���ع ان��ف��ج��ار �ضخم عند 
حتى  ل��دي��ن��ا  اأم��ن��ي��ة  تفتي�ص  نقطة 
بينهم  م��ن  وف����اة،  ح��ال��ة   12 الآن 
وم�ضوؤولة  الأم���ن،  اأف���راد  م��ن  �ضتة 

ع�ضكرية بارزة«.
قتلى  اأي�ضاً  هناك  كان  اأن��ه  واأ�ضاف 
ع�ضوين  اأن  وت��اب��ع  امل��دن��ي��ني.  ب��ني 

بالربملان اأ�ضيبا.
بعد  املنطقة  كثيف  دخ���ان  وغ��ط��ى 
الن���ف���ج���ار، ال�����ذي اأحل�����ق اأ�����ض����راراً 

بالعديد من املباين املجاورة.
وتابع »كان هناك ازدحام مروري يف 
املنطقة يف ذلك الوقت« م�ضراً اإىل 

اأن ح�ضيلة القتلى رمبا ترتفع.

وا�ضنطن متهل اأردوغان اأ�ضبوعني 
للتخلي عن »اإ�س400-« الرو�ضية

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأمهلت الوليات املتحدة تركيا فرتة ل تتجاوز اأ�ضبوعني كي تتخلى عن �ضراء 
منظومات »اإ�ص400-« الرو�ضية.

اخلارجية  وزارة  يف  م�ضادر  ع��ن  الأمريكية  �ضي«  ب��ي  اإن  »�ضي  قناة  ونقلت 
»اإ�ص400-« مع  باإلغاء �ضفقة  اأنقرة  اإن وا�ضنطن تطالب  الأمريكية قولها 
مو�ضكو بحلول الأ�ضبوع الأول من �ضهر يونيو )حزيران( املقبل، م�ضرة اإىل 
الناتو  »دول  اإن  امل�ضدر قوله  القناة عن  تقرير  نهائي. ونقل  املوعد  اأن هذا 
الأنظمة  اأم��ا  الناتو.  اأنظمة  مع  تتفق  ع�ضكرية  باآليات  تزويدها  اإىل  حتتاج 

الرو�ضية فال تنا�ضب هذه املعاير«. 
واأ�ضاف امل�ضدر ذاته: »ما ن�ضر اإليه اأن تركيا �ضتواجه تبعات حقيقية و�ضلبية 
هذه  بني  من  اأن  مو�ضحاً  اإ�ص400-«،  على  احل�ضول  اإج���راءات  اأكملت  اإذا 
التبعات عزل اأنقرة عن برنامج �ضراء مقاتالت »اإف35-« الأمريكية، و�ضداد 
100 مقاتلة من هذا الطراز، قدمت تركيا طلباً ب�ضرائها لكنها مل  تكلفة 

تت�ضلمها بعد، اإ�ضافة اإىل تعر�ص البالد لعقوبات اأمريكية ومن دول الناتو.
وذكر تقرير نقله موقع قناة »رو�ضيا اليوم« الإلكرتوين اأن الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اأردوغان، اأكد يوم اجلمعة املا�ضي، يف اأعقاب لقائه رئي�ضة جمل�ص 
تنفيذ  على  ب��الده  ع��زم  ماتفيينكو،  فالنتينا  ال��رو���ض��ي،  )ال�ضيوخ(  الحت���اد 
�ضروط ال�ضفقة مع رو�ضيا حول �ضراء منظومات "اإ�ص400-" ال�ضاروخية 
اأنقرة  لها  تتعر�ص  م�ضبوقة  غ��ر  �ضغوط  م��ن  ال��رغ��م  على  للجو،  امل�ضادة 

للتخلي عن هذه ال�ضفقة.

)التفا�ضيل �ص7(
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اأخبـار الإمـارات
جامع ال�ضيخ زايد الكبري ي�ضتقبل اأكرث من 420 األف �ضخ�س يف الع�ضر الأُول من رم�ضان

 •• اأبوظبي -وام:

ال�ضهر  الأُول من  الع�ضر  الكبر خالل  زايد  ال�ضيخ  بلغ عدد مرتادي جامع 
الف�ضيل حوايل 659 429 بينهم 618 78 م�ضليا و289360 �ضائما 
و61681 زائرا مت ا�ضتقبالهم يف ظل التنوع الثقايف والرثاء الروحي �ضمن 
الآخر  والت�ضامح واحرتام  كالتعاي�ص  النبيلة  الإن�ضانية  القيم  منظومة من 
بينما بلغ عدد امل�ضلني يف جامع ال�ضيخ زايد باإمارة الفجرة خالل الفرتة 

نف�ضها 28565 م�ضليا.
ومع تزايد اإقبال امل�ضلني وال�ضائمني على اجلامع ت�ضافرت اجلهود يف مركز 
جامع ال�ضيخ زايد الكبر خلدمة �ضيوف اجلامع طوال اأيام وليايل ال�ضهر 
م�ضتويات  اأعلى  لتحقيق  ترمي  وا�ضرتاتيجية  وا�ضحة  روؤي��ة  وفق  الف�ضيل 

اإذ بلغت ن�ضبة ر�ضا امل�ضلني  الر�ضا لدى رواد اجلامع على اختالف فئاتهم 
وذلك   94% م��ن  اأك���رث  الف�ضيل  ال�ضهر  م��ن  الأوىل  الع�ضر  الأي���ام  خ��الل 
من خالل قيام املركز بقيا�ص م�ضتوى ر�ضا رواد اجلامع ب�ضكل يومي �ضعيا 

لالرتقاء مب�ضتوى اخلدمات ب�ضورة م�ضتمرة.
وت�ضارعت وترة العمل قبيل وخالل اأيام ال�ضهر الف�ضيل بتق�ضيم فرق العمل 
و«م�ضابيح  ال�ضائمون«  »�ضيوفنا  الرحمن �ضمن م�ضروعي  خلدمة �ضيوف 
فرتات  على  اإليها  املوكلة  املهام  اأداء  على  الفرق  تتناوب  بحيث  رم�ضانية« 
و�ضائمني  م�ضلني  من  اجلامع  رواد  احتياجات  لتلبية  وم�ضائية  �ضباحية 
ال�ضهر  ل��ي��ايل  امل��رك��ز يف عمله خ��الل  ال��ي��وم حيث ل يقف  م���دار  وزوار على 
الف�ضيل وح�ضب بل ويف الفرتة ال�ضباحية ت�ضتقبل فرق العمل من املوظفني 
اإىل  ال�ضبت  يوم  الزيارة من  اأب��واب  لهم  تفتح  الذين  و�ضيوفه  اجلامع  زوار 

اخلمي�ص من ال�ضاعة 09:00 �ضباحا حتى ال�ضاعة 03:00 ظهرا ل�ضيما 
بعد متديد اأوقات الزيارة خالل �ضهر رم�ضان عن الأعوام ال�ضابقة ذلك اإىل 
امل�ضلني  ل�ضتقبال  الالزمة  التجهيزات  واإع���داد  اللوج�ضتية  املتابعة  جانب 
الع�ضر  بعد �ضالة  باأعداد كبرة على اجلامع  يتوافدون  الذين  واملفطرين 
لي�ضتمر العمل حتى �ضباح اليوم التايل وبذلك فاإن املركز يعمل مبا يقارب 

ال�ضهر الف�ضيل. خالل  يوميا  �ضاعة   24
وما يقدم املركز من خدمات لهذا احل�ضور الكبر من مرتاديه على اختالف 
وما  ال�ضمحة  الإ�ضالمية  العقيدة  يعك�ص جوهر  اإمنا  وثقافاتهم  جن�ضياتهم 
اإم����ارات اخل��ر من  الإ���ض��الم م��ن ت�ضامح وم��ا عهدت عليه  يحث عليه دي��ن 

احتواء للجميع يف اإطار من القيم الإن�ضانية النبيلة.
وتعاون املركز مع عدد من اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة لتنظيم 

العمل وتن�ضيق اجلهود وو�ضع اخلطط لتقدمي اأف�ضل اخلدمات وفق معاير 
عاملية عالية اجلودة والكفاءة حيث بلغ عدد ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني للمركز 
وموؤ�ض�ضة حكومية وخا�ضة منها  30 جهة  العام  لهذا  �ضهر رم�ضان  خالل 
 - للمركز  ال�ضرتاتيجي  ال�ضريك   - امل�ضلحة  ال��ق��وات  �ضباط  ون��ادي  فندق 
املركز  يقيمه  ال��ذي  ال�ضائمني«  »�ضيوفنا  مل�ضروع  رئي�ضا  داعما  يعد  وال��ذي 
خالل ال�ضهر الف�ضيل على مدى اأع��وام متتالية وذلك من خالل اإع��داد ما 
يقارب 600 األف وجبة اإفطار طوال �ضهر رم�ضان املبارك بحيث تكون وجبة 
متكاملة تراعي احتياجات ال�ضائمني مع احلر�ص على �ضالمتها ومالءمتها 
500 موظف  ي�ضم  متكامل  فريق عمل  خ��الل  وذل��ك من  ال�ضحة  ملعاير 
م��ن مقر  نقلها  والإ���ض��راف على عملية  ال��وج��ب��ات  ب��اإع��داد  يقومون  وع��ام��ل 

النادي اإىل اخليام يف جامع ال�ضيخ زايد الكبر.

بحثا عددا من الق�شايا والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وملك الأردن يوؤكدان متانة العالقات التاريخية بني البلدين
�شموه يوؤكد على التن�شيق مع الدول العربية ويف مقدمتها الأردن ب�شاأن تطورات الأحداث يف املنطقة مبا ي�شون امل�شالح العربية العليا 

امللك عبداهلل: اأمن دولة الإمارات ودول اخلليج العربي من اأمن الأردن
•• اأبوظبي-وام: 

بحث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
احل�ضني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  وجاللة  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ملك اململكة الأردنية الها�ضمية تعزيز العالقات الأخوية وعددا من الق�ضايا 

والتطورات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك.
بني  باأبوظبي  البطني  ق�ضر  يف  ام�ص  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الثاين  ع��ب��داهلل  وامل��ل��ك  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
العهد  الثاين ويل  الأم��ر احل�ضني بن عبداهلل  �ضمو  بن احل�ضني بح�ضور 

الأردين.
ومتانة  ق��وة  �ضموه  موؤكدا  الأردين  بالعاهل  اللقاء  بداية  يف  �ضموه  ورح��ب 
العالقات الأخوية التي جتمع بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 
زايد  ال�ضيخ  عهد  منذ  كافة  امل�ضتويات  على  ال�ضقيقة  الها�ضمية  الأردن��ي��ة 
على  البلدين  قيادتي  م��ن  املتبادل  واحل��ر���ص  اهلل  رحمهما  ح�ضني  وامل��ل��ك 

الت�ضاور وتبادل وجهات النظر حول الق�ضايا وامل�ضتجدات يف املنطقة.
وقال �ضموه: اإن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان رئي�ص الدولة » حفظه اهلل » تويل العالقات مع  خليفة بن زايد 
اإىل  دفعها  على  وتعمل  كبرة  اأهمية  ال�ضقيقة  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  اململكة 
الأمام يف املجالت املختلفة مبا ي�ضب يف خدمة البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني 
�ضموه  واأ�ضار  والنه�ضة.  والتطور  التنمية  امل�ضرتكة يف  الطموحات  ويحقق 
اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعمل على التن�ضيق مع الدول العربية 

ويف مقدمتها اململكة الأردنية الها�ضمية ب�ضاأن تطورات الأحداث يف املنطقة 
الإقليميني  وال�ضتقرار  الأمن  العليا ويحفظ  العربية  امل�ضالح  مبا ي�ضون 
وي�ضمن حرية املالحة يف هذه املنطقة ذات الأهمية ال�ضرتاتيجية الفائقة 

للعامل كله.
من جانبه �ضدد جاللة امللك عبداهلل الثاين على وقوف الأردن اإىل جانب 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف احلفاظ على اأمنها وا�ضتقرارها، موؤكدا 

جاللته اأن اأمن دولة الإمارات ودول اخلليج العربي من اأمن الأردن.
واأعرب جاللته عن تقديره لدولة الإمارات العربية املتحدة، بقيادة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، على دعمها 

امل�ضتمر لالأردن.
املجل�ص  ع�ضو  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اللقاء  ح�ضر 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  و�ضمو  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�ضيخ  و�ضمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال اخلرية  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  اأم���ن���اء م��وؤ���ض�����ض��ة زاي���د  جمل�ص 
والإن�ضانية والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص ديوان ويل عهد اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل .
اخلارجية  وزي��ر  ال�ضفدي  اأمي��ن  معايل  الأردين  اجلانب  من  ح�ضره  كما 
و�ضوؤون املغرتبني والدكتور ب�ضر اخل�ضاونة م�ضت�ضار جاللة امللك لالت�ضال 

والفريق الركن حممود عبداحلليم فريحات رئي�ص هيئة الأركان امل�ضرتكة 
لدى  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  اململكة  �ضفر  ال��ع��ب��ادي  ع��ب��داهلل  جمعة  و���ض��ع��ادة 
اآل نهيان ماأدبة  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأق��ام �ضاحب  . وقد  الدولة 

افطار تكرميا جلاللة امللك عبداهلل الثاين.
و�ضدر يف ختام زيارة عاهل الأردن اإىل الدولة بيان اإماراتي - اأردين م�ضرتك 
فيما يلي ن�ضه... // عقد يف ق�ضر البطني يف العا�ضمة اأبوظبي لقاء بني 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
املتحدة وجاللة  العربية  الإم��ارات  امل�ضلحة يف دولة  للقوات  الأعلى  القائد 
العالقات  على  رك��ز  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  الثاين  عبداهلل  امللك 
الها�ضمية،  الأردنية  اململكة  التي جتمع بني  الرا�ضخة  والتاريخية  الأخوية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وجاللة امللك عبداهلل 
الثاين قوة ومتانة العالقات الأخوية التي تربط اململكة الأردنية الها�ضمية 
املتبادل  واحل��ر���ص  كافة  امل�ضتويات  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
الق�ضايا  ح��ول  النظر  وجهات  وت��ب��ادل  الت�ضاور  على  البلدين  قيادتي  من 

وامل�ضتجدات يف املنطقة.
والإم����ارات كان  الأردن  اأم��ن  اأن  ع��ب��داهلل على  امللك  �ضموه وج��الل��ة  و���ض��دد 
و�ضيبقى واحدا ل يتجزاأ، يف اإطار العالقات التاريخية التي �ضيدتها قيادتا 
البلدين على اأ�ض�ص من الت�ضامن والتعاون الوثيق، موؤكدين وقوفهما �ضفا 

واحدا وت�ضامنهما املطلق يف مواجهة كل التحديات.
الأ�ضقاء يف  اإىل جانب  اإمكانياته  وبكامل  الأردن  وق��وف  امللك  واأك��د جاللة 

دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة يف مواجهة اأي حتد ي�ضتهدف اأمنها 
اللذين ي�ضكالن واأمن اخلليج العربي ركيزة لأمن وا�ضتقرار  وا�ضتقرارها، 

املنطقة والعامل.
اإىل  الأردن  وق��وف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وثمن �ضاحب 
جانب دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية يف مواجهة 
الإقليمية  امل��ي��اه  �ضفن جت��اري��ة يف  الأخ����رة على  الإج��رام��ي��ة  الع���ت���داءات 
موؤكدا  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  النفطية  املن�ضاآت  وبع�ص  الإماراتية 
�ضموه اأن الأردن ميثل عمقا ا�ضرتاتيجيا مهماً ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية.
ووجه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وجاللة امللك عبداهلل 
البلدين  يف  امل�ضرتكة  الإرك��ان  هيئة  ورئي�ضي  اخلارجية،  وزي��ري   .. الثاين 
اآليات  وتكري�ص  التحديات،  خمتلف  اإزاء  املواقف  لتني�ضق  التوا�ضل  باإدامة 
التن�ضيق والتعاون يف مواجهة  اأعلى درجات  املوؤ�ض�ضي، الذي ي�ضمن  العمل 
الأردن  ع��اه��ل  وج��الل��ة  �ضموه  لتوجيهات  وتنفيذا  امل�����ض��رتك��ة.  ال��ت��ح��دي��ات 
�ضتقوم وحدات من القوات امل�ضلحة يف البلدين ال�ضقيقني، واللتني تربطهما 
عالقات تاريخية وموؤ�ض�ضية، باإجراء مترين م�ضرتك يف امل�ضتقبل القريب 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وجاللة امللك عبداهلل 
يف  ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني  التعاون  تو�ضيع  على  املطلق  احل��ر���ص  ال��ث��اين 
اآفاق  فتح  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  املنا�ضبة  اخل��ط��وات  وات��خ��اذ  امل��ج��الت،  خمتلف 

جديدة للتعاون القت�ضادي والتجاري وال�ضتثماري والثقايف، وال�ضياحي .

حممد بن زايد وملك الأردن ي�ضهدان حما�ضرة »اإحداث تغيري �ضامل يف طب الأطفال«
•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضهد �ضاحب 
اململكة  الثاين بن احل�ضني ملك  وامللك عبداهلل  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
و�ضاحب  الثاين  عبداهلل  بن  احل�ضني  الأم��ر  عهده  وويل  الها�ضمية،  الأردن��ي��ة 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 
م�ضاء ام�ص حما�ضرة بعنوان » اإح��داث تغير �ضامل يف طب الأطفال يف العامل 
اأ�ضتاذ طب الأطفال وعلم املناعة يف  األقاها كل من الربوفي�ضور بوبي غا�ضرب   «
والربوفي�ضورة  اجلامعية،  لندن  بكلية  الطفل  ل�ضحة  اأورم��ون��د  غريث  معهد 
جمل�ص  يف  وذل��ك  اجلامعية،  لندن  بكلية  الأع�ضاب  علم  اأ�ضتاذة  كوريان  ماجنو 
ق�ضر البطني. �ضهد املحا�ضرة اإىل جانب �ضموهم ، �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ حمدان بن  القيوين، و�ضمو  اأم  املعال ويل عهد  را�ضد  بن 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، ومعايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�ضي رئي�ضة 
املجل�ص الوطني الحتادي، و�ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية والإن�ضانية، والفريق 
�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، 
اأبوظبي، و�ضمو  دي��وان ويل عهد  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ حامد بن  و�ضمو 
ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، و�ضمو ال�ضيخ 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم، 
و�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن خليفة اآل نهيان م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو رئي�ص 
الدولة، ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح، ومعايل اأمين 
ال�ضفدي وزير خارجية الأردن. وعدد من ال�ضيوخ واأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي 

وكبار ال�ضخ�ضيات.
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو  �ضكرهما  عن  حديثهما  بداية  يف  املحا�ضران  وعرب 
مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية بعد املكرمة ال�ضخية وتربعها مببلغ 
اإ�ضرتليني ل�ضالح مركز زايد لأبحاث الأمرا�ص النادرة لدى  60 مليون جنيه 

اأن مكرمة �ضموها وقرب افتتاح املركز يف �ضهر يوليو  الأطفال يف لندن. واأك��دا 
من العام احلايل �ضي�ضهم يف اإحداث نقلة نوعية على م�ضتوى طب الأطفال يف 
العامل، حيث يعتزم ا�ضتثمار املبلغ يف تعزيز الأبحاث العلمية اخلا�ضة بالعالجات 
�ضت�ضاهم  كما  وزراع��ة اخلاليا،  اجلينات  علم  على  املعتمدة  والعالجات  املبتكرة 
�ضتمّكن  والتي  احلديثة  الطبية  والتقنيات  املختربات  اأح��دث  توفر  املكرمة يف 
ال��ب��اح��ث��ني والأط���ب���اء م��ن ت��ط��وي��ر ع��الج��ات ج��دي��دة رائ����دة ل��الأم��را���ص النادرة 
النادرة لدى الأطفال يعد  اأن مركز زايد لأبحاث الأمرا�ص  واملعقدة. واأو�ضحا 
اأورموند �ضرتيت يف لندن، وكلية  ثمرة لل�ضراكة القائمة بني م�ضت�ضفى جريت 
لندن اجلامعية وموؤ�ض�ضة م�ضت�ضفى جريت اأورموند �ضرتيت اخلرية لالأطفال، 
لإيجاد  والباحثني  الأط��ب��اء  مئات  املركز  ي�ضتقطب  اأن  املقرر  من  اأن��ه  موؤكدين 

عالجات جذرية لالأمرا�ص النادرة واملعقدة لدى الأطفال.
واأكد الربوفي�ضور بوبي غا�ضرب اأن املكرمة والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات 
�ضي�ضهمان يف تقريب العامل من مواكبة التطورات التي ي�ضهدها القطاع الطبي 
عرب دعم الأبحاث والعالجات الرامية لإيجاد طرق مبتكرة ملعاجلة الأمرا�ص، 
فيما �ضيوفر دعماً لالخرتاعات والعالجات املبتكرة واملئات من براءات الخرتاع 
مراعاة  مع  ال��ع��امل،  يف  لالأطفال  الطبية  العناية  �ضكل  تغير  �ضاأنها  من  التي 
اجلانب ال�ضتثماري الذي �ضيعاد ا�ضتثماره لتعزيز متطلبات تطوير العالجات 
التدريجي  البتعاد  يف  فعلياً  ب��داأ  العامل  اإن  وق��ال  الأط��ف��ال.  باأمرا�ص  املرتبطة 
يف  املوّحد  والأ�ضلوب  واحلبوب  الأدوي��ة  على  املعتمدة  التقليدية  العالجات  عن 
4 عالجات جينية معتمدة  اأن هناك  الرغم من  اأن��ه وعلى  اإىل  العالج... لفتا 

يف اأمريكا واأوروبا يف الوقت احلايل اإل اأن هناك ع�ضرات العالجات اجلديدة يف 
طريقها اإىل العتماد والتعميم على م�ضتوى العامل يف الوقت القريب.

اأبحاث العالج اجليني خالل  ال��رّواد يف جمال  وقال الربوفي�ضورغا�ضرب - اأحد 
الع�ضرين عاماً املا�ضية واخلبر العاملي يف جمال اأمرا�ص نق�ص املناعة - اإن 6 
% توؤثر ب�ضكل   70 اآلف مر�ص نادر مت ت�ضجيلها خالل الفرتة املا�ضية منها 
%80 من تلك الأم��را���ص متتلك  اأن ن�ضبة  اإىل  مبا�ضر على الأط��ف��ال، م�ضراً 
اأ�ضول جينية، كما اأن %30 من الأطفال امل�ضابني بالأمرا�ص النادرة يف العامل 

ميوتون قبل �ضن اخلام�ضة.
والعالجات  اجلينية  العالجات  وف��رت  معقدة  ح��الت  املحا�ضران  وا�ضتعر�ص 
ب���زرع وت��ع��زي��ز اخل��الي��ا يف ع��الج��ه��ا ب�ضكل م��ب��ه��ر.. ح��ي��ث ا�ضتعر�ص  امل��رت��ب��ط��ة 
الربوفي�ضور غا�ضرب حالة لطفل اإماراتي يدعى حارب يتلقى العالج يف لندن بعد 
اإىل اأن الفريق املعالج  معاناته من خلل جيني يف م�ضتوى »الدوبامني«، م�ضراً 

يعمل على اإنتاج عالج جيني خا�ص بتلك احلالة ل�ضتبدال العيوب اجلينية.
 ،2001 واأج��رى فريق الربوفي�ضور غا�ضرب اأول عالج جيني يف العامل يف �ضنة 
لديه  يتطور  مل  حيث  ال�ضديد«  املركب  املناعة  »ع��وز  مبر�ص  مولود  طفل  على 
تهدد  كالزكام  الب�ضيطة  الأمرا�ص  فاأ�ضبحت حتى  ب�ضكل �ضحيح،  املناعة  جهاز 
حياته، وت�ضمن العالج املبتكر اجلديد اإدخال ن�ضخة �ضاحلة من اجلني املعيب 
الآن  وبلغ  يعمل،  لديه  املناعة  ب��داأ جهاز  اأ�ضابيع  ب�ضعة  وبعد  الطفل،  يف خاليا 

ال�ضابعة ع�ضرة من العمر وهو يتمتع ب�ضحة جيدة.
وفريقه تطوير عالجات جينية  غا�ضرب  الربوفي�ضور  وا�ضل  ذلك احلني  ومنذ 

جديدة لعدد من ا�ضطرابات نظام الدم الأخ��رى، حيث قّدموا عالجات غرت 
حياة اأكرث من 60 طفاًل. وقد عمل فريقه اأي�ضاً على تطوير عالجات وراثية 

مهمة من اجليل التايل حلالت اأخرى مثل �ضرطان الدم املقاوم للعقاقر.
يف  احلركة  ا�ضطرابات  خبرة  كوريان  ماجنو  الربوفي�ضورة  اأ�ضارت  جهتها  من 
باركن�ضون  ومتالزمة  »الد�ضتونيا«  التوتر  خلل  ذلك  يف  مبا  الطفولة،  مرحلة 
العالجات  توفرها  التي  بالفر�ص  التام  الوعي  اأهمية  اإىل  الرعا�ضي«،  »ال�ضلل 
العامل. وكانت  الأطفال يف  �ضكل وم�ضتقبل طب  اجلينية وعالجات اخلاليا يف 
بالأطفال  التنبوؤ  على  �ضاعد  ال��ذي  اجلني  اكت�ضاف  عن  امل�ضوؤولة  الربوفي�ضورة 
امل�ضابني بخلل التوتر »الد�ضتونيا« يف �ضنة 2017 عرب ال�ضتفادة من »التحفيز 
تطوير  يف  الكثرين  حياة  غّر  ال��ذي  الكت�ضاف  هذا  و�ضاهم  للدماغ«،  العميق 

عالج فعال للغاية مّكن الأطفال امل�ضابني من ا�ضتعادة القدرة على امل�ضي.
ويتمتع فريق الربوفي�ضورة كوريان اأي�ضاً بخربة يف ا�ضطرابات الناقل الع�ضبي، 
اأ�ضبح  مبا يف ذلك »نق�ص الأحما�ص الأمينية العطرية ديكاربوك�ضيالز«، حيث 
بالإمكان تخفي�ص م�ضتويات املواد الكيميائية املهمة - الدوبامني وال�ضروتونني 
ب�ضكل  ال��ذي يحد من ممار�ضة احلياة  املر�ص  امل�ضابني. وه��ذا  الأطفال  - لدى 
اجل�ضم.  يف  م��وؤمل��ة  وت�ضنجات  احل��رك��ة  يف  �ضديدة  �ضعوبات  اإىل  ي���وؤدي  طبيعي 
ويخطط فريقها الآن للم�ضاركة يف جتربة �ضريرية ميكن اأن تبطئ وت�ضفي هذا 
املر�ص، حيث تقوم هذه التجربة على اإي�ضال العالج اجليني مبا�ضرة اإىل دماغ 
على  وفريقها  كوريان  الربوفي�ضورة  �ضتعمل  املقبلة،  ال�ضنوات  وخالل  املري�ص. 
اجليني  العالج  اكت�ضاف طرق جديدة يف  اأج��ل  من  البحثي  املجال  هذا  تطوير 
لأمرا�ص التنك�ص الع�ضبي لدى الأطفال ومتالزمة باركن�ضون، حيث ل توجد 

حالياً اأي عالجات لهذه الأمرا�ص.
وقالت الربوفي�ضورة كوريان » اإنه ل�ضرف كبر اأن نتحدث اأنا والربوف�ضور كوريان 
يف حما�ضرة جمل�ص �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وامل�ضاعدة يف 
حتقيق فهم اأعمق لالأمرا�ص النادرة واملعقدة لدى الأطفال، و�ضيتيح لنا العمل 
يف مركز زايد لالأبحاث الإ�ضراع يف اكت�ضاف وتطوير عالجات ناجعة لالأمرا�ص 

كي ينعم الأطفال يف كل مكان بحياة اأف�ضل واأطول«.

الربوفي�شوران بوبي غا�شرب وماجنو كوريان :
ال�شكر لل�شيخة فاطمة ملكرمتها ال�شخية وتربعها مببلغ 60 مليون جنيه اإ�شرتليني ل�شالح مركز زايد لأبحاث الأمرا�س النادرة لدى الأطفال يف لندن

ا�شتعرا�س حالت معقدة وفرت العالجات اجلينية والعالجات املرتبطة بزرع وتعزيز اخلاليا يف عالجها ب�شكل مبهر
تطوير عالجات جينية جديدة لعدد من ا�شطرابات نظام الدم غريت حياة اأكرث من 60 طفاًل
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اأخبـار الإمـارات
تنظيم الت�ضالت: 20 مليون م�ضاهدة ل�ضفحات البوابة الر�ضمية للدولة

 •• اأبوظبي-وام: 

م�ضاهدات  عدد  و�ضول  الت�ضالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اأعلنت 
 20 من  اأك��رث  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  الر�ضمية  البوابة  �ضفحات 
مليون م�ضاهدة وعدد م�ضتخدميها اإىل ما يقارب 7.5 مليون م�ضتخدم 
ما  البوابة  على  امل�ضتخدمون  ق�ضاها  التي  اجلل�ضات  ع��دد  بلغ  فيما   ..
اجلديدة  ن�ضختها  انطالق  من  عامني  خالل  جل�ضة  مليون   12 يقارب 
يف اأبريل 2017 واإثرائها باملحتوى واإجراء التحديثات امل�ضتمرة عليها 

على مدار ال�ضاعة.
وقال �ضعادة حمد عبيد املن�ضوري مدير عام الهيئة يف هذا ال�ضاأن اإن هذه 
الأرقام تعك�ص احل�ضور الإلكرتوين للدولة يف ع�ضر التحول الرقمي و 

املعلوماتية  ال�ضبكة  الر�ضمي للدولة يف عامل  العنوان  البوابة دور  توؤدي 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اخل��دم��ات وامل�ضاريع  ك��ل م��ن يهتم مب��ع��رف��ة  ي��زوره��ا  و 

وال�ضيا�ضات والقوانني يف دولة الإمارات.
واأ�ضاف �ضعادته: “ لقد تر�ضخت مكانة البوابة الر�ضمية لدولة الإمارات 
اأن اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  “حكومة.امارات” منذ 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم 
2011 ومع العمل احلثيث واملتوا�ضل من فريق الهيئة  اهلل” يف مايو 
اأ�ضبحت م�ضدرا معلوماتيا مركزيا يهم  اإثرائها وتعزيز حمتواها  على 

�ضرائح املجتمع كافة.
تعزز   2013 الذكية يف  ملبادرة احلكومة  الر�ضيدة  القيادة  اإط��الق  ومع 
وامل�ضاركة  واملعلومات احلكومية  البوابة حمطة متكاملة للخدمات  دور 

ال�ضادر   /OSI/ الإلكرتونية موؤ�ضر اخلدمات  يدعم  الإلكرتونية مبا 
عن الأمم املتحدة والذي ميثل اأحد موؤ�ضرات الأجندة الوطنية لدولتنا 
ويف �ضوء املكانة العاملية لدولة الإمارات اأ�ضبحت البوابة مرجعا للراغبني 
يف احل�ضول على معلومات عن دولة الإمارات من اأنحاء العامل وبلغ عدد 
زائري البوابة من خارج الدولة اأكرث من مليونني و �ضبعمائة األف زائر.

مقدمة  يف  ور�ضومها”  ال��ت��اأ���ض��رات  ع��ن  “ال�ضتعالم  �ضفحة  وج����اءت 
ال�ضفحات الأعلى م�ضاهدة، تلتها �ضفحة “�ضريبة القيمة امل�ضافة” ثم 

�ضفحة “قوانني واأنظمة العمل”.
وتعززت مكانة البوابة على حمركات البحث حتى باتت تظهر يف مقدمة 
ي�ضتخدمها  التي  املفتاحية  الكلمات  من  للعديد  بالن�ضبة  البحث  نتائج 

املتعاملون يف بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة.

اإىل  يذهبون  امل�ضتخدمني  من  تقريبا   82% اأن  الإح�ضاءات  واأظهرت 
ياأتون  منهم  تقريبا   37% واأن  البحث  حم��رك��ات  طريق  ع��ن  البوابة 
اإليها من خارج الدولة معظمهم من الهند، وال�ضعودية، واململكة املتحدة، 

والوليات املتحدة، وم�ضر.
وفيما يخ�ص اهتمامات م�ضتخدمي البوابة فقد تركزت امل�ضطلحات التي 
التاأ�ضرات  نطاق  يف  للبوابة  الداخلي  البحث  حمرك  على  عنها  بحثوا 

والوظائف وال�ضرائب.
اأع����ادت  ال��ع��ام��ة لتنظيم ق��ط��اع الت�����ض��الت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأج��رت عليها  2017 حيث  اأب��ري��ل  املعاير يف  اأح��دث  وف��ق  البوابة  بناء 
خدمة  يف  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  مع  لتتواءم  التحديثات  من  الكثر 

املتعاملني.

ح�شر الأم�شية الرم�شانية حلكومة اأبوظبي

حممد بن زايد: اأبوظبي متتلك القدرة والإمكانات والإرادة لت�ضدر موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية كافة

قادرون  واأنتم   .. امل�ضتمر  والتعلم 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة يف 
مهاراتكم  وتنمية  اأدائ��ك��م  تطوير 

ونحن حمظوظون بكم ».
و اأ�ضار �ضموه اإىل اأن خدمة النا�ص 
حياتهم  ج������ودة  م�����ض��ت��وى  ورف������ع 
العمل  وخيارات  جمالت  وتو�ضيع 
اأم���ام���ه���م ت��ق��ع يف ق��م��ة اأول����وي����ات 
احلكومة ولذا هناك حاجة دائمة 
اإىل تطوير وحتديث اأنظمة العمل 
الإداري يف حكومة اأبوظبي خا�ضة 

فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات.
الكوادر  اإع������داد  اأن  ���ض��م��وه  واأك�����د 
اأولويات  م��ن  امل��واط��ن��ة  ال��ب�����ض��ري��ة 
املختلفة  احلكومي  العمل  اأجهزة 
العنا�ضر  لأن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
ال��ب�����ض��ري��ة ال��ن��وع��ي��ة امل��وؤه��ل��ة التي 
ولديها  امل�ضتقبل  م��ه��ارات  متتلك 
تقنيات  م��ع  التعامل  على  ال��ق��درة 

الأبناء  التعليم يف حياتنا و تعليم 
و اأداء املهام بكل اتقان.. فعلى كل 
ومهنته  عمله  يتقن  اأن  �ضخ�ص 

مهما كانت.
تقديره  ع�����ن  ����ض���م���وه  اأع���������رب  و 
لالأخوة املقيمني يف الدولة الذين 
بداية  م��ن��ذ  م��ه��م  دور  ل��ه��م  ك����ان 
يف  اأ���ض��ه��م��وا  فقد  ال��دول��ة  تاأ�ضي�ص 
التنمية والبناء والتعليم وال�ضحة 
ولي���زال���ون ي��ق��دم��ون ال��ع��دي��د من 
ن�ضتفيد  ال��ت��ي  املتنوعة  اخل���ربات 
منها م�ضيدا بقرار جمل�ص الوزراء 
الأخ������ر امل��ت��ع��ل��ق مب��ن��ح الإق���ام���ة 

الذهبية لالأخوة املقيمني.
و ا�ضتح�ضر �ضموه يف هذا ال�ضياق 
الع�ضكرية  زاي��د  كلية  اإن�ضاء  ق�ضة 
و دور امل��ل��ك ح�����ض��ني ب���ن ط���الل » 
رحمه اهلل » يف اإن�ضائها حينما علم 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  برغبة 

التطور  اأن  واأك��د  اأبوظبي  حكومة 
م�ضوؤولية  ه��و  لأب��وظ��ب��ي  امل��ن�����ض��ود 
عاتق  على  ي�ضع  وال��ذي  م�ضرتكة 
موظفي احلكومة كافة م�ضوؤولية 
دوؤوب  ع���م���ل  اإىل  حت���ت���اج  ك���ب���رة 
الفرتة  خ��الل  وخمل�ص  وم�ضتمر 
ال���ق���ادم���ة ت��الئ��م ط��م��وح الإم�����ارة 
برزة  اأم�ضية  ح�ضر  املحدود.  غر 
ال�����ض��ي��خ ح��ام��د بن  اأب��وظ��ب��ي �ضمو 
دي���وان ويل  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
عهد اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ال�ضيخ  �ضمو  و  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  يف  ال��ن��ق��ل  دائ����رة  رئ��ي�����ص 
اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  و 
نهيان مدير تنفيذي مكتب �ضوؤون 
دي��وان ويل عهد  ال�ضهداء يف  اأ�ضر 

اأبوظبي وعدد من امل�ضوؤولني.

وبث روح الألفة واملحبة والرتابط 
بينهم.

و خالل تبادله التهاين والأحاديث 
اأن هدف  �ضموه  اأك��د  مع احل�ضور 
جتربة  ت���ت���ح���ول  اأن  احل����ك����وم����ة 
اإىل  اأبوظبي  يف  احلكومي  العمل 
املختلفة  للحكومات  اإلهام  م�ضدر 
تت�ضدر  اأن  و  وال��ع��امل  املنطقة  يف 
كافة  العاملية  التناف�ضية  موؤ�ضرات 
القدرة  اأبوظبي متتلك  اأن  خا�ضة 
لتحقيق  الإرادة  و  الإم���ك���ان���ات  و 
الهدف  اإن  وق����ال  الأه������داف  ه���ذه 
اأب��وظ��ب��ي من  اأن ت��ظ��ل  الأ���ض��ا���ض��ي 
م�ضتوى  على  العامل  م��دن  اأف�ضل 
الأمن وال�ضتقرار وريادة الأعمال 
للم�ضاكل  امل���ب���ت���ك���رة  واحل�����ل�����ول 

والتحديات التنموية.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  اأك������د  و 
اأهمية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

الع�ضر هي التي ت�ضنع الفارق يف 
م�ضمار التناف�ضية العاملي.

و �ضدد على حر�ص احلكومة الدائم 
على دعم كل ما من �ضاأنه تطوير 
العمل احلكومي يف اأبوظبي اإدراكا 
ل��ل��دور امل��ح��وري والأ���ض��ا���ض��ي الذي 
للتنمية  كرافعة  احلكومة  ت��وؤدي��ه 
وقائدة لها يف الوقت الذي يح�ضل 
اأهمية  على  اخل��ا���ص  القطاع  فيه 
ك�ضريك  ب������دوره  ل��ل��ق��ي��ام  ك���ب���رة 
حتقيق  يف  احل��ك��وم��ة  ج��ان��ب  اإىل 

الأهداف التنموية.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واخ��ت��ت��م 
نهيان حديثه  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ب�������ض���ك���ر ج���م���ي���ع ف������رق ال���ع���م���ل يف 
اأن  اإىل  اأبوظبي .. م�ضرا  حكومة 
دائما مفتوحة لأي فكرة  الأب��واب 
نوعية  مبادرة  اأو  ال�ضندوق  خ��ارج 
موظفي  م����ن  ج����دي����دة  روؤي�������ة  اأو 

�ضلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
» يف اإن�ضاء كلية ع�ضكرية يف بداية 
اأب��دى امللك  م�ضرة الحت��اد حيث 
لروؤية  ودع��م��ه  م�ضاعدته  ح�ضني 
اإر�ضال  خ����الل  م���ن  زاي�����د  ال�����ض��ي��خ 
املدربني.. وقال �ضموه  كوكبة من 
» اإن جهود امللك ح�ضني رحمه اهلل 
و اإخواننا الأردنيني لها الف�ضل يف 
الع�ضكرية  الثاين  زاي��د  كلية  قيام 
». و حتدث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
املبادرات  طرح  يف  التناف�ص  اأهمية 
احلكومية  وال���ربام���ج  وامل�����ض��اري��ع 
املتطورة و�ضباق الآخرين بالأفكار 
مل  ال����ذي  للم�ضتوى  ت�����ض��ل  ح��ت��ى 

ي�ضبقك اإليه اأحد.
واأ����ض���اف : » اأراه�����ن ع��ل��ي��ك��م واأن���ا 
الوطن  يف  التقدم  ب��اأن  يقني  علي 
التفاين  و  الج����ت����ه����اد  رك����ي����زت����ه 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ح�����ض��ر 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأم�ضية  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
حكومة  مل���وظ���ف���ي  ال���رم�������ض���ان���ي���ة 
التي  و   « اأبوظبي  ب��رزة   « اأبوظبي 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  نظمها 
اأب��وظ��ب��ي ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���ض��ي��ة يف 
اأبوظبي الوطني للمعار�ص  مركز 
» اأدنيك » مب�ضاركة حوايل 3400 
املوؤ�ض�ضات  و  ال���دوائ���ر  ك����وادر  م��ن 

واجلهات احلكومية وقياداتها.
حديثه  م�ضتهل  يف  ���ض��م��وه  ه��ن��اأ  و 
قيادات وموظفي حكومة اأبوظبي 
ب�ضهر رم�ضان املبارك ناقال اإليهم 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة 
والنجاح يف حتقيق  بالتوفيق  لهم 
الطموحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  الأه�������داف 

لإمارة اأبوظبي.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ذك�����ر  و 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
باأهمية  احل�����ض��ور  ح��دي��ث��ه  ب��داي��ة 
امل��ج��ال�����ص يف امل������وروث الإم���ارات���ي 
واآدابها باعتبارها ف�ضاء اجتماعيا 
بني  واحل��وار  والتوا�ضل  للتالقي 
وجمريات  �ضوؤونهم  ح��ول  النا�ص 
الظواهر  اإىل  ون���ب���ه   .. احل����ي����اة 
ال�ضلبية التي طراأت حاليا بني رواد 
انقطاعهم عن  املجال�ص ممثلة يف 

التوا�ضل وان�ضغالهم بهواتفهم.
وحث �ضموه على �ضرورة التم�ضك 
اآداب  يف  وت���ق���ال���ي���دن���ا  ب���ع���ادات���ن���ا 
امل��ج��ال�����ص امل����وروث����ة ع���ن اآب���ائ���ن���ا و 
العالقات  اأوا�ضر  لتعزيز  اأجدادنا 
والتوا�ضل والتحاور بني احل�ضور 

 « اأبوظبي  ب��رزة   « م��ب��ادرة  وتهدف 
بني  ال��رتاب��ط  اأوا���ض��ر  تعزيز  اإىل 
قنوات  وف��ت��ح  احل��ك��وم��ة،  موظفي 
عالقات  ل���ب���ن���اء  اأرح�������ب  ت���وا����ض���ل 
العمل  را���ض��خ��ة ���ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة 
املكتب  ن���ظ���م  وق������د  احل����ك����وم����ي. 
الإع������الم������ي حل���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي 
له  الأوىل  الرم�ضانية  الأم�����ض��ي��ة 
ملحاكاة   « امل���ج���ال�������ص   « ب��ط��ري��ق��ة 
و  التوا�ضل يف املجتمع  اأه��م ط��رق 
25 جمل�ضا  على  امل�ضاركون  ت��وزع 
»اأدنيك«.  ق��اع��ات  داخ��ل  رم�ضانيا 
املجال�ص موظفي حكومة  و�ضمت 
ممثلني  ج����ان����ب  اإىل  اأب����وظ����ب����ي 
واجلهات  امل����ب����ادرات  اأح������دث  ع���ن 
والتي  اأب���وظ���ب���ي  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
للم�ضاهمات   « معا   « هيئة  ت�ضمل 
اأبوظبي  واأك���ادمي���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
احل��ك��وم��ي��ة، وامل��ك��ت��ب الإع���الم���ي 
حل��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي اإ����ض���اف���ة اإىل 
كانت  و   « مت   « خ��دم��ات  منظومة 
اأولويات تلك اجلهات، وم�ضاريعها 
وخططها واأهدافها حمل نقا�ص و 

حوار بناء يف كل جمل�ص.
التعرف  م���ن  احل�����ض��ور  مت��ك��ن  و 
اأك����رث اإىل ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم به 
اأه��م��ي��ت��ه��ا �ضمن  ت��ل��ك اجل���ه���ات و 
م����ن����ظ����وم����ة ال����ع����م����ل احل����ك����وم����ي 
اأك����رث من  اإىل  ال��ن��ق��ا���ص  وت���ط���رق 
و  احلكومي.  بالعمل  يرتبط  بعد 
طرح امل�ضاركون اأفكارا لتطويره يف 
مبا�ضرة  ولقاءات  جانبية  اأحاديث 
موظفي  ب����ني  امل�������ض���اف���ات  ق���رب���ت 
احلكومة فيما متيزت مبقارباتها 
طموح  عن  وع��ربت  ال�ضت�ضرافية 
م�ضرتك هو حتقيق اأعلى م�ضتوى 
من التميز و الريادة على م�ضتوى 
واقت�ضاديا  خدميا  اأبوظبي  اإم��ارة 

واجتماعيا و�ضحيا وتعليميا.

هدفنا اأن تظل اأبوظبي من اأف�شل مدن العامل على م�شتوى الأمن وال�شتقرار وريادة الأعمال 
خدمة النا�س ورفع م�شتوى جودة حياتهم وتو�شيع جمالت وخيارات العمل اأمامهم تقع يف قمة اأولويات احلكومة

حمدان بن زايد يزور حممد املن�ضوري
•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ ح���م���دان  ���ض��م��و  زار 
ال�ضدي  علي  حممد  �ضعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
يف  وذل��ك  الظفرة  منطقة  بلدية  ع��ام  مدير  املن�ضوري 

التي  الودية  الأحاديث  �ضموه  وتبادل  باأبوظبي.  منزله 
جت�ّضد عمق الروابط التي جتمع القيادة احلكيمة باأبناء 

الوطن واحلر�ص على التوا�ضل معهم واللتقاء بهم.
رافق �ضموه خالل الزيارة �ضعادة اأحمد مطر الظاهري 

مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

الإمارات تقدم م�ضاعدات اإغاثية عاجلة لأهايل »الهليبي« بال�ضاحل الغربي اليمني
•• املخا -وام:

املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  دول������ة  ق���دم���ت 
م�ضاعدات اإغاثية عاجلة لأهايل قرية الهليبي 
مب��دي��ري��ة امل��خ��اأ ب��ال�����ض��اح��ل ال��غ��رب��ي لليمن يف 
اأع��ق��اب ت��ع��ر���ص ع���دد م��ن م��ن��ازل��ه��م وخيامهم 
وال�ضيول  الأمطار  ب�ضبب  جزئي  و  كلي  لدمار 
التي �ضهدتها املديرية اأم�ص. وقال ممثل هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�ضاحل الغربي - 
الإغاثية  امل�ضاعدات  توزيع  على  اأ�ضرفت  التي 
و  اأثاثا  و  العاجلة والتي �ضملت �ضالل غذائية 
التحرك  اإن   - املت�ضررة  لالأ�ضر  كافية  خياما 
لإغاثة  الأح��م��ر«  ال��ه��الل   « قبل  م��ن  ال�ضريع 
املواطنني اليمنيني املنكوبني يف قرية الهليبي 
جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�ضيدة لدولة 
العون  اأوج��ه  الم��ارات ب�ضرعة تقدمي خمتلف 
القادرة  وغ��ر  املت�ضررة  لالأ�ضر  امل�����ض��اع��دات  و 
يف جميع مناطق ال�ضاحل الغربي و املحافظات 
عن  امل�ضتفيدون  وع��رب  كافة.  املحررة  اليمنية 
اإمتنانهم و�ضكرهم لالإمارات قيادة و حكومة و 
�ضعبا ل�ضرعة ا�ضتجابتها واإغاثتهم بعد اأن دمرت 
و  وخيامهم  منازلهم  وال�ضيول  الأم��ط��ار  مياه 

اأتلفت كل ما فيها واأ�ضبحوا يف العراء.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

امليلي�ضيات  ال��ع��ب��ارات حم��اول��ة  باأ�ضد  واإدان��ت��ه��ا  ا�ضتنكارها  ع��ن  الإم����ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
النقالبية احلوثية ا�ضتهداف مكة املكرمة ب�ضاروخ بالي�ضتي اأول اأم�ص. واأكدت وزارة 
بقاع  اأ�ضرف  ا�ضتهداف  اأن حماولة   - اأم�ص  لها  بيان  ال��دويل - يف  والتعاون  اخلارجية 
احلرام،  اهلل  بيت  على حرمة  اآثماً  اعتداًء  الكرمي ميثل  رم�ضان  �ضهر  الأر���ص خالل 
وت�ضعيدا خطرا غر م�ضبوق واإفال�ضاً اأخالقياً لهذه امليلي�ضيات، لفتاً اإىل عدم وجود 
حدود دينية اأو اأخالقية تردع هذه امللي�ضيات املتمردة عن اإجرامهم وا�ضتفزازهم مل�ضاعر 
امل�ضلمني حول العامل. واأ�ضار البيان اإىل اأن هذا العتداء ويف هذا الوقت بالذات يعك�ص 
ارتهان امليلي�ضيات احلوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، واأن هذا العمل 

وامل�ضاعي  ال�ضالم  فر�ص  وتقوي�ص  املنطقة  وا�ضتقرار  اأم��ن  زعزعة  اإىل  يهدف  الآث��م 
الهادفة لتحقيقه يف اليمن.

واأكدت دولة الإمارات وقوفها التام اإىل جانب اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة �ضد 
اأرا�ضيها .. م�ضددة يف  اأو مي�ص ال�ضلم وال�ضتقرار على  اأمنها  اأن يهدد  كل من يحاول 
ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأم��ن  بني  الع�ضوي  الرت��ب��اط  على  نف�ضه  الوقت 
واأمن دولة المارات. وجددت دولة الإمارات - يف ختام بيانها - التزامها الثابت �ضمن 
وال�ضتقرار  الأم��ن  بتحقيق  ال�ضعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي  العربي  التحالف 
املنطقة،  وا�ضتقرار  باأمن  الهدف  ارتباط هذا  الإدراك  ال�ضقيق مدركة متام  اليمن  يف 
الإرهابية  العتداءات  لوقف مثل هذه  الفوري  التحرك  اإىل  ال��دويل  املجتمع  وداعية 

التي ت�ضتهدف الأماكن املقد�ضة يف اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة.

الإمارات تدين وت�ضتنكر حماولة احلوثيني ا�ضتهداف مكة املكرمة ب�ضواريخ بالي�ضتية

•• دبي- وام:

بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
را�ضد اآل مكتوم العاملية اأن 41 مليون 
ا���ض��ت��ف��ادوا من  ال��ع��امل  ح���ول  �ضخ�ص 
يف  واملعرفة  التعليم  لن�ضر  م�ضاريعها 
اإجمايل  اأن  مو�ضحة   ..  2018 ع��ام 
حجم الإنفاق على املبادرات والربامج 
وامل�ضاريع اخلا�ضة بهذا املحور خالل 
مليون   628 ن��ح��و  ب��ل��غ  نف�ضه  ال��ع��ام 

درهم.
اأحد  امل��ع��رف��ة  و  التعليم  ن�ضر  ي��ع��د  و 
امل����ح����اور اخل��م�����ض��ة امل��ن�����ض��وي��ة حتت 
م��ب��ادرات حممد بن  اإ���ض��راف موؤ�ض�ضة 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  العاملية  مكتوم  اآل  را���ض��د 
املر�ص  ومكافحة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 
والإغاثية  الإن�����ض��ان��ي��ة  وامل�����ض��اع��دات 
ومتكني  وال���ري���ادة  امل�ضتقبل  واب��ت��ك��ار 

املجتمعات.
 .. املعرفة  و  التعليم  ن�ضر  و يف حمور 
العديد  خ���الل  م��ن  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ت�ضعى 
م���ن م��ب��ادرات��ه��ا و م�����ض��اري��ع��ه��ا و عرب 
اإىل  مظلتها  حت��ت  املن�ضوية  اجل��ه��ات 
الأطفال  ملاليني  نوعي  تعليم  توفر 
التي  واملجتمعات  ال��دول  يف  وال�ضباب 
للح�ضول  املقومات  اأب�ضط  اإىل  تفتقر 
على احلق الأ�ضا�ضي من التعليم عرب 
توفر بيئات مدر�ضية �ضحية وعالية 
اإىل  ال���و����ض���ول  ت�����ض��ه��ي��ل  و  ال���ت���اأه���ي���ل 
تطوير  اإىل  ال�ضعي  و  املنا�ضبة  امل��وارد 
املنظومات التعليمية خا�ضة يف الوطن 
العربي والرتقاء بالر�ضالة الرتبوية 
وال��ع��م��ل م��ن اأج����ل ت��ط��وي��ر وحتديث 
الأدوات التعليمية لتواكب امل�ضتجدات 
املعرفة وخلق وعي  ن�ضر  اإىل  وال�ضعي 
لدى الن�صء باأهمية التعليم والثقافة 
املعوقات  وجت���اوز  الفقر  دائ���رة  لك�ضر 
وبناء حياة  والجتماعية  القت�ضادية 
موؤ�ض�ضة  ر���ض��ال��ة  يعك�ص  مب��ا  اأف�����ض��ل 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
العاملية ال�ضاعية اإىل متكني املجتمعات 

وا�ضتقرارها.
و ت�����وزع امل�����ض��ت��ف��ي��دون م���ن امل���ب���ادرات 
مبحور  اخلا�ضة  والربامج  وامل�ضاريع 
ن�ضر التعليم و املعرفة يف 2018 على 
العديد من دول العامل بواقع 22.6 
مليون م�ضتفيد من مبادرات وبرامج 
39 بلدا، بينما بلغ  “دبي العطاء” يف 
عدد الطالب والطالبات امل�ضاركني يف 
حتدي القراءة العربي للعام الدرا�ضي 
2018 / 2019 نحو 13.5 مليون 
الدرا�ضية  والبعثات  املنح  ع��دد  بلغ  و 
وبرامج الزمالة واملنح البحثية 115 
م��ن��ح��ة وب��ع��ث��ة وا���ض��ت��ف��اد م���ن من�ضة 

التي  الإل���ك���رتوين  للتعليم  م��در���ض��ة 
ملواد  بالفيديو  تعليمية  درو���ض��ا  توفر 
ال��ع��ل��وم وال��ري��ا���ض��ي��ات ب��ال���ض��ت��ن��اد اإىل 
مليون   1.1 العاملية  امل��ن��اه��ج  اأح���دث 
من  اأ����ض���ه���ر   3 اأول  خ�����الل  ���ض��خ�����ص 

الإطالق.
الأمني  ال��ع��ط��ر،  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ق��ال  و 
بن  م��ب��ادرات حممد  امل�ضاعد يف  العام 
“توا�ضل  ال��ع��امل��ي��ة:  مكتوم  اآل  را���ض��د 
امل��وؤ���ض�����ض��ة ع��رب ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
التعليم  ب��ن�����ض��ر  اخل��ا���ض��ة  وامل����ب����ادرات 
واملعرفة املن�ضوية حتت مظلتها تنفيذ 
الطبيعة  ذات  امل�����ض��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
الرتقاء  اإىل  وال���ه���ادف���ة  امل�����ض��ت��دام��ة 
امل�ضتهدفة،  ال��ف��ئ��ات  ح���ي���اة  ب��ن��وع��ي��ة 
ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة ���ض��اح��ب ال�ضمو 
اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” للدور 
امل���ح���وري ل��ل��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة يف متكني 
يف  فاعلني  م�ضاهمني  ليكونوا  الب�ضر 

بناء اأوطانهم ونهو�ص جمتمعاتهم«.
و اأكد اأن امل�ضاريع والربامج املن�ضوية 
اإتاحة  ت�ضتهدف  املوؤ�ض�ضة  حتت مظلة 
طموح  �ضخ�ص  لكل  التعليم  يف  احل��ق 
اأمل  ر�ضالة  لتكون  للمعرفة  متعط�ص 
واإمكانات  بقدرات  وتفاوؤل  بامل�ضتقبل 
على  التعليم  يف  حظا  الأق���ل  ال��ف��ئ��ات 
العلمي  ال����ت����ط����ور  ب����رك����ب  ال����ل����ح����اق 
م���ن خ����الل حت�ضيل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ال���ع���ل���وم امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ع��د ت���وف���ره���ا يف 
ما  بح�ضب  امل��الي��ني  ع�ضرات  متناول 
حتقق خالل العام 2018 الذي �ضهد 

ا�ضتفادة 41 مليون �ضخ�ص.
وبرامج  م�ضاريع  اأن  العطر  واأ���ض��اف 
ن�ضر العلم واملعرفة التابعة للموؤ�ض�ضة 
على   2018 ال���ع���ام  خ���الل  ح��ر���ض��ت 
التعليمي  الإلكرتوين  املحتوى  اإث��راء 
العربية مبا ي�ضاهم يف  باللغة  املتوفر 
م��لء ال��ف��راغ��ات وال��ف��ج��وات ال��ت��ي قد 
التقليدية  التعليم  نظم  منها  تعاين 
البنى  �ضعف  اأو  امل���وارد  نق�ص  ب�ضبب 
اإط���الق  اأن  اإىل  م�����ض��را   .. ال��ت��ح��ت��ي��ة 
العربي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م���در����ض���ة  م��ن�����ض��ة 
تزويد  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  الإل���ك���رتوين 
مرنة  ب����اأداة  ال��ع��رب  ال�ضباب  م��الي��ني 
ومتكاملة  متطورة  تعليمية  ومن�ضة 
معارفهم  تنمية  على  مل�ضاعدتهم  جاء 
العلمي  حت�����ض��ي��ل��ه��م  ط����رق  وت��ط��وي��ر 
مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات امل��ت�����ض��ارع��ة التي 

ت�ضهدها نظم التعليم حول العامل.
ط��ارق حممد  �ضعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدبي  ال��رئ��ي�����ص  ال���ق���رق 
هذا  العطاء  دب��ي  “وا�ضلت  ال��ع��ط��اء: 

باأنظمة  ل���الرت���ق���اء  ج���ه���وده���ا  ال���ع���ام 
التعليم  ت���وف���ر  و����ض���م���ان  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�������ض���ل���ي���م ل����الأط����ف����ال وال���������ض����ب����اب يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات الأك�������رث ح���رم���ان���ا حول 
اأي�ضا  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ووا���ض��ل��ت  ال���ع���امل.. 
وال�ضعبة  امللحة  الق�ضايا  يف  البحث 
التي تلقي بظاللها على عامل اليوم، 
حيث اأطلقنا ??برامج مبتكرة جديدة 
متهد الطريق للفتيات لك�ضب مهارات 
القرن الواحد والع�ضرين وت�ضمن اأن 
املنا�ضبة  ب���امل���ه���ارات  ال�����ض��ب��اب  ي��ت��م��ت��ع 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م���ع ���ض��وق ال��ع��م��ل اإىل 
جانب تعزيز القيادة املدر�ضية.. لي�ص 
اإىل  اأي�����ض��ا  و�ضلنا  ب��ل  فح�ضب،  ذل���ك 
الواقع  اأر���ص  على  فيها  ن�ضهد  نقطة 
وال�ضباب  الأط���ف���ال  ه����وؤلء  م�ضاهمة 
تاأثر  اإح����داث  يف  بالتعليم  امل����زودون 

اإيجابي داخل جمتمعاتهم ».
املهمة على عاتقنا  “ تبقى   : واأ�ضاف 
ك��ب��رة و م��ا مل ن��ك��ر���ص ج��ه��دا ل��ه��ا و 
حجما  �ضتزداد  جنب  اإىل  جنبا  نعمل 
وت�ضبح اأكرث �ضعوبة واأن نكون جزءا 
م���ن م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
مكتوم العاملية يعد اأمرا مهما و قيما 
اجلهد  يجعل  ذل��ك  لأن  لنا  بالن�ضبة 
وم�ضتداما  وفعال  ومتكامال  جماعيا 

.«
مبادرة  ان�ضمام   2018 العام  و�ضهد 
موؤ�ض�ضة  معرفية جديدة حتت مظلة 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ����الل ت��د���ض��ني من�ضة 
الإلكرتوين  العربي  للتعليم  مدر�ضة 
بالفيديو  تعليمية  درو�ضا  توفر  التي 
بال�ضتناد  والريا�ضيات  العلوم  مل��واد 
لي�ضل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��اه��ج  اأح�����دث  اإىل 
التي  وامل���وؤ����ض�������ض���ات  امل�����ب�����ادرات  ع�����دد 
ثماين  اإىل  والتعليم  باملعرفة  تعنى 

موؤ�ض�ضات.
دبي  موؤ�ض�ضة  وا���ض��ل��ت  جانبها  وم���ن 
العطاء املن�ضوية حتت مظلة موؤ�ض�ضة 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
اأداء دور   2018 العام  العاملية خالل 
تعليم  تاأمني  امل�ضاهمة يف  حموري يف 
لالرتقاء  للمحتاجني  و�ضليم  �ضامل 
ب���واق���ع احل���ي���اة يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأق���ل 
نطاق عملها خالل  و�ضعت  وقد  حظا 
بالإ�ضافة  لت�ضمل  املا�ضية  ال�ضنوات 

اإىل التعليم الأ�ضا�ضي التعليم الثانوي 
ومتكني ال�ضباب.

مبادرات  م��ن  امل�ضتفيدين  ع��دد  وب��ل��غ 
اأكرث   2018 العطاء خالل عام  دبي 
�ضخ�ص  األ��ف  22 مليونا و600  من 

يف 39 بلدا.
وو�ضعت املوؤ�ض�ضة خالل العام 2018 
بلدان  اأرب���ع���ة  لي�ضمل  ع��م��ل��ه��ا  ن��ط��اق 
وغواتيمال  الإك�������وادور  ه��ي  ج��دي��دة 
اأطلقت  حيث  ونيكاراغوا  وهندورا�ص 
ل�ضقل  وت��ن��م��وي��ة  تعليمية  م�����ض��اري��ع 
يف  الفتيات  ومتكني  ال�ضباب  م��ه��ارات 

هذه املجتمعات.
الق�ضور  التزامها مبعاجلة  اإط��ار  ويف 
يف ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م وت��������ردي واق����ع 
ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ض��ح��ي��ة يف 
 24 العطاء  دب��ي  اأطلقت   .. امل��دار���ص 
 2018 ع��ام  دول��ي��ا  برناجما ج��دي��دا 
ب��ب��ن��اء وجتديد  ق���ام���ت م���ن خ��الل��ه��ا 
ومدر�ضة  درا�ضيا  ف�ضال  و29  األفني 
األفا و873   118 اإىل جانب تدريب 
مياه  دورة   6،055 وت�ضييد  معلما 
امل��دار���ص وت��وف��ر وج��ب��ات غذائية  يف 
طفال  و490  األفا   484 ل�  مدر�ضية 
ووقاية اأكرث من 16مليون طفل من 
الإ���ض��اب��ة ب��ال��دي��دان املعوية اأك��رث من 
الهند  يف  منهم  طفل  مليون   15.3
وذلك  فيتنام  يف   690،654 ون��ح��و 
املعنية مبكافحة  الأن�ضطة  من خالل 

الإ�ضابة بهذا املر�ص.
وم�ضتقبل  “ال�ضباب..  ���ض��ع��ار  وحت���ت 
اقت�ضاد املعرفة” املواكب ل�ضرتاتيجية 
اقت�ضاد  على  املرتكزة  الإم���ارات  دول��ة 
م�ضرة  ���ض��م��ن  والب����ت����ك����ار  امل���ع���رف���ة 
موؤ�ض�ضة  نظمت   .. امل�ضتدامة  التنمية 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
ال�����دورة اخل��ام�����ض��ة م��ن ق��م��ة املعرفة 
لت�ضليط ال�ضوء على مفاهيم اقت�ضاد 
املعرفة والقت�ضاد الرقمي وجمالته 
جمتمعات  ب���ن���اء  يف  ال�������ض���ب���اب  ودور 
املعرفة ف�ضال عن دعم توجهات دولة 
الإم���ارات واأه���داف الأج��ن��دة الوطنية 
الدعم  ت��ق��دمي  اإىل  ال��رام��ي��ة  لل�ضباب 
الفر�ص  وت��وف��ر  الإم���ارات���ي  لل�ضباب 
التي متكنه من ال�ضتفادة من قدراته 
نه�ضة  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  وت�����ض��خ��ره��ا 

جمتمعه وتطوره.

تعقد  التي  املعرفة  قمة  ت�ضتقطب  و 
الفاعلة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  اأه�����م  ���ض��ن��وي��ا 
وامل���وؤث���رة يف ع���امل امل��ع��رف��ة م��ن داخل 
العام  ويف  وخارجها..  الإم���ارات  دول��ة 
 109 ال��ق��م��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت   2018
جل�ضة   48 يف  ����ض���ارك���وا  م��ت��ح��دث��ني 
فيما  130 حمورا خمتلفا..  ناق�ضت 
تابع القمة اأكرث من 19 األف �ضخ�ص 
عن  اأو  �ضخ�ضيا  ح�ضروا  مم��ن  ���ض��واء 
والنقا�ضات  اجلل�ضات  متابعة  طريق 
القمة  موقع  على  املبا�ضر  البث  ع��رب 
اأكرث  ال�ضباب  �ضكل  الإلكرتوين حيث 

من %60 منهم.
وتعزيزا ملكانة ودور دولة الإمارات على 
اخلريطة املعرفية .. ا�ضتمرت موؤ�ض�ضة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة يف 
املعرفة  جم��الت  يف  الفاعلني  تكرمي 
ال�ضباب  و�ضقل جيل  واإع��داد  والعلوم 

من خالل جوائزها يف هذا املجال.
 2018 ل��ع��ام  امل��ع��رف��ة  قمة  �ضهدت  و 
ت����ك����رمي ال����ف����ائ����زي����ن م�����ن اأ����ض���ح���اب 
الأمية”  “حتدي حمو  الإجن���ازات يف 
وت�ضعى من   2017 اأطلق عام  ال��ذي 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  خالله 
 30 اأمية  حمو  اإىل  للمعرفة  مكتوم 
ع��رب��ي حتى عام  ���ض��اب وط��ف��ل  مليون 
من  ف���ق���دوه  م���ا  وت��ع��وي�����ص   2030
بالإ�ضافة  النظامي  التعليم  ف��ر���ص 
ومهارات  ومعارف  ق��درات  تنمية  اإىل 
ال�ضباب العربي لال�ضتجابة للتحديات 
وع�ضر  اجل��دي��دة  للتقنيات  امل��ت��زاي��دة 

املعلومات.
اآل  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  نالت  و 
 2018 ال���ع���ام  ل��ل��م��ع��رف��ة يف  م��ك��ت��وم 
الربنامج  ق��ب��ل  م���ن  خ��ا���ض��ا  ت��ك��رمي��ا 
ب�ضفتها  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع  الإمن����ائ����ي 
الأول من  وهو  معرفيا” له  “�ضريكا 
ملوؤ�ض�ضة  اأمم���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ن���وع���ه 

معرفية عربية.
اأطلقت   ..  2018 ال����ع����ام  وخ������الل 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة 
“ملتقى  الأوىل من  ال��دورة  للمعرفة 
جتمع  ك����اأك����رب  لالبتكار”  ال����ع����رب 
وال�ضركات  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ل��الب��ت��ك��ارات 
ال�ضرق  املبتكرة يف منطقة  واملنظمات 
ل�ضتعرا�ص  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 
املوا�ضيع  وم���ن���اق�������ض���ة  اب���ت���ك���ارات���ه���م 

والق�ضايا ذات ال�ضلة.
 112 ومت م���ن خ����الل امل��ل��ت��ق��ى دع����م 
���ض��رك��ة ن��ا���ض��ئ��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال����دول 
عمل  ور��������ص   10 وع����ق����د  ال���ع���رب���ي���ة 
تخ�ض�ضية و20 جل�ضة حول خمتلف 
باأهم  املرتبطة  واملو�ضوعات  الق�ضايا 

قطاعات البتكار.
ك���م���ا ا���ض��ت��ق��ط��ب احل������دث اأك������رث من 
تكرمي  خالله  ومت  �ضخ�ص   1،500
14 مبدعا ورائد اأعمال من الفائزين 
قطاعات  يف  الب���ت���ك���ار  ف���ئ���ات  ���ض��م��ن 
امل�ضتدامة  وال���ط���اق���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�ضحية  والرعاية  املالية  واخلدمات 

واحلكومة الذكية والنقل.
و�ضمن م�ضاعيها لت�ضجيع العرب على 
ا�ضتخدام اللغة العربية بو�ضفها لغتهم 
الأم عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي 
“#بالعربي”  م���ب���ادرة  ا���ض��ت��م��رت   ..
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف   2018 ع����ام 
اللغة العربية داخل دولة  التي تخدم 
الإم��ارات ويف دول اأخ��رى مثل مملكة 
واإيطاليا  وفرن�ضا  وم�ضر  البحرين 

وكوريا اجلنوبية و�ضنغافورة.
ت�ضجيع  اإىل  الهادفة  جهوده  و�ضمن 
ال�ضابة  ال��ع��رب��ي��ة  امل����واه����ب  ومت���ك���ني 
ممن ميتلكون موهبة الكتابة يف �ضتى 
اإىل  بهم  وال��و���ض��ول  املعرفة  جم��الت 
الدويل  دب��ي  “برنامج  ق��ام   .. العاملية 
للكتابة” خالل عام 2018 بتخريج 
35 كاتبا بعد تاأهيلهم ملزاولة الكتابة 
املكتبة  رف����د  مت  ف��ي��م��ا  الح���رتاف���ي���ة 
العربية مبجموعة كتب جتاوزت 33 
عنوانا يف فئات الرواية واأدب الأطفال 

والق�ضة الق�ضرة والرتجمة.
منحة  ا�ضتهدفت   .. اآخ���ر  �ضياق  يف  و 
ك���ل���ي���ة حم���م���د ب����ن را�����ض����د ل����الإع����الم 
ب��ال�����ض��راك��ة ب��ني م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د بن 
واجلامعة  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�ضد 
الأم���ري���ك���ي���ة يف دب�����ي جم���م���وع���ة من 
الإعالم  جم��ال  يف  املتفوقني  الطلبة 
ال��ع��رب��ي��ة ك��اف��ة لتخريج  ال�����دول  م���ن 
اإع��الم��ي��ني حم��رتف��ني ق���ادري���ن على 
م��ع��ريف متميز.. ويف  اب��ت��ك��ار حم��ت��وى 
عدد  اإج�����م�����ايل  ب���ل���غ   2018 ال����ع����ام 
طالبا   85 امل��ن��ح��ة  م��ن  امل�ضتفيدين 
17 طالبا كما مت قبول  تخرج منهم 

باملنحة. لاللتحاق  جدد  طالب   10

وت��ن��ظ��م م��وؤ���ض�����ض��ة م����ب����ادرات حممد 
معر�ضا  العاملية  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
املوؤ�ض�ضة يف كل  فنيا ملهما لإجن��ازات 
املوؤ�ض�ضة اخلم�ضة  قطاع من قطاعات 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن�����ض��ر  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
وامل�ضاعدات  واملر�ص  الفقر  ومكافحة 
ومتكني  والإغ�����اث�����ي�����ة  الإن���������ض����ان����ي����ة 
والريادة  امل�ضتقبل  وابتكار  املجتمعات 

خالل عام 2018.
ا�ضتعرا�ص  اإىل  امل���ع���ر����ص  ي���ه���دف  و 
وعمل  حمطات  م��ن  ملهمة  حمطات 
املوؤ�ض�ضات التابعة للمبادرات، وذلك يف 
اإىل   19 الفرتة من  دبي مول خالل 

31 مايو اجلاري.
تون�ضية  فتاة  اخلمري،  فرح  وتعترب 
ال��ن��م��اذج امللهمة  ال��زه��ور م��ن  يف عمر 
وم�ضاريع  ب��رام��ج  م��ن  امل�ضتفيدين  و 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
تدريجيا  ب�ضرها  ف��ق��دت   .. ال��ع��امل��ي��ة 
وهي يف ال�ضف ال�ضاد�ص ب�ضبب �ضعف 
يف ال���ق���رن���ي���ة ل���ك���ن ح��ال��ت��ه��ا ه�����ذه مل 
متنعها من امل�ضاركة يف حتدي القراءة 
ال��ع��رب��ي مب�����ض��اع��دة وال��دت��ه��ا لطيفة 

التي تقراأ لها.
اإن الكتاب لعب دورا كبرا  تقول الأم 
يف حياة ابنتها خ�ضو�ضا بعد اإ�ضابتها 
الب�ضر.. ففرح ت�ضتمد الأمل  ب�ضعف 
الكلمات وم��ا حتمله من  م��ن  وال��ق��وة 

معان ومعارف.
وعن �ضجاعة فرح يقول منر بولمي 
جندوبة  ولي����ة  يف  ال��ت��ح��دي  م��ن�����ض��ق 
مبدعة  ف�����رح  “ولدت  ت���ون�������ص:  يف 
ت�ضتطيع  ق��وي��ة  ب������اإرادة  ت��ت��م��ت��ع  وه���ي 
معوقات  اأي  خاللها  م��ن  تتحدى  اأن 

ج�ضدية اأو نف�ضية«.
وتتحدث فرح عن جتربتها: “بف�ضل 
الإرادة والعزمية اأوا�ضل طريقي فاأنا 
املجتمع”..  يف  فاعلة  اأك���ون  اأن  اأري���د 
مني  ج��ع��ل��ت  “القراءة  ت�����ض��ي��ف:  و 
اإن�ضانة قوية وعلمتني اأن اأكون اأنا اأن 
اأمايل  لتحقيق  ال�ضعي  دائما  اأوا���ض��ل 
احلياة  علمتني  كذلك  وطموحاتي.. 
اأن حتقيق الأحالم اأمر ل يتحقق اإل 
موؤكدة:  ال�ضاق”..  والعمل  بالجتهاد 
اليوم الأف�ضل مل ياأت  �ضعاري  “�ضار 

بعد«.
�ضرطية  تكون  اأن  ف��رح  حلمت  لطاملا 

حلمها  اأن  ت��درك  حالتها  ب�ضبب  لكن 
فريق  بف�ضل  اأن���ه  غ��ر  امل��ن��ال  �ضعب 
حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي متكنت فرح 
من اختبار يوم يف حياة �ضرطي لدى 
زيارتها دبي حل�ضور نهائيات التحدي 
بعدا ارتدت البدلة الر�ضمية وخرجت 

يف �ضيارة ال�ضرطة.
وعن جتربتها املميزة هذه علقت فرح: 
“منحتني هذه التجربة �ضعورا بالعزة 
والفخر وتاأكدت اأنني مل اأخطئ حينما 

طمحت اإىل حتقيق هذه احللم«.
طفل  وه����و  اجلندي”  ع���اي���د   “ اأم�����ا 
م���ن م��دي��ن��ة ي��ط��ا يف ف��ل�����ض��ط��ني يبلغ 
من  يتمكن  مل  �ضنوات   9 العمر  م��ن 
القراءة  حت��دي  نهائي  ن�ضف  ح�ضور 
التي  ال�ضحية  حالته  ب�ضبب  العربي 
غ�ضيل  جلل�ضات  خ�ضوعه  ت�ضتدعي 
كلى.. لكن رغم ظروفه ال�ضحية فاإنه 
والتاأهل  كتابا   50 ق���راءة  م��ن  متكن 
م�ضتوى  على  ال��ت��ح��دي  نهائيات  اإىل 

دولة فل�ضطني.
بالكتب  ���ض��غ��ف��ه  اإن   : ع���اي���د  ي���ق���ول 
حتدي  يف  للم�ضاركة  دفعه  واملطالعة 
القراءة العربي دون اأن ي�ضمح للمر�ص 
باأن يهزمه اأو مينعه من متابعة �ضغفه 
فهو يق�ضي رحلته من منزله يف يطا 
يف  ال��ق��د���ص  يف  امل��ط��ل��ع  م�ضت�ضفى  اإىل 
قراءة الكتب التي ترافقه اأينما ذهب 
ال��ع��الج والوقت  ث��ق��ل  ت��خ��ف��ف ع��ن��ه  و 
غ�ضيل  يف  ي��ق�����ض��ي��ه  ال�����ذي  ال���ط���وي���ل 
ال��ك��ل��ى.. وي���وؤك���د ال��ف��ت��ى ال��ط��م��وح اأن 
التحدي  مراحل  قطع  على  مثابرته 
عززها ت�ضجيع والدته له التي ترافقه 

يف رحلة العالج والقراءة.
“ احل��ف��ل اخلتامي  “ ع��اي��د  ح�����ض��ر 
فل�ضطني  يف  العربي  القراءة  لتحدي 
وح�ضل على تكرمي خا�ص من اللجنة 
امل�ضرفة على اجلائزة تقديرا للجهود 
التحدي  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
للتعلم يف  و���ض��ع��ي��ه  ل�����ض��م��وده  ودع���م���ا 
ال���ظ���روف واع���ت���ربت���ه مثال  اأ���ض��ع��ب 

يحتذي به اأبناء جيله.
امل�ضتقبلي  ط��م��وح��ه  ال��ف��ت��ى  ي�ضاركنا 
بالقول: “اأرغب يف الو�ضول اإىل اأعلى 
امل��راك��ز وال���ق���راءة ه��ي ب��واب��ة عبوري 
للح�ضول على اأف�ضل الفر�ص يف هذه 

احلياة«.

حجم الإنفاق بلغ 628 مليون درهم خالل العام 2018 

»41« مليون م�ضتفيد حول العامل من م�ضاريع مبادرات حممد بن را�ضد العاملية لن�ضر التعليم واملعرفة يف 2018

•• عدن-وام: 

بداأت دولة الإمارات حملة لتوزيع “املكمالت الغذائية “ 

ت�ضتهدف 5000 طفل واأم يف خمتلف املحافظات اليمنية 
املحررة.

ووزع���ت ف��رق هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي يف اليوم 

طفل   400 على  الغذائية  املكمالت  احلملة  م��ن  الأول 
ال�ضداقة  مب�ضت�ضفى  التوليدية  ال��ط��وارئ  ق�ضم  يف  واأم 

التعليمي مبديرية ال�ضيخ عثمان يف عدن .

الطوارئ  ق�ضم  رئي�ص  احلمود  ابتهال  الدكتورة  وثمنت 
اللفتة  هذه  التعليمي  ال�ضداقة  م�ضت�ضفى  يف  التوليدية 
الإن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى الأه����ايل 

على  و�ضعبا  ق��ي��ادة  الإم����ارات  ل��دول��ة  بال�ضكر  ..متوجهة 
الأمومة  ت�����ض��ت��ه��دف  ال��ت��ي  احل��م��الت  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم 

والطفولة.

• �شعيـد العطـر: امل�شاريـع والربامـج ت�شتهدف اإتاحـة احلـق يف التعليـم لكـل متعطـ�س للمعرفـة.
• طارق القرق: اأن نكون جزءا من مبادرات حممد بن را�شد العاملية يجعل اجلهد جماعيا ومتكامال وفعال وم�شتداما .

الإمارات تبداأ حملة لتوزيع املكمالت الغذائية يف اليمن ت�ضتهدف 5000 من الأطفال والأمهات

•• ال�شارقة-وام:

الرم�ضانية  للحملة  العليا  اللجنة  ع��ن  ���ض��ادر  تقرير  ك�ضف 
عدد  اإجمايل  اأن  اخلرية  ال�ضارقة  جلمعية  التابعة  “جود” 
الدولة  داخ��ل  لل�ضائمني  تقدميها  مت  التي  الإف��ط��ار  وج��ب��ات 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  من  الأوىل  يوما  ع�ضر  اخلم�ضة  خ��الل 
وذلك  يوميا  وجبة   34000 بواقع  وجبة  اآلف   510 بلغت 
150 موقعا وخيمة لالإفطار يف مدينة ال�ضارقة واملناطق  يف 
ودبا  وخورفكان  وكلباء  وامل��دام  والبطائح  بالذيد  لها  التابعة 

احل�ضن.
و اأعرب عبداهلل �ضلطان بن خادم املدير التنفيذي للجمعية عن 

�ضعادته بالإقبال ال�ضديد على مواقع وخيم الإفطار من قبل 
ال�ضائمني ما دفع اللجنة العليا للحملة اإىل زيادة عدد مواقع 

الإفطار اإىل 150 موقعا بدل من 148 موقعا .
�ضهر  م��ن  الأول  ال��ن�����ض��ف  اإن اجل��م��ع��ي��ة مت��ك��ن��ت خ���الل  وق����ال 
 61 يف  ذل��ك  و  وجبة   364967 توزيع  من  املبارك  رم�ضان 
 21 يف  وجبة   40839 جانب  اإىل  ال�ضارقة  مبدينة  موقعا 
البطائح  يف  م��واق��ع   3 ع��رب  وجبة  و12900  بالذيد  موقعا 
13 موقعا يف دبا احل�ضن بجانب  و8550 وجبة من خالل 
31400 وجبة عرب 17 موقعا يف خورفكان و28094 وجبة 
يف 24 موقعا مبدينة كلباء واملناطق التابعة لها اأما يف منطقة 

املدام فقد مت توزيع 23250 وجبة من خالل 11 موقعا .

ن�ضف مليون وجبة اإفطار من خريية ال�ضارقة خالل الن�ضف الأول من رم�ضان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر

ن��ه��ي��ان بن  ب��ن  ق���ال ال�ضيخ حم��م��د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  ركا�ص 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  امل���ت���ح���دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�ص الدولة -حفظه اهلل -توا�ضل 
بداأها  التي  امل�ضرة  حثيثة  بخطا 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
بداية  -منذ  اهلل  -رحمه  نهيان  اآل 
ومبنا�ضبة  الحت���اد.  دول��ة  تاأ�ضي�ص 
يوم زايد للعمل الإن�ضاين يف ذكرى 
رح���ي���ل م���وؤ����ض�������ص دول������ة الإم��������ارات 
نه�ضتها  وب���اين  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وع��زت��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زايد 
اهلل  -ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
حية  روح����ه  �ضت�ضل  ال����ذي  ث�����راه- 
وخالدة يف ذاك��رة ووج��دان الوطن 
الأمة  ونفو�ص  وق��ل��وب  وامل��واط��ن��ني 
ال��ع��رب��ي��ة والإ���ض��الم��ي��ة ب��ع��د حياة 
والعطاء  ب��ال��ب��ذل  حافلة  م�ضهودة 
اأفعاله  و�ضف  عن  الكلمات  وتعجز 
رحل  احلكيمة  واق��وال��ه  العظيمة 

ناب�ضا  ح��ي��ا  ب��اق��ي��ا  م������ازال  ول��ك��ن��ه 
تروى  م��اآث��ره  و�ضتظل  ال��ق��ل��وب  يف 
ومل  الع�ضور  عرب  واأجيال  لأجيال 
يغب ال�ضيخ زايد حلظة من الزمن 
ع��ن ذاك���رة ال��وط��ن ووج���دان الأمة 
اأر�ضاه  ال��ذي  فالنهج  و�ضعبا،  قيادة 
يف جمالت العمل كافة ظل نربا�ضا 
تقادي به القيادة وهاديا  لالأمة يف 
ال�����ض��ر ع��ل��ى ط��ري��ق��ه والل���ت���زام به 
الطاهرة  لذلك ظلت ذكرى روحه 
دولة  اإجن��از حتققه  حا�ضرة يف كل 
الوطني  ال�ضعيدين  الإم��ارات على 
ل��ه م��ن ف�ضل وب�ضمة  مل��ا  وال��ع��امل��ي 
والقواعد  القوية  اللبنات  و�ضع  يف 
ال�����ض��ل��ب��ة يف م�������ض���رة الجن�������ازات 
هذه  اإن   . ال�����ض��اخم��ة  وال���وط���ن���ي���ة 
املنا�ضبة التي تعلي من قيم العمل 
الإن�������ض���اين ال����ذي ك����ان امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 
رائده داخل وخارج الوطن، �ضتكون 
حدثا كبرا �ضنويا على م�ضتوى كل 
اخلر  قيم  لتعزيز  الدولة  مناطق 
لها  وك��ان   ، اأبنائه  اأر���ض��اه��ا يف  التي 

الأثر الأبرز يف عون واأغاثه املحتاج 
اي��ن��م��ا ك����ان وم��ه��م��ا ك����ان م���ن دون 
الوقت عرفان  ذات  متييز، وهي يف 
بدور املغفور له يف تاأ�ضي�ص م�ضرة 
العطاء الن�ضاين يف الدولة. واأ�ضاد 
ال�ضيخ حممد بن نهيان بن ركا�ص 
اأط��ل��ق��ه��ا �ضاحب  ال��ت��ي  ب���امل���ب���ادرات 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
-رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص 
رم�ضان   19 ي����وم  ب��ت�����ض��م��ي��ة  اهلل- 

ذك������رى رح���ي���ل م���وؤ����ض�������ص الحت�����اد 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن 
زايد  “ ي��وم  ب���   ، نهيان  اآل  �ضلطان 
ت�ضمية  ت��اأت��ي   “ الن�����ض��اين  للعمل 
ي����وم رح���ي���ل امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 
بيوم زايد للعمل الإن�ضاين ، عرفانا 
العطاء  م�ضرة  تاأ�ضي�ص  يف  ب���دوره 
الإن�����ض��اين يف ال��دول��ة . ف��ق��د امتد 
الداخل  اىل  الكبر  الراحل  عطاء 
واخلارج ، ترتكز على اإميان �ضادق 
ونبيل . وها هي املبادئ التي غر�ضها 
ال�ضيخ زايد تثمر اأ�ضجار خر متتد 
ب��ف��روع��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة. ون��ب��ت��ه��ل اإىل 
برعايته  ي�ضمل  اأن  امل��وىل عز وجل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  وع��ن��اي��ت��ه 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب   - اهلل  -ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
 ، امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
يف  خطاهما  وي�ضدد  يوفقهما  واأن 

امل�ضي على هذا النهج الطيب . 

•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دولة الإمارات غدا “ اجلمعة 
 “ زاي��د للعمل الإن�ضاين  ي��وم   “ ب�   “
ال���ذي ي�����ض��ادف 19 رم�����ض��ان م��ن كل 
ل��ذك��رى رحيل موؤ�ض�ص  وامل��واف��ق  ع��ام 
ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 

�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ويعترب “ يوم زايد للعمل الإن�ضاين” 
ع����الم����ة ف����ارق����ة يف ت����اري����خ ال����دول����ة 
من  حققته  مبا  لالحتفال  ومنا�ضبة 
الإن�ضاين  العمل  اإجنازات على �ضعيد 
م��ن خ��الل امل�����ض��اع��دات ال��ت��ي تقدمها 
يعد  كما  الأخ����رى،  وال�ضعوب  ل��ل��دول 
منا�ضبة لإطالق العديد من املبادرات 
احليوية  واخل������ري������ة  الإن���������ض����ان����ي����ة 
الفعاليات  م���ئ���ات  ع����رب  وال���ن���وع���ي���ة 
تنظمها  التي  واملجتمعية  احلكومية 
املوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة والأهلية.

ال�ضيخ  ل��ه  للمغفور  التاريخ  وي�ضجل 
“ طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” اأن��ه جنح يف حتويل العمل 
اإىل  الإم����������ارات  دول������ة  الإن���������ض����اين يف 
اأ�ضلوب حياة و�ضلوك ح�ضاري تتناقله 
العمل  ماأ�ض�ضة  ع��رب  وذل��ك  الأج��ي��ال، 
ال�ضمولية  �ضفة  واإك�����ض��اب��ه  الإن�����ض��اين 
تقدمي  على  فقط  يقت�ضر  ل  بحيث 
اأي�ضاً  واإمن���ا ميتد  امل��ادي��ة  امل�����ض��اع��دات 
الأزم�����ات  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ت��ح��رك  اإىل 
الإن�������ض���ان���ي���ة وال���ت���ف���اع���ل امل��ب��ا���ض��ر مع 

م�ضكالتها.
وارتقى الوالد املوؤ�ض�ص بقيمة وح�ضور 
العمل اخلري ليحوله اإىل اأحد اأهم 
اأبعاد ال�ضيا�ضة اخلارجية للدولة التي 
اإىل كل  وامل�����ض��اع��دة  ب��ال��ع��ون  ت��ت��وج��ه 
النظر  دون  م��ن  وج���دوا  اأينما  الب�ضر 
اأ�ضبحت  كما  عرقهم،  اأو  دينهم  اإىل 
الإم������ارات يف ع��ه��ده م��ن اأه����م ال���دول 
امل�ضاهمة يف العمل الإن�ضاين والإغاثي 
اليوم  ه��ي  وه��ا  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 
ال�ضاد�ضة  ولل�ضنة  حتتل  اإرث��ه  بف�ضل 
على التوايل املركز الأول عامليا كاأكرب 

جهة مانحة للم�ضاعدات اخلارجية.
الإن�ضانية  ال��ق�����ض��اي��ا  وا����ض���ت���ح���وذت 

واخل���ري���ة ع��ل��ى م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة يف 
كان  ���ض��واء  زاي��د  ال�ضيخ  واهتمام  فكر 
داخل البالد اأم خارجها وقد بلغ حجم 
امل�ضاعدات التي قدمتها دولة الإمارات 
بتوجيهات منه “ طيب اهلل ثراه “ يف 
�ضملت  ومعونات  وق��رو���ص  منح  �ضكل 
معظم دول العامل اأكرث من 98 مليار 

درهم حتى اأواخر عام 2000.
وت���راأ����ص امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي���د بن 
 1981 ع����ام  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
ال���ق���م���ة ال���ت���ي ����ض���ه���دت الإع��������الن عن 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  م���ي���الد 
ويف  ال�ضت،  العربية  اخلليج  دول  من 
اأبوظبي  ���ض��ن��دوق  ق���دم  ذل���ك احل���ني 
قر�ضني  العربي  القت�ضادي  لالإمناء 
160 مليون  بقيمة  البحرين  لدولة 
الكهربائية  امل�ضروعات  لتمويل  درهم 

وال�ضناعية.
م�ضاعدة  �ضموه  قرر   1972 عام  ويف 
عام  ويف  �ضنعاء  اإذاع���ة  باإن�ضاء  اليمن 
بن �ضلطان  زايد  ال�ضيخ  قدم   1974
مليون  ق��دره  اإ�ضافياً  مبلغاً  نهيان  اآل 
م�ضروع  لتكملة  دولر  اآلف  و710 

الإذاعة والتلفزيون يف اليمن.
 “ “ رح���م���ه اهلل  م���ن���ه  وب���ت���وج���ي���ه���ات 
قدمت دولة الإمارات م�ضاعدة عاجلة 
وقدرها 3 ماليني دولر لتخفيف اآثار 
اجتاحت  التي  وال�ضيول  الفي�ضانات 
من  الت�ضعينيات  يف  اليمن  جمهورية 

القرن املا�ضي.
زايد  ال�ضيخ  �ضاحية  م�ضروع  يعترب  و 
يف ال���ق���د����ص ال�����ذي ت��ك��ل��ف ن��ح��و 15 
مليون درهم واحدا من اأبرز امل�ضاريع 
التي وجه “ رحمه اهلل “ بتنفيذها يف 
اأخرى  م�ضاريع  جانب  اإىل  فل�ضطني 
ال��ذي تكلف  اإعمار خميم جنني  منها 
100 م��ل��ي��ون دره���م  ن��ح��و  اإن���������ض����اوؤه 
وب���ن���اء م��دي��ن��ة ال�����ض��ي��خ زاي�����د يف غزة 
بتكلفة بلغت نحو 220 مليون درهم 
ومدينة ال�ضيخ خليفة يف رفح واحلي 
اإىل  اإ�ضافة  الإم��ارات��ي يف خ��ان يون�ص 
واملدار�ص  امل�ضت�ضفيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املعاقني  وم��راك��ز  ال�ضحية  وامل���راك���ز 
واملخيمات  ال��ق��رى  ان��ت�����ض��رت يف  ال��ت��ي 

وال�ضفة  غ��زة  يف  الفل�ضطينية  وامل��دن 
ل��ه ال�ضيخ  امل��غ��ف��ور  ت���رك  ال��غ��رب��ي��ة. و 
زايد اأثراً طيباً يف م�ضر حيث تعددت 
ع��ل��ى ���ض��ف��اف ال��ن��ي��ل م�����ض��اري��ع كثرة 
ال�ضكنية  امل����دن  ب��ن��اء ع���دد م���ن  م��ن��ه��ا 
ال�ضياحية وا�ضت�ضالح ع�ضرات الآلف 
من الأرا�ضي الزراعية واإقامة العديد 
من القرى ال�ضياحية وتقدمي الدعم 

املادي للمراكز وامل�ضت�ضفيات الطبية.
وتكفل “ طيب اهلل ثراه “ بعد حرب 
م�ضر  مب�ضاعدة   1973 ع��ام  اأكتوبر 
ال�ضوي�ص  قناة  اإعمار مدن  اإع��ادة  على 
“ ال�ضوي�ص- الإ�ضماعيلية- بور �ضعيد 
ُدمرت يف العدوان الإ�ضرائيلي  “ التي 

عليها عام 1967.
ال���ع���ام  يف   “ اهلل  رح����م����ه   “ وت�������ربع 
1990 خالل م�ضاركته يف الحتفال 
التاريخي العاملي الذي اأقيم يف اأ�ضوان 
ال��ع��رب��ي��ة مببلغ  ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ض��ر 
لإحياء  وذل��ك  دولر  مليون  ع�ضرين 

مكتبة الإ�ضكندرية القدمية.
واأراد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
اأن ت��ت��ج��اوز ال��ع��الق��ات ب��ني الإم����ارات 
واملغرب حدود املاألوف فكانت مبادراته 
القوي  ال��داف��ع  مثلت  ال��ت��ي  املتتالية 
امل�ضاريع  ع�ضرات  ه��ن��اك  تنه�ص  لكي 
ال�����ض��اخم��ة اأم����ام الأع����ني وه���ي حتمل 

ا�ضم “ زايد ».
موؤ�ض�ضة  امل�������ض���اري���ع  ه����ذه  ب���ني  وم����ن 
ال�ضيخ زايد العالجية وتطوير مركز 
“ اخلا�ص برعاية الطفولة  “ مرمي 
متكاملة،  ���ض��ك��ن��ي��ة  وح�����دات  واإن�������ض���اء 
وق������دم ����ض���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل���الإمن���اء 
 1976 العام  يف  العربي  القت�ضادي 
قر�ضاً بقيمة 40 مليون درهم لوزارة 
ال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف باململكة 

املغربية.
و�ضكلت م�ضاعدات ومكارم ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان اإىل ال�ضودان اأبرز 
مالمح العطاءات اخلرية حيث تربع 
الطب  كلية  باإن�ضاء   “ اهلل  رحمه   “
مدين  ود  مبدينة  نا�ضر  وم�ضت�ضفى 
دولر  ماليني   3 ومببلغ  ال�ضودانية 
اأم����رك����ي حل���ل م�����ض��ك��ل��ة ال��ع��ط�����ص يف 

اأبوظبي  �ضندوق  ق��دم  كما  ال�����ض��ودان، 
قر�ضاً  العربي  الق��ت�����ض��ادي  ل��الإمن��اء 
مل�ضروع  دره���م  م��ل��ي��ون   5،16 بقيمة 
دارفور  منطقة  يف  الريفية  التنمية 

بغرب ال�ضودان.
ويف عام 1999 و�ضلت اإىل اخلرطوم 
مل�ضاعدة  ال��ث��ان��ي��ة  الإغ����اث����ة  ط���ائ���رة 
ال��ف��ي�����ض��ان��ات التي  امل��ت�����ض��رري��ن م���ن 
ال�ضودانية  دن���ق���ال  ولي�����ة  اج���ت���اح���ت 
امل�ضاعدات  من  طناً   40 متنها  وعلى 

الغذائية.
م�ضاعدة  على  زاي���د  ال�ضيخ  ح��ر���ص  و 
لبنان من خالل مبادرته بنزع الألغام 
الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  خلفها  ال��ت��ي 
اخلا�ضة  ن���ف���ق���ت���ه  وع����ل����ى  ل���ل���ج���ن���وب 
وكذلك اهتم باأن تقوم الإمارات بدور 
اإع��ادة بناء لبنان بعد  فاعل يف عملية 
امل�ضاعدات  ال���دول���ة  ف��ق��دم��ت  احل����رب 
للم�ضاريع  والقرو�ص  والهبات  املالية 

احليوية والتنموية.
ون��ال��ت ���ض��وري��ا يف ع��ه��د ال�����ض��ي��خ زايد 
امل�ضاريع  دع�����م  م����ن  وف������را  ق�����ض��ط��ا 
اخل�����ري�����ة وال���ت���ن���م���وي���ة ح���ي���ث وق���ع 
�ضندوق اأبوظبي لالإمناء القت�ضادي 
اتفاقيات  ث����الث  دم�����ض��ق  يف  ال��ع��رب��ي 
ل��ت��م��وي��ل ث��الث��ة م�ضاريع  ���ض��وري��ا  م��ع 

�ضناعية بقيمة 911 مليون درهم.
كرات�ضي  م����دن  ت��ق��ف  ب��اك�����ض��ت��ان  ويف 
���ض��اخم��ة مزهوة  وب���ي�������ض���اور  وله������ور 
ب��امل��راك��ز الإ���ض��الم��ي��ة ال��ث��الث��ة التي 
الثقافة  لن�ضر  زاي����د  ال�����ض��ي��خ  اأق��ام��ه��ا 
الإ����ض���الم���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة ب����ني اأب���ن���اء 
وتو�ضيع  متهيد  اإىل  اإ�ضافة  باك�ضتان 
ال��ط��ري��ق اجل��ب��ل��ي م��ن م��دي��ن��ة خاران 
املياه  اآب���ار  وح��ف��ر  دايل  م�ضجد  وب��ن��اء 

وبناء امل�ضاجد واملدار�ص وامل�ضاكن.
عام  يف  ثراه”  اهلل  “طيب  وت������ربع 
دولر  األ�����ف   500 مب��ب��ل��غ   1982
الإ�ضالمية  ال��غ��رف��ة  م��ب��ن��ى  مل�����ض��روع 
كما  كرات�ضي  يف  وال�ضناعة  للتجارة 
الطبية  امل�������ض���اع���دات  ب��ت��ق��دمي  وج����ه 
العاجلة  وامل�ضاعدات  الدرا�ضية  واملنح 

ل�ضحايا الزلزل والفي�ضانات.
اخلرية  امل�����ض��اري��ع  م��روح��ة  وات�ضعت 

الإم�����ارات�����ي�����ة يف ع���ه���د ال�����ض��ي��خ زاي����د 
العربية  ال������دول  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ض��ر  ومل 
لت�ضمل  ام����ت����دت  ب����ل  الإ����ض���الم���ي���ة  و 
ع���ددا م��ن دول ال��ع��امل امل��ت��ق��دم، ففي 
ع��ام 1992 ت��ربع��ت دول���ة الإم����ارات 
ل�ضندوق  دولر  م���الي���ني  ب��خ��م�����ض��ة 
مل�ضاعدة  الأم���رك���ي  ال���ك���وارث  اإغ��اث��ة 
الذي  اأندرو  اإع�ضار  منكوبي و�ضحايا 

�ضرب ولية فلوريدا الأمركية.
م�ضرفة  م���واق���ف  ال���ت���اري���خ  وي�����ض��ج��ل 
�ضعب  ودع����م  ن�����ض��رة  يف  زاي����د  لل�ضيخ 
ال��ب��و���ض��ن��ة وال��ه��ر���ض��ك خ���الل تعر�ضه 
ت�ضعينات  يف  احل����رب  ج��رائ��م  لأب�����ض��ع 
ال���ق���رن امل���ا����ض���ي ح��ي��ث وج����ه يف 26 
 10 م��ب��ل��غ  ب��ت��ق��دمي   1993 اأب���ري���ل 
ماليني دولر لإغاثتهم من الأو�ضاع 

املاأ�ضاوية التي ميرون بها.
العديد  اهلل” ب��اإر���ض��ال  “رحمه  واأم���ر 
م����ن ����ض���ح���ن���ات الإغ������اث������ة م����ن امل������واد 
البو�ضنة  اإىل  وال��ط��ب��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
اجلرحى  من  اأف���واج  با�ضتقبال  ووج��ه 
لعالجهم مب�ضت�ضفيات الدولة وتكفل 
ب��اإق��ام��ة ال��ع�����ض��رات م���ن ال��ع��ائ��الت يف 
بالكامل وتوفر فر�ص  �ضقق جمهزة 

العمل لهم.
على  ال��ت��وق��ي��ع  مت   1990 م��اي��و  ويف 
اإ�ضالمية يف  لإق��ام��ة مطبعة  الت��ف��اق 
من  مبنحة  بكني  ال�ضينية  العا�ضمة 
امل�ضلمني  اأن�ضطة  لدعم  زاي��د  ال�ضيخ 
الإ�ضالمية  الدعوة  ون�ضر  ال�ضينيني 
تربع  كما  دره��م  مليون   3،1 بتكلفة 
جمعية  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون  بن�ضف 

ال�ضداقة بني الإمارات وال�ضني.
من  وب��ت��وج��ي��ه��ات   1999 ع����ام  ويف 
“ غادرت  اهلل  “ رح��م��ه  زاي���د  ال�ضيخ 
اإغاثة متوجهة  اأبوظبي طائرة  مطار 
من  املت�ضررين  مل�ضاعدة  اليونان  اإىل 
وا�ضعة  مناطق  �ضرب  ال��ذي  ال��زل��زال 

من البالد.
وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن��ه “ رح��م��ه اهلل “ يف 
الأحمر  “الهالل  ب����داأ   2000 ع���ام 
الأ����ض���اح���ي  ت����وزي����ع  يف  الماراتي” 
النازحني  على  اأجنو�ضيا  بجمهورية 
زايد  موؤ�ض�ضة  ق��دم��ت  كما  ال�ضي�ضان 

لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  ����ض���ل���ط���ان  ب����ن 
من  طناً   145 والإن�ضانية  اخلرية 
من  للمت�ضررين  الغذائية  امل�ضاعدات 
القرن  اجتاحت منطقة  التي  املجاعة 
الوزراء  الأفريقي كذلك قرر جمل�ص 
 100 بقيمة  عاجلة  م�ضاعدة  تقدمي 
الذي  ال����زل����زال  مل��ن��ك��وب��ي  دولر  األ����ف 

�ضرب بجواتيمال.
اأبرز  اأح���د  ثراه”  اهلل  “طيب  وي��ع��د 
الدولية،  الداعمني للمنظمات  القادة 
وتربعاته  م�����ض��اه��م��ات��ه  ���ض��ك��ل��ت  وق����د 
م�ضاعي  اإجن������اح  يف  رئ��ي�����ض��ي��ا  ع���ام���ال 
الإن�ضانية  ومبادراتها  املنظمات  ه��ذه 
قيام  ف��ب��ع��د  ال���ع���امل،  دول  يف خم��ت��ل��ف 
األ���ف دولر   50 ت��ربع مببلغ  الحت���اد 
“اليوني�ضيف  منظمة  اأن�ضطة  لدعم 
مل�ضاعدة  ال���ه���ادف���ة  ب���راجم���ه���ا  يف   “

الطفولة.
مببلغ  الإم�������������ارات  دول�������ة  وت�����ربع�����ت 
لربنامج  دولر  األ����ف   424 وق�����دره 
األف  و100  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 
الطفولة  رع����اي����ة  ل�������ض���ن���دوق  دولر 
دولر  األ�����ف  و54  “اليوني�ضيف” 
ال�ضامية  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��ف��و���ض��ي��ة 

ل�ضوؤون الالجئني.
“رحمه اهلل” زي��ادة راأ���ص مال  واأعلن 
�ضندوق اأبوظبي لالإمناء القت�ضادي 
مب���ق���دار اأرب���ع���ة اأ���ض��ع��اف ل��ي�����ض��ل اإىل 

دولر. مليون   500
دول�����ة  ق����دم����ت   1974 ال�����ع�����ام  ويف 
للبنك  جديدة  مالية  دفعة  الإم���ارات 
الإ�ضالمي للتنمية بلغت 10 ماليني 
ل���رت���ف���ع جمموع  اإ�����ض����الم����ي  دي����ن����ار 
اإىل  ال��ب��ن��ك  ال����دول����ة يف  م�����ض��اه��م��ات 
قدمت  ك��م��ا  دي���ن���ار..  م��الي��ني   110
دولة الإم��ارات قر�ضاً من دون فوائد 
قيمته  تبلغ  اليون�ضكو  منظمة  اإىل 
ويف  دولر  األ������ف  و400  م��ل��ي��ون��ني 
اأبوظبي  �ضندوق  منح   1982 العام 
قر�ضاً  العربي  الق��ت�����ض��ادي  ل��الإمن��اء 
ال�ضنغال  ن��ه��ر  ح���و����ص  دول  مل��ن��ظ��م��ة 

قيمته 259 مليون درهم.
ح�����ض��ل امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي�����د بن 
�ضلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ 

على اأو�ضمة ونيا�ضني من خمتلف دول 
ال��ع��ام ت��ق��دي��را مل��ا ق��دم��ه م��ن خدمات 
 1985 ع��ام  ففي  لالإن�ضانية  جليلة 
يف  لالأجانب  الدولية  املنظمة  منحت 
لل�ضيخ  الذهبية”  الوثيقة   “ جنيف 
لعام  �ضخ�ضية  اأه����م  ب��اع��ت��ب��اره  زاي����د 
1985 لدور �ضموه البارز يف م�ضاعدة 
ب��الده وخارجها  اأر���ص  املغرتبني على 
واحل�ضارية  الإن�����ض��ان��ي��ة  امل��ج��الت  يف 

واملالية.
ويف عام 1988 اختارت هيئة “رجل 
وذلك  زاي��د  ال�ضيخ  باري�ص  العام” يف 
والفعالة  احلكيمة  لقيادته  ت��ق��دي��را 
حتقيق  يف  امل���ت���م���ي���ز  ����ض���م���وه  وجن�������اح 
ال���رف���اه���ي���ة ل�����ض��ع��ب دول�����ة الإم�������ارات 
جعلها  واإن�ضانا،  اأر���ض��ا  ب��الده  وتنمية 

دولة متطورة متقدمة.
ويف عام 1993 منحت جامعة الدول 
العربية “و�ضاح رجل الإمناء والتنمية 
“ لل�ضيخ زايد ويف عام 1995 قدمت 
زايد  لل�ضيخ  املغاربة  املوؤرخني  جمعية 
للتاريخ  الذهبي  “الو�ضام  �ضلطان  بن 
العربي” وذلك تقديرا منها جلهوده 
العروبة  خ��دم��ة  يف   “ اهلل  رح��م��ه   “
البي�ضاء  باأياديه  واعرتافا  والإ�ضالم 
بعلم  ب�ضغفه  واع���ت���زازا  العلماء  على 

التاريخ والدرا�ضات التاريخية.
زايد  ال�ضيخ  اختر   1995 ع��ام  ويف 
 1995 لعام  الإمنائية  “ ال�ضخ�ضية 
خالل  م��ن  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على   “
ال�ضتطالع الذي اأجراه مركز ال�ضرق 

الأو�ضط للبحوث ودرا�ضات الإعالمية 
اأكرث من ن�ضف  يف جدة، و�ضارك فيه 
1996 اأهدت  مليون عربي، ويف عام 
العمل  درع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 
لل�ضيخ زايد تقديرا من املنظمة للدور 
الرائد له “ طيب اهلل ثراه “ يف دعم 

العمل العربي امل�ضرتك.
وح����ر�����ص امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ض��ي��خ زاي����د 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
قانونية  اأط��ر  ا�ضتحداث  على  ثراه” 
ت�����ض��م��ن حت����وي����ل عمل  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
موؤ�ض�ضية  م���ن���ظ���وم���ة  اإىل  اخل������ر 
احلكومية  اجلهات  تتبناها  متكاملة 

واخلا�ضة.
امل��ان��ح��ة احلكومية  اجل��ه��ات  وت�����ض��م��ل 
يف دول���ة الإم����ارات ال��ي��وم ع���ددا كبرا 
جمل�ص  مقدمتها  ويف  املوؤ�ض�ضات  من 
و�ضوؤون  الداخلية،  ووزارات  ال���وزراء، 
الرئا�ضة واخلارجية والتعاون الدويل، 
وال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة، ودائ������رة امل��ال��ي��ة � 
ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  اأب��وظ��ب��ي 
ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  اأب��وظ��ب��ي 
دبي، وامل�ضروع الإماراتي لدعم واإعادة 
للموؤ�ض�ضات  اإ���ض��اف��ة  ل��ب��ن��ان،  اإع���م���ار 
زايد  موؤ�ض�ضة  بينها  وم��ن  اخل��ري��ة، 
ل���الأع���م���ال اخل���ري���ة والإن�������ض���ان���ي���ة و 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ض�����ض��ة 
حممد  وموؤ�ض�ضة  الإن�ضانية  لالأعمال 
بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلرية 
والإن�ضانية و�ضندوق اأبوظبي للتنمية 

وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

•• ال�شارقة-الفجر

القا�ضمي  �ضلطان  �ضعيد  ال�ضيخ  قال 
الإن�������ض���اين  ل��ل��ع��م��ل  زاي�������د  ي�����وم  اإن 
ي��ع��د اأح���د اأه���م امل��ح��ط��ات ال��ه��ام��ة يف 
الإم���ارات  ل��دول��ة  ال�ضنوية  الأج��ن��دة 
مناقب  فيها  ن�ضتذكر  منا�ضبة  وهي 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  رائ����د  واإجن�������ازات 
ال��وال��د امل��وؤ���ض�����ص امل��غ��ف��ور ل��ه ال�ضيخ 
الذي  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 

اأ����ض���ه���م���ت م����ب����ادرات����ه ال���ن���وع���ي���ة يف 
املناطق  يف  ال�ضعوب  ع��ن  التخفيف 
ويف  والكوارث  النزاعات  ت�ضهد  التي 
م�����ض��اع��دة ال��ف��ق��راء وامل��ع��وزي��ن لبث 
قيم  ن�ضر  كما  نفو�ضهم  يف  ال�ضعادة 
العطاء والت�ضامح يف اأ�ضقاع املعمورة 
ا�����ض����م زاي�������د باخلر  اق�������رتن  ح���ت���ى 
ا�ضمه  ال���ت���اري���خ  ل��ي�����ض��ج��ل  وال���ع���ط���اء 
لإجنازاته  تقديرا  ن��ور  من  ب��اأح��رف 
بعيدا  جمعاء  للب�ضرية  ق��دم��ه  وم��ا 

اأو عرقية  �ضيا�ضية  اعتبارات  اأي  عن 
اأو دينية.

اإن املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ا�ضتطاع  ا�ضتثنائي  ق��ائ��د  نهيان  اآل 
والو�ضول  امل��ن��ط��ق��ة  ���ض��ك��ل  ت��غ��ي��ر 
بدولة الإم��ارات خالل مدة ق�ضرة 
اإىل دولة  ن��ا���ض��ئ��ة  م���ن جم���رد دول����ة 
موؤ�ضرات  يف  امل���رات���ب  اأع���ل���ى  حت��ت��ل 
روؤيته  بف�ضل  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�ضية 
الرخاء  لتحقيق  وعزميته  احلكيمة 

القائد  اأن  وط��ن��ه.  لأب��ن��اء  وال��ت��ط��ور 
يف  ال�ضتثمار  باأهمية  اآم��ن  املوؤ�ض�ص 
ال��ف��رد الإم���ارات���ي ح��ت��ى ق��ب��ل بداية 
احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة 
وا�ضتثمر واردات النفط ب�ضكل كامل 
لبناء املدار�ص واملعاهد وامل�ضت�ضفيات 
واملنازل لت�ضهيل حياة النا�ص وتوفر 
كافة متطلبات احلياة الكرمية لهم 
العلمي  مب�����ض��ت��واه��م  ال��ن��ه��و���ص  ث���م 
باأهمية  م��ن��ه  اإمي���ان���اً  والأك����ادمي����ي، 

التعليم واملعرفة
لقد ترك لنا املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
باأهمية  دوم����اً  ي��ذك��رن��ا  ملهماً  اإرث����اً 
الطيبة  م���ث���ل  الإن�������ض���ان���ي���ة  ال���ق���ي���م 
زايد  ال�ضيخ  كان  ولطاملا  والتعاطف 
اإلهام  والإي��ث��ار وم�ضدر  للكرم  رم��زاً 
املواطنة  نهج  على  لي�ضروا  ل�ضعبه 
الإم����ارات  ل��دول��ة  كممثلني  العاملية 
بعطاءاتها  العامل  حول  ُعرفت  التي 

م��ع احتفالنا  واأ���ض��اف:  الإن�����ض��ان��ي��ة. 
ن�ضعر  الإن�����ض��اين  للعمل  زاي���د  ب��ي��وم 
بفخر كبر بتكري�ص الوالد املوؤ�ض�ص 
بال�ضر  ونلتزم  اخل��ر  لعمل  حياته 
يف  امل�ضاهمة  خ��الل  م��ن  خطاه  على 
اأكرث  اأف�ضل وم�ضتقبل  تطوير عامل 

اإ�ضراقاً للب�ضرية قاطبة.
زايد  ال�ضيخ  ر�ضخه  نهج  العطاء  اأن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  عليه  و���ض��ار 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة »حفظه اهلل« واأخ��وه �ضاحب 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع���اه 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  و����ض���اح���ب  اهلل«، 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ص الأعلى حكام 
الإم��ارات وكل �ضعب الإم��ارات لعمل 

اخل��ر وخ��دم��ة الإن�����ض��ان��ي��ة وم��د يد 
العون لكل حمتاج.

�ضعيد القا�ضمي : يوم زايد للعمل الإن�ضاين يوم خالد

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب 
زايد  ال�ضيخ  الوالد  املغفور له  اأن  الدولة  ال�ضمو رئي�ص 
بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ قائد ا�ضتثنائي 
ورمز �ضامخ للت�ضامح والعطاء الإن�ضاين و�ضيبقى خالدا 

يف ذاكرة الأجيال والتاريخ .
وق����ال ���ض��م��وه - يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة ي���وم زاي����د للعمل 
الإن�ضاين الذي ي�ضادف التا�ضع ع�ضر من �ضهر رم�ضان 
من كل عام - اإن الوالد ال�ضيخ زايد “ رحمه اهلل “ اأ�ض�ص 
اإن�ضاين معطاء مت�ضامح رفع  الإم��ارات على نهج  دولة 
�ضاملة  ح�ضارية  لنه�ضة  واأ�ض�ص  عاليا  الإم���ارات  ا�ضم 
تتوا�ضل اليوم بقيادة اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل«.
املنا�ضبة نتذكر بكل تقدير واإجالل  “ يف هذه  واأ�ضاف 

اهلل  “طيب  زاي��د  ال�ضيخ  اجلميع  وال��د  املوؤ�ض�ص  القائد 
اأو منا�ضبة لأنه  اإن ذك��راه ل تت�ضل بيوم  ثراه” ، حيث 
مل يغب عنا اأبدا بل اإن غيابه قبل 15 عاما كان تاأكيدا 

حل�ضوره بيننا وبني اأبناء �ضعبه واأمته ».
ال�ضيخ  الراحل  اأن  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  واأك��د 
و�ضاحب  واملواقف  اخلر  ورجل  املعطاء  الإن�ضان  زايد 
 ، اأن ين�ضى  ، خالد ل ين�ضى ول ميكن  ال�ضرة العطرة 
وما التوقف كل عند ذكرى رحليه �ضوى فر�ضة وحمطة 
الذي  الرجل  الواجب جتاه  وا�ضتكمال  للعمل والعطاء 
الإن�ضان باحلق  الواجب وكيف يكرب  علمنا كيف يكون 
ومع احلق . وقال �ضموه “ اإن الوالد ال�ضيخ زايد طيب 

اأبناء الإم��ارات العربية  اهلل ث��راه حي يف عقول وقلوب 
اإن ا�ضمه ما  املتحدة والأمتني العربية والإ�ضالمية بل 
منجزاته  ذك���رت  كلما  ال��دول��ي��ة  املحافل  يف  ي���رتدد  زال 
وكاأنه نداء للخر وامل�ضتقبل”.. م�ضرا اإىل اأن التاريخ 
والعظة  العربة  لأخ��ذ  زاي��د  ال�ضيخ  عند  �ضيقف طويال 
واأح��ب��وه ومنح الوطن  النا�ص  اأح��ب  وال��ق��دوة من قائد 
مدر�ضة   “ اهلل  “رحمه  وك���ان  ال��ك��ث��ر،  واأم��ت��ه  و�ضعبه 
حقيقية للعطاء واخلر والت�ضامح تعلمنا منها العمل 

من اأجل خر الإن�ضان والإن�ضانية.
واأكد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان اأن يوم زايد 
الكبر  الراحل  لذكرى  تخليدا  ياأتي  الإن�ضاين  للعمل 

من  عا�ص  التي  للمبادئ  وع��رف��ان��ا  ووف���اء  زاي��د  ال�ضيخ 
اأجلها وجت�ضيدا للقيم التي نذر نف�ضه لها وظل ينادي 
الإن�ضاين  والعطاء  الت�ضامح  قيم  تعظيم  اأج��ل  من  بها 
 “ زاي��د  ال�ضيخ  اأن  اإىل  .. م�ضرا  لكل حمتاج وملهوف 
رحمه اهلل “ رحل عن دنيانا تاركا اإرثا غنيا ونهجا �ضويا 
يف ميادين العطاء الإن�ضاين، ور�ضخ عمليا قيم الت�ضامح 
والتعاي�ص والت�ضامن والوحدة واحرتام وقبول الآخر 
واأهلها  الإم���ارات  لدولة  منهجا  القيم  هذه  وجعل من 
الإن�ضاين  العطاء  فارقة يف  ، جعلت من بالدنا عالمة 
اأ�ضل وع��رق ول��ون وجن�ص  والأخ���وة التي ل تفرق بني 
ودين وطائفة. وقال �ضموه - يف ختام كلمته - “ وعلى 
اأخي  ب��ق��ي��ادة  ال��ي��وم  الإم�����ارات  ال��ن��ه��ج ت�ضر دول���ة  ذات 
اآل نهيان رئي�ص  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
للعطاء  م��ث��ال  جعلها  مم��ا   ، اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 

والإن�ضانية وحمل تقدير واحرتام عاملي كبر«.

�ضلطان بن زايد : زايد رمز �ضامخ للت�ضامح والعطاء الإن�ضاين

زايد.. رمز العطاء ومدر�ضة العمل الإن�ضاين العاملي

•• اأبوظبي-وام:

اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  معايل  افتتح 
وزير دولة رئي�ص املجل�ص الوطني لالإعالم م�ضاء 
اأم�ص الأول “نادي املرا�ضلني الأجانب يف الإمارات” 
 twofour54 وذلك يف منطقة �ضانعي الإعالم

يف اأبوظبي.
املرا�ضلني  جت���م���ع  م��ن�����ض��ة  ال�����ن�����ادي  و����ض���ي���وف���ر 
املوؤ�ض�ضات  مم���ث���ل���ي  م����ن  ك����اف����ة  والإع�����الم�����ي�����ني 
الإمارات،  دولة  يف  والعاملية  الإقليمية  الإعالمية 
ومينحهم اأداة اإ�ضافية ت�ضهم يف التعريف بال�ضورة 
ال��ك��ام��ل��ة ل��الأن�����ض��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات والإجن������ازات يف 
الدولة، مبا يف ذلك ال�ضيا�ضات احلكومية يف �ضتى 
والفنية،  والثقافية  الفكرية  والأن�ضطة  املجالت، 
والبحث العلمي والأكادميي، والقت�ضاد والتجارة 

وال�ضياحة وغرها.
اإبراهيم  ���ض��ع��ادة م��ن�����ض��ور  ح�����ض��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح 
لالإعالم،  الوطني  املجل�ص  ع��ام  مدير  املن�ضوري، 
اإىل ج��ان��ب امل��را���ض��ل��ني والإع��الم��ي��ني م��ن ممثلي 
دولة  يف  والإقليمية  العاملية  الإعالمية  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحفية  ال���ن���وادي  اأب�����رز  وم���دي���ري  الإم��������ارات، 

حترير  وروؤ�ضاء  مديري  اإىل  اإ�ضافة  العامل،  حول 
والعاملني يف اأهم املوؤ�ض�ضات الإعالمية.

اجلابر-  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
ال�ضرتاتيجيات  خ��الل  “من   :  - املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
القيادة  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  وال����ربام����ج 
وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  التنمية  لتحقيق  الر�ضيدة 
امل���ج���الت، ح��ق��ق ق��ط��اع الإع����الم يف دولة  يف �ضتى 
الإعالمية  التغطية  يف  ك��ب��را  ت��ق��دم��ا  الإم�����ارات 
وال�ضحفية حمليا واإقليميا وعامليا. وي�ضرنا افتتاح 
اأب��وظ��ب��ي كخطوة  امل��را���ض��ل��ني الأج���ان���ب يف  ن����ادي 
�ضاملة  ���ض��ورة  اإي�����ض��ال  ت�ضهيل  يف  ت�ضهم  اإ�ضافية 
التي  واجل��ه��ود  والفعاليات  لالأن�ضطة  ومتكاملة 
تعزيز  يف  ت�ضهم  وال��ت��ي  الإم������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
�ضرح احل�ضارة الإن�ضانية، وتكري�ص ر�ضالة الإخوة 
ونبذ  والتعاون،  الت�ضامح  ر�ضائل  ون�ضر  الإن�ضانية 
التطرف والإره��اب. وكلنا ثقة باأن النادي �ضيتيح 
لأع�ضائه من�ضة تعزز التوا�ضل وت�ضهم يف التعرف 
عن قرب على واقع الإمارات وما حتمله من روؤى 
يف  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  نتيجة  اإل  ه��ي  م��ا  م�ضتقبلية 
حتتية  كبنية  وال�ضتقرار  وال�ضلم  الأم���ن  �ضمان 
واحل�ضاري  القت�ضادي  التطور  لتحقيق  اأ�ضا�ضية 

والفكري والجتماعي«.
بناء  اإىل  الأج�����ان�����ب  امل���را����ض���ل���ني  ن������ادي  وي����ه����دف 
واجلهات  املوؤ�ض�ضات  بني  التوا�ضل  ج�ضور  وتعزيز 
احل��ك��وم��ي��ة الإم����ارات����ي����ة وامل���را����ض���ل���ني الأج����ان����ب، 
اأو  ال��دول��ة  يف  املقيمني  املرا�ضلني  من  كانوا  �ضواء 
الإم���ارات  ي���زورون  ال��ذي��ن  ال��دول��ي��ني  ال�ضحفيني 
فيها،  جت���ري  ال��ت��ي  ال���ك���ربى  الأح������داث  لتغطية 
فر�ضة  لأع�ضائه  تتيح  من�ضة  ك��ون��ه  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
وكبار  وال�ضيا�ضيني  احلكوميني  امل�ضوؤولني  للقاء 
ال�ضخ�ضيات يف املجتمع، وقادة الأعمال واملحللني 
والأكادمييني واملوؤلفني، بهدف تهيئة بيئة مواتية 
موردا  ال��ن��ادي  لي�ضبح  والثقايف  الفكري  للتبادل 
“نادي  م��ع��رف��ي��ا ل��ل�����ض��ح��ف��ي��ني. وت�����ض��م��ل م���راف���ق 
موؤمترات  قاعة  املرا�ضلني الأجانب يف الإمارات” 
مزودة باأحدث اأجهزة ال�ضوتيات واملرئيات وغرف 
رئي�ضية  اجتماعات  غرفة  اإىل  اإ�ضافة  الرتجمة، 
حيث  ع��ام��ة،  ا���ض��رتاح��ة  و�ضالة  مكتبية  ووح���دات 
ميكنه هذا الت�ضميم من اأن يكون مركزا اجتماعيا 
اإع��الم��ي��ا، ح��ي��ث �ضي�ضت�ضيف  ك��ون��ه م��رك��زا  ب��ق��در 
يوفر  مم��ا  منتظمة،  �ضهرية  اجتماعية  اأح���داث���ا 

فر�ضا فريدة للتوا�ضل مع الأع�ضاء وال�ضيوف.

افتتاح »نادي املرا�ضلني الأجانب« يف اأبوظبي لتعزيز 
توا�ضلهم مع املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية بالدولة

حممد بن نهيان بن ركا�س : يوم زايد للعمل الإن�ضاين يحيي ذكرى زعيم الإن�ضانية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

زار وفد من بلدية مدينة اأبوظبي 
العامة  ال�����ض��ح��ة  ب��������اإدارة  مم��ث��ال 
العاملي يف مدينة   IFFA معر�ص
تاأتي  حيث   ، الأملانية  فرانكفورت 
اإط���ار حر�ص  ال��زي��ارة �ضمن  ه��ذه 
ما  اأح���دث  على  الط���الع  البلدية 
احلديثة  التقنيات  اإل��ي��ه  تو�ضلت 
العاملية يف �ضتى املجالت وا�ضتثمار 
امل��ع��ي��اري��ة بهدف  ال����زي����ارات  ه����ذه 
اخلدمات  وحت�ضني  الأداء  تطوير 
التي  العاملية  الروؤية  مع  لتتما�ضى 

ال���ت���ع���رف على  ب���ه���دف   ، ك��ا���ض��ي��ل 
ج��م��ي��ع امل����راح����ل ال���ت���ي مت���ر فيها 
الذبح،  �ضالت  من  ال�ضادرة  املياه 
املواد  ع��زل  و  ت�ضفية  و  تنقية  من 
ال�ضلبة و الدهون، وحتى املعاجلة 

الفيزيائية والكيمائية،
بها  امل�ضوح  الن�ضب  على  والتعرف 
الب�ضيطة  املعدات  و على  اأملانيا،  يف 
حمطة  خمترب  لت�ضغيل  ال��الزم��ة 
�ضبيهة  امل��ح��ط��ة  وه����ذه  امل��ع��اجل��ة، 
ال�ضهامة  مبا مت تركيبه يف م�ضلخ 
الآيل، والتي قامت �ضركة �ضنايدر 

برتكيبها يف العام 2015. 

التي  التطورات  الوفد على جميع 
متت على خطوط الإنتاج يف امل�ضنع 
العاملية  املوا�ضفات  تواكب  التي  و 
ال���ض��ت��دام��ة، والطالع  و  ل��ل��ج��ودة 
التي  امل���راح���ل  ع��ل��ى جميع  ك��ذل��ك 
ال�ضتانل�ص  الأولية  امل��ادة  متر فيها 
�ضتيل من ال�ضتالم و حتى مراحل 
الت�ضنيع النهائية، ومعاينة اأحدث 
على  املتحركة  للمن�ضات  املنتجات 

خطوط ذبح الأبقار.
تنقية مياه  الوفد حمطة  زار  كما 
 Plukon ال�ضرف التابعة مل�ضلخ
مدينة  يف   Food Group

ال����ع����امل����ي����ة يف جم����ال  امل�����ع�����ار������ص 
امل�ضالخ ومعداتها، وما  تكنولوجيا 
امل�ضالخ  يف  اللحوم  جتهيز  يخ�ص 
ح�ضب اأعلى املعاير العاملية ، وهو 
ي���ق���ام يف م��دي��ن��ة ف���ران���ك���ف���ورت – 
اأملانيا. و�ضمن الإطار ذاته زار وفد 
بلدية مدينة اأبوظبي اأي�ضا م�ضنع 
النم�ضاوية،  لينز  ف��وران يف مدينة 
ك����ربى  م������ن  “فوران”  وت�����ع�����د 
ت�ضنع  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
والتي  الآل����ي����ة،  امل�����ض��ال��خ  خ��ط��وط 
الذبح يف  و معدات  نفذت خطوط 
م�ضلخ ال�ضهامة الآيل، حيث اطلع 

ت�ضعى اإليها يف جميع خدماتها.
الزيارة  واأث��ن��اء  ذات��ه  ال�ضعيد  على 
اط����ل����ع ال�����وف�����د ع���ل���ى اأح���������دث ما 
يف  العاملية  امل�ضانع  ال��ي��ه  تو�ضلت 
جمال امل�ضالخ، وتعّرف على اأحدث 
املجال،  ه����ذا  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
الإنتاج  يف  اجل�����ودة  حت��ق��ق  وال���ت���ي 
الت�ضغيلية،  ال��ك��ل��ف��ة  وان��خ��ف��ا���ص 
وحت��ق��ق ال���ض��ت��دام��ة، وت�����ض��اه��م يف 
رف���ع م�����ض��ت��وى ���ض��ح��ة   يف م�ضالخ 

اأبوظبي.
 وق���د ج���اء اخ��ت��ي��ار ال��ب��ل��دي��ة لهذا 
امل��ع��ر���ص ك��ون��ه م��ن اأك���رب واأ�ضخم 

وزارة الدفاع تنظم اإفطارا 
جماعيا ملوظفيها وعائالتهم 

�ضمن مبادرات رم�ضان
•• اأبوظبي-وام:

بفندق  ال������دف������اع  وزارة  ن���ظ���م���ت 
م�ضاء  اأبوظبي  يف  البحر  فرمونت 
جماعيا  اإف���ط���ار  ح��ف��ل  الأول  اأم�����ص 
�ضمن  ذل��ك  و  وعائالتهم  ملوظفيها 
م���ب���ادرات ���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك و 
التي حتر�ص على تطبيقها لبث روح 
اأوا�ضر  وت��ق��وي��ة  وال��ت��اآل��ف  امل�����ض��ارك��ة 
والعاملني  املوظفني  بني  العالقات 
بالوزارة. و قد األقى اللواء ركن طيار 
الوكيل  ال��ه��ا���ض��م��ي  ال�����ض��ي��د  ع��ب��داهلل 
امل�����ض��اع��د ل��ل��خ��دم��ات امل�����ض��ان��دة كلمة 
بهذه املنا�ضبة رحب فيها باملوظفني 
وع��ائ��الت��ه��م .. م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة هذه 
امل���ن���ا����ض���ب���ة يف ت���ق���وي���ة ال���ع���الق���ات و 
م��د ج�����ض��ور ال��ت��وا���ض��ل و امل��ح��ب��ة بني 
الكرمي  ال�����ض��ه��ر  ه����ذا  امل��وظ��ف��ني يف 
املعنوية  ال�����روح  رف����ع  ي�����ض��ه��م يف  م���ا 

ويدفعهم للتعاون والعطاء.
امل�ضاعد  ال���وك���ي���ل  ����ض���ع���ادة  ���ض��ك��ر  و 
املرا�ضم  مديرية  امل�ضاندة  للخدمات 
ال�ضعادة  العامة و جلنة  العالقات  و 
وجودة احلياة بالوزارة على جهودهم 
املبادرة  ل��ه��ذه  التن�ضيق  يف  الطيبة 
الحتفالية  ه������ذه  جت������دد  ومت����ن����ى 
وجل  عز  اهلل  داعيا  و�ضنوات  �ضنوات 
�ضيامهم  اجل��م��ي��ع  م���ن  ي��ت��ق��ب��ل  اأن 

وقيامهم و�ضالح اأعمالهم.

•• ال�شارقة-الفجر:

قدمت اإدارة التثقيف ال�ضحي يف املجل�ص الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة 
العامة  القيادة  م��ع  بالتعاون  �ضائم  اإف��ط��ار  وج��ب��ات  بال�ضارقة 
الجتماعي،  للتمكني  ال�����ض��ارق��ة  وموؤ�ض�ضة  ال�����ض��ارق��ة  ل�ضرطة 
التثقيف  اإدارة  اأطلقتها  التي  ال�ضحة”  “هالل  اإط��ار حملة  يف 
الفعاليات  حزمة  و�ضمن  الف�ضيل،  بال�ضهر  احتفال  ال�ضحي 
انطلقت  حيث  الت�ضامح”،  “عام  مع  متا�ضيا  عنها  اأعلنت  التي 
اجلاري  ال�ضهر  م��ن  ع�ضر  ال�ضاد�ص  امل��واف��ق  اخلمي�ص  امل��ب��ادرة 
وجبة   300 ت��وزي��ع  �ضملت  اأي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  وا�ضتمرت 
وم�ضتخدمي  املتعففة  الأ�ضر  من  العديد  على  �ضحية  غذائية 
من  ال�ضناعية،  ومركز  الكويتي  امل�ضت�ضفى  تقاطعي  يف  الطرق 
التابعة  لل�ضحة  الداعمة  اجلمعيات  متطوعي  من  عدد  خالل 
افراد  كافة  اىل جانب متطوعني من  ال�ضحي  التثقيف  لإدارة 

املجتمع.
ال�ضحي  التثقيف  اإدارة  �ضيف مدير  را�ضد  اإمي��ان  �ضعادة  وقالت 
يف  حر�ضنا  لقد  بال�ضارقة:  الأ���ض��رة  ل�ضوؤون  الأعلى  املجل�ص  يف 
هذه املبادرة على تر�ضيخ مفاهيم العمل اخلري امل�ضرتك بني 
ممكنة  �ضريحة  اأك��رب  اإىل  الو�ضول  بهدف  احلكومية،  اجلهات 
وتر�ضيخ  التعاون  ثقافة  تعزيز  على  والعمل  امل�ضتفيدين،  من 
الأ�ضيلة  التقاليد  تعك�ص  والتي  املجتمعية،  امل�ضوؤولية  مبادئ 
امل�ضاركة  م��ب��ادئ  يعّمق  مب��ا  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
القيم  ويج�ضد  امل�ضاركة،  اجلهات  بني  والتعاون  الفريق  وروح 
ُيعد  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  اأن  م��وؤك��دة  ال��ع��ط��اء،  وروح  النبيلة 
فر�ضة ثمينة للم�ضاركة والتوا�ضل بني اأفراد املجتمع مبختلف 

اأطيافه و�ضرائحه. 

ال�ضارقة  ملوؤ�ض�ضة  بال�ضكر  �ضيف  را�ضد  اإمي��ان  �ضعادة  وتوجهت 
للتمكني الجتماعي على تفاعلهم يف تنفيذ هذه املبادرة انطالقا 
واخلري،  الإن�����ض��اين  العمل  قيمة  تعزيز  على  حر�ضهم  م��ن 
الجتماعي،  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت��ع��ا���ض��د  ال��ت��وا���ض��ل  روح  وت��ر���ض��ي��خ 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  قبل  املبذولة من  ومثنية على اجلهود 
حملة  ركزت  حيث  للم�ضتفيدين،  الوجبات  اإي�ضال  يف  ال�ضارقة 
هالل ال�ضحة بالإ�ضهام يف ن�ضر الر�ضائل التوعوية حول اهمية 
اتباع منط حياة �ضحي للوقاية من المرا�ص وخا�ضة يف �ضهر 

رم�ضان املبارك.
من جهتها ثمنت عائ�ضة �ضامل رئي�ص ق�ضم البحوث الجتماعية 
بجهود اإدارة التثقيف ال�ضحي يف املجل�ص الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة 

بال�ضارقة وم�ضاهمتهم يف م�ضروع” فطرهم” اأحد 
م�ضاريع حملة زكي الرم�ضانية ، و�ضكرت اإ�ضتجابتهم 
امل�ضروع   يحقق  حيث  التعاون  عك�ضت  التي  البناءة 
الأبناء  نف�ضيات  ع��ل��ى  ك��ب��رة  اإي��ج��اب��ي��ة  ان��ع��ك��ا���ض��ات 
املجتمع  ب��ت��اآزر  وي�ضعرهم  واأ���ض��ره��م،  الأب  ف��اق��دي 
باأهميتهم و�ضمنيتهم يف املجتمع.  اإ�ضعارهم  معهم  
واأ�ضادت باأهمية تعاون اأفراد املجتمع مع احلملة يف 
ال�ضند يف  الأ���ض��ر فهم   ال���الزم لهذه  ال��دع��م  تقدمي 
الإن�ضانية لهم، ما  الكرامة  حت�ضني احلياة و �ضون 
يتطلب ت�ضافر اجلهود وتعزيزها والعمل �ضوياً على 
ا�ضتثمار الأعمال يف ال�ضهر الف�ضيل وحتقيق الدعم 
وامل�ضاندة لهم تعزيزاً لروح الت�ضامن الإن�ضاين من 
خالل اإتاحة الفر�ضة للم�ضاركة يف برامج حملة زكي 
متد  التكافل  من  حلقة  باأنها  احلملة  تتميز  حيث  
لت�ضب  العطاء  جمتمع  مع  التوا�ضل  ج�ضور  فيها 

ال�ضحي  التثقيف  ادارة  اأن  اإىل  ُي�ضار  الأيتام.  اأ�ضر  على  خرها 
فعاليات  حزمة  اطلقت  قد  ال�ضرة  ل�ضوؤون  العلى  املجل�ص  يف 
وذلك لزيادة وعي افراد  توعوية حتت �ضعار “هالل ال�ضحة”، 
اتباعها  ميكن  التي  الن�ضائح  واأه���م  ال�ضيام  باأهمية  املجتمع 
للمحافظة على ال�ضحة، وحتقيق ال�ضتفادة املثلى من ال�ضيام 
يف تعزيز مناعة اجل�ضم والوقاية من الأمرا�ص، بال�ضافة اىل 
اطالق مقاطع فلمية توعوية على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
الإ�ضارة. متا�ضياً  بلغة  الإعاقة من خالل مقاطع  ذوي  لتوعية 
مع الهتمام احلكومي بدمج هذه الفئة اخلا�ضة باملجتمع، من 
اأجل ن�ضر ال�ضعادة بينهم، انطالقاً من روؤية الإدارة ور�ضالتها يف 

بناء جمتمع �ضحي معافى.

فتح باب الرت�ضح جلائزة حممد بن زايد لل�ضحة العاملية لتكرمي اأبطال ال�ضحة املتميزين »ريت�س 9102«

»دبي اخلريية « تنفذ قرية الت�ضامح بالنيجر مبنا�ضبة يوم زايد للعمل الإن�ضاين 
•• دبى-وام:

الت�ضامح  ق��ري��ة  م�����ض��روع  تنفيذ  ع��ن  اخل��ري��ة  دب���ي  اأع��ل��ن��ت جمعية 
بجمهورية النيجر مبنا�ضبة يوم زايد للعمل الإن�ضاين و تزامنا مع 
عام الت�ضامح بتكلفة اإجمالية بلغت مليونا و40 األفا و700 درهما 
.تبداأ اأعمال امل�ضروع - الذي ي�ضتغرق عاما كامال بتمويل من جمعية 
دولة  حكومة  مع  بالتن�ضيق  بالنيجر  مكتبها  وتنفيذ  اخلرية  دبي 

النيجر - بعد �ضهر رم�ضان املبارك.
العامة  الفكرة  اأن  اجلمعية  عام  اأم��ني  م�ضمار-  اأحمد  �ضعادة  قال  و 
التعليم  ن�ضر  و  اجل��وع  و  الفقر  على  الق�ضاء  على  تقوم  للم�ضروع 
العي�ص  �ضبل  وتوفر  امل�ضلمة  لالأ�ضر  املعي�ضي  بامل�ضتوى  والرت��ق��اء 

الكرمي لها.

و اأو�ضح اأن امل�ضروع ي�ضتمل على 100 م�ضكن من الطني مب�ضاحة 
 500 بتكلفة  حمام  و  �ضالة  و  غرفة  من  يتكون  مربعا  م��رتا   40
األف درهم و م�ضجد مب�ضاحة 100 مرت مربع يت�ضع ل� 200 م�ضل 
بتكلفة 73 األفا و500 درهم و مدر�ضة من �ضتة ف�ضول مع التاأثيث 
املهني  300 مرت مربع يخ�ض�ص ف�ضالن منها للتدريب  مب�ضاحة 
و500  األفا   215 بتكلفة  وكمبيوتر  وكهرباء  وح��دادة  من خياطة 
م�ضتو�ضف  ج��ان��ب  اإىل  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   245 ت�����ض��ت��وع��ب  و  دره����م 
مب�ضاحة 70 مرتا مربعا ي�ضم 3 غرف وغرفة ا�ضتقبال بكلفة 80 
ارت��وازي مع م�ضخة كهربائية بالطاقة ال�ضم�ضية  األف درهم و بئر 
وخزان �ضعة 5 اآلف لرت وي�ضتفيد من البئر 2000 ن�ضمة بتكلفة 
األف درهم   90 3 حمالت جتارية بتكلفة  األف درهم مع وقف   81

ي�ضرف عائدها على القرية.

 CYBER C3 الرتبية« و»اأقدر« يطلقان من�ضة  املواطنة الرقمية«
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكني “اأقدر” 
باللغتني   «  CYBER C3  « الرقمية  “املواطنة  الإلكرتونية  املن�ضة 
بال�ضتخدام  والتوعية  الإلكرتونية  الثقافة  لن�ضر  والإجنليزية  العربية 

الإيجابي للتكنولوجيا والإنرتنت واأ�ضا�ضيات اأمن املعلومات.
واأكد العقيد عبدالرحمن املن�ضوري من�ضق عام برنامج خليفة للتمكني اأن 
برنامج املواطنة الرقمية CYBER C3 يعد الأول من نوعه يف العامل 
امل�ضاركني  لتاأهيل  الإم��ارات  لدولة  خ�ضي�ضا  وت�ضميمه  تطويره  مت  الذي 
باملعرفة وامل�ضوؤولية الرقمية وتنمية ال�ضعور بامل�ضوؤولية املدنية لديهم جتاه 
جمتمعهم على الإنرتنت. ويهدف الربنامج اإىل اإعداد مواطنني ميتلكون 
مهارة القراءة والكتابة الرقمية ويت�ضمون بتفكر نقدي يف قراءة وحتليل 

م�ضادر املعلومات وفهم العواقب الأخالقية لل�ضلوك عرب الإنرتنت اإ�ضافة 
اإىل اتخاذ القرار الأخالقي اجليد ل�ضلوكهم على الإنرتنت.

وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج حم��اور رئي�ضة وه��ي ال��و���ض��ول اإىل الإن��رتن��ت و املعرفة 
والتفاعل  ال�ضيربانية  وال�����ض��الم��ة  ال�ضيربانية  وال��ق��اع��دة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�ضيرباين والتعاون وامل�ضاريع الإلكرتونية والرعاية ال�ضيربانية وامل�ضاءلة 
�ضمن  اخ��ت��ب��ارات  يخو�ضون  ال��ذي��ن  املعلمني  على  ويتوجب  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م�ضاق اأمن املعلومات وال�ضبكات الإجابة على 40 �ضوؤال �ضمن مدة زمنية 
اإدارة التدريب والتنمية  ال�ضاعة. وقالت خولة احلو�ضني مدير  ل تتجاوز 
املهنية يف وزارة الرتبية والتعليم اإنه ما يقارب من 101 معلم من املدر�ضة 
الإماراتية �ضمن الدفعة الأوىل اجتازوا اختبار �ضهادة “�ضايرب �ضي 3 “ بعد 
الإلكرتوين  الأم��ن  يف  املتخ�ض�ضة  التدريبية  الور�ص  لعدد من  خ�ضوعهم 

والف�ضاء ال�ضيرباين.

•• جنيف-وام:

افتتح ام�ص باب الرت�ضح جلائزة حممد بن زايد لل�ضحة العاملية لتكرمي 
.« اأبطال ال�ضحة املتميزين” جائزة ريت�ص 2019 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت   2017 ع��ام  خ��الل  اجلائزة  واأطلقت 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 
وبذلوا  ب��ارزة  اإ�ضهامات  قدموا  الذين  لالأفراد  وتكرميا  تقديرا  امل�ضلحة 

جهودا ا�ضتثنائية يف الق�ضاء على الأمرا�ص املعدية.
واأكد �ضعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي اأهمية 
هذه اجلوائز يف حتفيز العاملني يف جمال ال�ضحة يف اخلطوط الأمامية 
الوحيد  امل�ضدر  ي�ضكلون  العاملني  ه��وؤلء  اأن  اإىل  م�ضرا   .. وت�ضجيعهم 
ل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  املجتمعات  م��ن  العديد  يف  ال�ضحية  للرعاية 
يف  جهودهم  ت�ضهم  حيث  وال�ضعيفة  املهم�ضة  للمجتمعات  بالن�ضبة  �ضيما 
م�ضاعدة ماليني الأرواح واإنقاذها وبالتايل حت�ضني �ضحة الفرد والأ�ضرة 

واملجتمع.
وقال “ نتوجه بال�ضكر والتقدير اإىل هوؤلء العاملني الذي يبذلون جهودا 
الرت�ضح  باب  الإع��الن عن فتح  وي�ضرنا  العاملية  ال�ضحة  بق�ضايا  والتزاما 

.« جلوائز ريت�ص لعام 2019 
وتهدف “ جوائز ريت�ص “ اإىل ت�ضليط ال�ضوء على ق�ض�ص الإجنازات غر 
املعروفة يف جمال ال�ضحة العاملية والق�ضاء على الأمرا�ص - وزيادة الوعي 
واملبتكرين يف  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  ال�ضحة يف  العاملني يف جم��ال  ب��دور 

ق�ضايا ال�ضحة العاملية ب�ضكل عام.

وقال الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�ضو�ص، املدير العام ملنظمة ال�ضحة 
العاملية “يقدم العاملون يف جمال ال�ضحة يف اخلطوط الأمامية ت�ضحيات 
بطولية يف الق�ضاء على الأمرا�ص الفتاكة واملوهنة حول العامل، ويعملون 
واملبتكرين دفاعاً عن حق  ال�ضحية  الق�ضايا  العلماء وموؤيدي  اإىل جانب 

جميع الأفراد يف التنعم باأعلى م�ضتويات ال�ضحة.« .
يف  ال��ب��ارزة  ال�ضخ�ضيات  من  جمموعة  ريت�ص  جوائز  حتكيم  جلنة  وت�ضم 
الربوفي�ضور   : وت�ضمل  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  العاملية  ال�ضحة  جم��ال 
و�ضعادة  ال�ضتوائي  والطب  لل�ضحة  لندن  كلية  مدير  بيوت،  بيرت  ب��ارون 
للفرانكفونية  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  مو�ضيكيوابو،  ل��وي��ز 
اأ���ض��ت��اذ اجل��راح��ة يف كلية ل��ن��دن اجلامعية  وف��خ��ام��ة ال��ل��ورد اأج���اي ك��ك��ار، 
اإليا�ص، رئي�ص ق�ضم التنمية العاملية يف موؤ�ض�ضة بيل  والدكتور كري�ضتوفر 
وميليندا غيت�ص والدكتورة مها تي�ضر بركات، الرئي�ص التنفيذي املنتخب 
اإملا  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذية  امل��دي��رة  ك��ال��در،  وروب��ن  املالريا”  دح��ر  �ضراكة  ل�” 
املعني  العاملية  ال�ضحة  منظمة  �ضفر  ت�ضامربز،  وراي  اخلرية  لالأعمال 

ب�ضوؤون ال�ضرتاتيجية العاملية.
خالل   2019 لعام  ريت�ص  جل��وائ��ز  الرت�ضح  ب��اب  فتح  ع��ن  الإع���الن  ومت 
تقدمي  وميكن  ب�ضوي�ضرا،  جنيف  يف   “ العاملية  ال�ضحة  “جمعية  اأع��م��ال 
www. ط��ل��ب��ات ال��رت���ض��ح ل��ل��ف��ئ��ات ال��ث��الث��ة ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����رتوين

يوليو   12 اأق�����ض��اه  مب��وع��د   ،reachingthelastmile.com
“ منتدى بلوغ امليل الأخر”  2019. و�ضيتم الإع��الن عن الفائزين يف 

الذي �ضيعقد يف اأبوظبي بتاريخ 19 نوفمرب.
يذكر اأن املنتدى يعقد كل عامني مب�ضاركة نخبة من القيادات يف جمال 

يتعلق  فيما  املمار�ضات  واأف�ضل  ال���روؤى  تبادل  يتم  حيث  العاملية  ال�ضحة 
بر�ضد الأمرا�ص املعدية والق�ضاء عليها.

وكانت الدورة الفتتاحية جلائزة ريت�ص قد كرمت عدداً من القيادات يف 
جمال ال�ضحة العاملية والأفراد الذين �ضاعدوا يف الق�ضاء على مر�ص دودة 
غينيا، ومنحت جائزة “ الإجناز مدى احلياة “ للرئي�ص الأمريكي الأ�ضبق 
جيمي كارتر وموؤ�ض�ص مركز كارتر، تقديراً للدور الرئي�ضي ملركز كارتر يف 

مكافحة مر�ص دودة غينيا.
الذين  الأف�����راد  ت�ضم  2019 بحيث  ل��ع��ام  ري��ت�����ص  ج��وائ��ز  ن��ط��اق  وو���ض��ع 
ي�ضهمون يف مكافحة عدد اأكرب من الأمرا�ص والعاملني يف فرق متعددة 

التخ�ض�ضات.
اأحد  اإىل  ت��ق��دم   :“ املجهول  اجل��ن��دي  “جائزة   .. اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  وت�ضمل 
ملكافحة  الأمامية  اخلطوط  يف  يعملون  ال��ذي  ال�ضتثنائيني  الأ�ضخا�ص 
الأمرا�ص والذين كانت لهم م�ضاهمات حمورية يف الق�ضاء على الأمرا�ص 

والذين مل يحظوا بالقدر الوافر من التقدير.
الذين  الأ�ضخا�ص  اأح��د  بجهود  تعرتف  جديدة  فئة   : البتكار”  »جائزة 
ي�ضهمون يف تطوير وتنفيذ اإحدى التقنيات اأو املمار�ضات املبتكرة للق�ضاء 

على الأمرا�ص املعدية مبا يوؤكد احلاجة اإىل البتكار امل�ضتمر يف املجال.
وجائزة “ البطل ال�ضاعد “: متنح هذه الفئة اجلديدة اإىل اأحد الأ�ضخا�ص 
اجلائزة  وت��وؤك��د  املعدية  الأم��را���ص  با�ضتئ�ضال  متعلقة  لق�ضية  املوؤيدين 
اأهمية التوعية املجتمعية �� من تغير نظرة املجتمع جتاه املر�ص والعالج 

اإىل العمل مع احلكومات لتطوير ال�ضيا�ضات.
وجائزة “ الإجناز مدى احلياة “ : التي تقدم خالل هذه الدورة اإىل اأحد 

الأ�ضخا�ص الذين كر�ضوا حياتهم املهنية للق�ضاء على الأمرا�ص املعدية.
النائية  املناطق  يف  خا�ضة  العامل  ح��ول  �ضخ�ص  مليار  من  اأك��رث  وي��واج��ه 
نق�ضا يف الرعاية ال�ضحية ب�ضبب �ضعف النظم ال�ضحية و�ضعوبة الو�ضول 

اإىل املرافق والكوادر ال�ضحية املوؤهلة..
الرعاية ال�ضحية يف اخلطوط الأمامية دوراً  العاملون يف جمال  وي��وؤدي 
حتت�ضن  ما  غالبا  التي  النائية  املجتمعات  تلك  اإىل  الو�ضول  يف  اأ�ضا�ضياً 
ما  وقلياًل  منها،  الوقاية  ميكن  التي  املعدية  ل��الأم��را���ص  الأخ���ر  املعقل 
يحظى هوؤلء الأفراد املوؤهلني وامللتزمني بالتقدير الالزم ب�ضبب طبيعة 
باأهمية  الأ�ضبوع  هذا  العاملية  ال�ضحة  جمعية  واعرتفت  امليداين.  عملهم 
العاملني يف جمال ال�ضحة يف اخلطوط الأمامية من خالل تبني عدد من 
القرارات ب�ضاأن العاملني يف املجال ال�ضحي يف املجتمعات املحلية والرعاية 

ال�ضحية الأولية.
وتلتزم القيادة احلكيمة لدولة الإمارات بدعم اجلهود الرامية للق�ضاء على 
الأمرا�ص التي تهدد الب�ضرية منذ عهد الوالد املوؤ�ض�ص املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي كان اأحد اأوائل امل�ضاهمني 
بهذه اجلهود واليوم ي�ضتكمل هذه امل�ضرة املعطاءة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ال�ضمو  اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد 
للقوات امل�ضلحة .. ومنذ عام 2011 يوا�ضل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ال�ضحية قد  امل��ب��ادرات  للعديد من  نهيان تقدمي منح مالية  اآل  زاي��د  بن 
ت�ضل حوايل 250 مليون دولر لدعم اجلهود العاملية الرامية ل�ضتئ�ضال 

الأمرا�ص الفتاكة واملوهنة والق�ضاء عليها ومكافحتها.

زارت معر�س IFFA يف مدينة فرانكفورت الأملانية وم�شنع »فوران« يف النم�شا

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على اأحدث ما تو�ضلت اإليه امل�ضانع العاملية يف جمال امل�ضالخ

اإدارة التثقيف ال�ضحي بال�ضارقة توزع وجبات اإفطار لل�ضائمني �ضمن حملة »هالل ال�ضحة«
قرار اإداري رقم »54 ر.ت« ل�ضنة 2019م

ب�ضاأن اإلغاء ترخي�س �ضركة الرمز كابيتال و�ضطب ا�ضمها من �ضجل و�ضطاء ال�ضلع

الرئي�س التنفيذي
و�ضوق  هيئة  ���ض��اأن  يف   2000 ل�ضنة   )4( رق��م  الحت���ادي  القانون  على  الإط���الع  بعد 

الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع وتعديالته
لدولة  ال���وزراء  بت�ضكيل جمل�ص   2017 ل�ضنة  رق��م )130(  الحت��ادي  املر�ضوم  وعلى 

الإمارات العربية املتحدة
2017 بتعيني الرئي�ص التنفيذي لهيئة  وعلى املر�ضوم الحتادي رقم )181( ل�ضنة 

الأوراق املالية وال�ضلع
وعلى قرار جمل�ص الوزراء رقم )13( ل�ضنة 2000 يف �ضاأن نظام عمل هيئة الأوراق 

املالية وال�ضلع وتعديالته
وعلى قرار جمل�ص ال��وزراء رقم )14 و 8( ل�ضنة 2017 ب�ضاأن اإع��ادة ت�ضكيل جمل�ص 

اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�ضلع
وعلى قرار جمل�ص اإدارة الهيئة رقم )157/ر( ل�ضنة 2005 يف �ضاأن النظام اخلا�ص 

باإدراج وتداول ال�ضلع وعقود ال�ضلع وتعديالته
حتديد  ب�ضاأن   2018 ل�ضنة  )16/ر.م(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ق��رار  وعلى 
الهيئة  واإ���ض��راف  لرقابة  اخلا�ضعة  املالية  الأن�ضطة  برتخي�ص  املخت�ضة  ال�ضلطة 

واإلغائها اأو اإيقافها وفقاً للقانون والأنظمة ال�ضادرة مبقت�ضاه
اإلغاء  ب�ضاأن  2018/12/26م  بتاريخ  املقدم  ذ.م.م  كابيتال  الرمز  �ضركة  طلب  وعلى 
ترخي�ضها و�ضطب ا�ضمها من �ضجل و�ضطاء ال�ضلع وعلى مقت�ضيات امل�ضلحة العامة.

قرر:
املادة )1(

ال�ضلع  ا�ضمها من �ضجل و�ضطاء  اإلغاء ترخي�ص �ضركة الرمز كابيتال ذ.م.م و�ضطب 
ا�ضتناداً حلكم املادة )3-9( من قرار جمل�ص اإدارة الهيئة رقم )157/ر( ل�ضنة 2005 

يف �ضاأن النظام اخلا�ص باإدراج وتداول ال�ضلع وعقود ال�ضلع وتعديالته.
املادة )2(

ُين�ضر هذا القرار يف �ضحيفتني يوميتني ت�ضدران يف الدولة اإحداهما باللغة العربية 
وذلك على نفقة ال�ضركة املذكورة.

املادة )3(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره وُيبلغ ملن يلزم لتنفيذه.

د. عبيد �شيف الزعابي
الرئي�س التنفيذي

�ضدر يف اأبوظبي بتاريخ 2019/05/07م

العدد 12639 

بتاريخ 2019/5/23 

فقد املدعو / �ضهينه حبيب 
باك�ضتان     ، ح��ب��ي��ب  ���ض��ي��د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )6036531BZ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0507891085

فقدان جواز �ضفر
����ض���ام���ر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ح�ضني، ايطاليا   اجلن�ضية 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )Y A 4 9 8 3 9 8 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0501194344

فقدان جواز �ضفر

���ض��ر زيب  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ضتان     ، خ������ان  م���ن���ر 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )CS5092441( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0508188697

فقدان جواز �ضفر



اخلميس    23   مايو    2019  م   -   العـدد  12639  
Thursday   23   May   2019  -  Issue No   12639

07

اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة. . الفجر  

وال���ع���الق���ات  الإع��������الم  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
راأ�ص  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  العامة 
العامة  الهيئة  مع  وبالتعاون  اخليمة، 
براأ�ص  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  لالأوقاف 
اخل��ي��م��ة، حم��ا���ض��رة دي��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان “ 

“ قدمها ف�ضيلة ال�ضيخ  حفظ النعمة 
م�ضجد  يف  اإحميدي،  ال�ضامل  اهلل  عبد 
القيادة العامة، بح�ضور عدد كبر من 
منت�ضبي ال�ضرطة، وذلك �ضمن �ضل�ضلة 
والتثقيفية  الدينية  امل��ح��ا���ض��رات  م��ن 
والعالقات  الإع��الم  اإدارة  تنفذها  التي 
املبارك.   رم�����ض��ان  �ضهر  خ��الل  ال��ع��ام��ة 

حيث تناولت املحا�ضرة، �ضرح وتو�ضيح 
يف  النعم  جميع  على  املحافظة  كيفية 
تدوير  خ��الل  م��ن  بنا  املحيطة  البيئة 
ال���ف���ائ�������ص ع����ن احل����اج����ة م����ن ال���غ���ذاء 
النعم،  ف��ائ�����ص  وال��ك�����ض��اء وغ����ره م���ن 
وغ���ر����ص ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء امل��ت��ب��ادل بني 
اجلران  م�ضتوى  على  املجتمع  اأف���راد 

واحلي، حفاظاً على النعم واملوارد من 
اأف�ضل  ع��ل��ى  منها  وال���ض��ت��ف��ادة  ال��ه��در 
ملن يحتاجها.   وجه من خالل حفظها 
واأهمية  ����ض���رورة  امل��ح��ا���ض��رة،  واأك�����دت 
والإر���ض��ادات عن ف�ضائل  التوعية  ن�ضر 
وكيفية  ال���ن���ع���م���ة،  ح���ف���ظ  وحم���ا����ض���ن 

دعم  الإع��الم يف  و�ضائل  ال�ضتفادة من 
ون�ضر ثقافة حفظ النعمة، ف�ضاًل عن 
التوا�ضل مع الأ�ضر املتعففة يف املجتمع، 
تليق  ب�ضورة ح�ضارية  املعونة  وتقدمي 
القلوب  ت�ضفو  حتى  وكرامة،  ُحباً  بهم 

وت�ضمو النفو�ص وترقى الأرواح.

•• دبي-الفجر: 

احتفاًء بروح ال�ضهر الف�ضيل، اأطلقت 
ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
“اإفطار  م��ب��ادرة  “كارفور”  ومتاجر 
موؤ�ض�ضة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ضائم” 
متطوعون  يقوم  حيث  دبي،  مطارات 
بتعبئة وتوزيع  ال��ث��الث  م��ن اجل��ه��ات 
على  ي��وم��ي��اً  اإف���ط���ار  ع��ل��ب��ة   1500
امل�ضافرين القادمني اإىل املباين 1 و2 
و3 يف مطار دبي الدويل، اإ�ضافة اإىل 
مطار اآل مكتوم الدويل. ومن املتوقع 
�ضهر  خ��الل  علبة   45،000 ت��وزي��ع 
رم�ضان املبارك حتتوي كل منها على 

ماء وع�ضر ومتر ووجبات خفيفة.
الطاير،  �ضعيد حممد  �ضعادة/  واأ�ضاد 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�ضو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي باملتطوعني 
للعمل  وقتهم  م��ن  ج��زء  لتخ�ضي�ص 

التطوعي مبا يحقق �ضعادتهم و�ضعادة 
املجتمع ب�ضكل عام.

يف  “نلتزم  ال���ط���اي���ر:  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  بتعزيز  الهيئة 
وحزمة  وا���ض��ح��ة  ا�ضرتاتيجية  وف���ق 
الإن�����ض��ان��ي��ة واخلرية  امل���ب���ادرات  م��ن 
خدمة  اإىل  خ���الل���ه���ا  م�����ن  ن�������ض���ع���ى 
والتالحم  التكاتف  وتعزيز  املجتمع 
اأف�������������راده، ك���م���ا ن���ح���ر����ص على  ب�����ني 
موظفي  ب���ني  ال��ت��ط��وع  روح  ت��ر���ض��ي��خ 
يف  امل�ضاركة  على  وت�ضجيعهم  الهيئة 
خمتلف املبادرات والربامج املجتمعية 
متكاملة  منظومة  �ضمن  واخل��ري��ة 
اأتقدم  اأن  واأود  امل��ج��ت��م��ع��ي.  ل��ل��ع��م��ل 
بال�ضكر ملطارات دبي ومتاجر كارفور 
جلهودهم يف هذه املبادرة التي ت�ضهم 
يف تعزيز دور دولة الإم��ارات العربية 
والعمل  للت�ضامح  كحا�ضنة  املتحدة 

اخلري والتطوعي«.

وقال هاين وي�ص، الرئي�ص التنفيذي 
للتجزئة:  الفطيم”  “ماجد  ل���دى 
الثالث،  عامها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  “تدخل 
بحما�ضة  ن�ضعر  ع���ام  ك��ل  يف  اأن��ن��ا  اإل 
اأكرب، حني نرى ردة الفعل الإيجابية 

الركاب  ت��ر���ض��م��ه��ا ع��ل��ى وج����وه  ال��ت��ي 
القادمني عند ا�ضتالم وجباتهم، وهو 
واأنا  دائ���ًم���ا.  اإل��ي��ه  ���ض��وف نتطلع  اأم���ر 
فخور بزمالئنا الذين تطوعوا لعمل 
حتقيق  اإىل  دائ���ًم���ا  ون��ت��ط��ل��ع  اخل����ر 

طوال  للم�ضافرين  اللحظات  اأ�ضعد 
اأيام ال�ضهر الف�ضيل«.

ومن جانبه قال بول غريفيث الرئي�ص 
التنفيذي ملطارات دبي: “يحمل �ضهر 
العطاء  م�����ض��ام��ني  امل���ب���ارك  رم�����ض��ان 
باأن  للغاية  �ضعداء  ونحن  وال��ت��اآخ��ي، 
نكون ج��زءاً من ه��ذه امل��ب��ادرة النبيلة 
لعمالئنا  ك��ب��رة  راح����ة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
الذين ي�ضومون ويت�ضادف و�ضولهم 
اإىل املطار يف وق��ت الإف��ط��ار، يف حني 
اآخرين فر�ضة  لكثرين  بالن�ضبة  اأنه 
املحلية  ال���ث���ق���اف���ة  ل���ت���ج���رب���ة  رائ����ع����ة 
وال�ضيافة والتعرف على اهداف �ضهر 

رم�ضان و�ضعائره«.
�ضائم”  “اإفطار  م����ب����ادرة  جت�����ض��د 
الروؤية امل�ضرتكة للموؤ�ض�ضات الثالثة 
وامل�ضافرين  امل���وظ���ف���ني  ت��ع��ري��ف  يف 
والزائرين باأهمية العطاء يف جمتمع 

دولة الإمارات.

•• ال�شارقة-الفجر:

الب�ضرية  امل������وارد  دائ�����رة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
الكبر  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ض�����ض��ة  ب��ال�����ض��ارق��ة 
ور�ضة  لتقدمي  بالدفني  فرعها  مبقر 
و�ضائل  و   ، املوؤ�ض�ضة  باأعمال  تعريفية 

التعاون معها.
امل�ضوؤولني  م��ن  ع��دد  الور�ضة  وح�ضر 
 . الدائرة  وموظفي  الإدارات  وم��دراء 
مبوؤ�ض�ضة  تو�ضيحياً  تعريفاً  وتناولت 
ال���ق���ل���ب ال���ك���ب���ر وب����داي����ات����ه����ا واأه������م 
م�ضاريعها  وا�ضتعر�ضت  اإجن��ازات��ه��ا. 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب�����ض��ن��ادي��ق امل��وؤ���ض�����ض��ة وهي 
�ضندوق دعم الأطفال الفل�ضطينيني، 
و�����ض����ن����دوق ال���الج���ئ���ني وال���ن���ازح���ني 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  و���ض��ن��دوق  داخ��ل��ي��اً، 
و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، و���ض��ن��دوق متكني 

الفتيات، و�ضندوق اأمرة. 
كما تناولت اأبرز القطاعات التي تركز 
عليها املوؤ�ض�ضة وهي الرعاية ال�ضحية، 
والأمن  املعي�ضية،  الأح���وال  وحت�ضني 

والأمن  والتعليم،  وامل���اأوى،  الغذائي، 
ال�ضحي  وال�ضرف  واملياه  واحلماية، 
وال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة، وال���دع���م امل����ادي. 
فعاليات  اأه���م  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  و�ضلطت 
املوؤ�ض�ضة وهي جائزة ال�ضارقة الدولية 
ال��الج��ئ��ني، وموؤمتر  مل��ن��ا���ض��رة ودع���م 
طرحت  ث��م  امل�ضتقبل.  يف  ال�ضتثمار 

و�ضائل التعاون مع حملة درهم القلب 
الكبر وامل�ضاركة بها. 

�ضمن  ال����ض���ت�������ض���اف���ة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
املوارد  ل��دائ��رة  الرم�ضانية  امل��ب��ادرات 
التي  الكرمي.  ال�ضهر  خالل  الب�ضرية 
فعل  حتفيز  اإىل  خاللها  م��ن  ت��ه��دف 
وتعزيز  املحتاجني  وم�ضاندة  اخل��ر 

ال��ت��ع��ا���ض��د امل��ج��ت��م��ع��ي والإن���������ض����اين.  
ح��ي��ث حت��ر���ص ال���دائ���رة ع��ل��ى تنفيذ 
خمتلف الفعاليات الداعمة للحمالت 
ال��ت��ي تنظمها  الإن�����ض��ان��ي��ة  وامل�����ض��اري��ع 
والتطوعية  اخل����ري����ة  امل���وؤ����ض�������ض���ات 
امل�ضوؤولية  ل����روح  ت��ع��زي��زاً  ب����الإم����ارة؛ 

املجتمعية لدى املوظفني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلق �ضندق الفرج مبادرة “الإفراج عن 100 نزيل” من نزلء املوؤ�ض�ضات العقابية 
والإ�ضالحية املُع�ّضرين من خمتلف اجلن�ضيات على م�ضتوى الدولة، وذلك �ضمن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اأطلقه �ضاحب  الت�ضامح” الذي  “عام  يف  ال�ضرتاتيجية  مبادراته 
القيم  م��ن  وان��ط��الق��اً  “حفظه اهلل”،  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال�ضامية وامل�ضتمّدة من ال�ضريعة الإ�ضالمية واملوروث الثقايف والجتماعي الأ�ضيل 
ملجتمع دولة المارات العربية املتحدة. وجتئ هذه املبادرة الإن�ضانية احتفاًء ب�ضهر 

رم�ضان املبارك . واأو�ضح �ضعادة الدكتور نا�ضر �ضامل خلريباين النعيمي، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة �ضندوق الفرج اأن تعاون جمعية بيت اخلر وال�ضركاء الإ�ضرتاتيجيني 
ل�ضندوق الفرج واملتربعني من اأهل اخلر والعطاء من املواطنني واأبناء اجلاليات 
املقيمة على اأر�ص الدولة يف م�ضاعدة هوؤلء النزلء واأ�ضرهم يف جمتمع الإمارات، 
كان له الأثر الكبر يف جناح املبادرة وحتقيق العدد امل�ضتهدف، والتمّكن من مّل 
النعيمي:  الف�ضيل. واأ�ضاف   ال�ضهر  انتهاء  اأ�ضرهم قبل  100 �ضخ�ص مع  �ضمل 
اإىل �ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل  والعرفان  والتقدير  بال�ضكر  “اأتقدم 
نهيان، رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، واإىل �ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ حممد بن زايد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة رئي�ص املجل�ص  اآل نهيان، ويل عهد 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، واإىل الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
الداخلية  وزارة  يف  القيادات  كافة  واإىل  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الفرج  ل�ضندوق  امل�ضتمرة  وم�ضاندتهم  املتوا�ضل  دعمهم  على  اأبوظبي  و�ضرطة 
األف   12 اإطالق  والتي مُكنته من حتقيق ا�ضرتاتيجيته الإن�ضانية وامل�ضاهمة يف 
نزيل من املُع�ّضرين يف املن�ضاآت العقابية والإ�ضالحية منذ اإطالق ال�ضندوق يف عام 
2009 وحتى الوقت احلا�ضر، مع م�ضاعدة 2000 اأ�ضرة من عائالت النزلء يف 

ال�ضتقرار و�ضط حياة كرمية.«

•• دبي – حم�شن را�شد

تطبيق  اآل��ي��ة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
املدار�ص  لطلبة  الدرا�ضي  العام  نهاية  امتحانات 
الوزاري  للمنهاج  املطبقة  واخلا�ضة  احلكومية 
على م�ضتوى الدولة املقرر انطالقها بتاريخ 23 

يونيو املقبل.
الوزارة  من  املعتمدة  الإح�ضاءات  لأح��دث  ووفقاً 
يبلغ اإجمايل طلبة املدار�ص احلكومية من ال�ضف 
احلكومية  ب��امل��دار���ص  ع�ضر  ال��ث��اين  وح��ت��ى  الأول 
 1081020 ال��دول��ة  م�ضتوى  ع��ل��ى  واخل��ا���ض��ة 
باملدار�ص   287725 م��ن��ه��م  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 

احلكومية و 793295 باملدار�ص اخلا�ضة.
ويبلغ اإجمايل املدار�ص احلكومية واخلا�ضة على 
 639 1219 م��در���ض��ة م��ن��ه��ا  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى 

بينما  خا�ضة،  مدر�ضة  و580  حكومية  مدر�ضة 
ومعلمة  معلم   70016 املعلمني  اإج��م��ايل  يبلغ 
منهم 23146 باملدار�ص احلكومية و 46870 

باملدار�ص اخلا�ضة.
 وبح�ضب دليل تطبيق المتحانات للعام الدرا�ضي 
2019، حددت وزارة الرتبية   �  2018 اجل��اري 
الأوىل  ل��الم��ت��ح��ان��ات،  م��راح��ل  ث��الث��ة  والتعليم 
التطبيق،  مرحلة  والثانية  ال���ض��ت��ع��داد،  مرحلة 

بينما املرحلة الثالثة هي ما بعد التطبيق.
ب�ضيا�ضة  التعريف  ال�ضتعداد  مرحلة  وت�ضمنت 
واملعلمني،  الأم���ور  واأول��ي��اء  للطلبة  المتحانات 
المتحانات  لأداء  ال��ط��ل��ب��ة  تهيئة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الر�ضادات  بتنفيذ  والل���ت���زام  اإي��ج��اب��ي��ة  ب�����ض��ورة 

املعتمدة اأثناء التطبيق.
واألزمت ال��وزارة يف تلك املرحلة مديري املدار�ص 

وامل��ك��ل��ف��ني ب��اأع��م��ال الم��ت��ح��ان��ات ب��ال��ت��وق��ي��ع على 
وثيقة تعهد ت�ضمن التزامهم ب�ضرية المتحانات، 
بكل  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  الطلبة  ح�ضر  ج��ان��ب  اإىل 
التي  اخلارجية  اللجان  ح�ضر  وكذلك  مدر�ضة، 
همم،  واأ���ض��ح��اب  وم�ضابني  مر�ضى  طلبة  ت�ضم 
خطة  وو���ض��ع  احتياجاتهم  ت��اأم��ني  على  وال��ع��م��ل 

للتوا�ضل معهم.
قاعات  ت��ن��ظ��ي��م  �����ض����رورة  اإىل  ال��������وزارة  ول��ف��ت��ت 
عن  ف�ضاًل   ، املعتمدة  املوجهات  وفق  المتحانات 
العلمية  امل���واد  م��ن  المتحانية  ال��ق��اع��ات  اإخ���الء 
للغ�ص  كو�ضيلة  ا�ضتخدامها  لتجنب  واجل��داري��ات 

من جانب بع�ص الطلبة.
للجان  ق��اع��ة  تخ�ضي�ص  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  و���ض��م��ل��ت 
اأن  �ضريطة  المتحانية  الأوراق  وت�ضليم  اإ�ضتالم 
اإ�ضافة  وال�ضالمة،  الأم���ن  معاير  فيها  تتوافر 

وفرق  واملراقبة  النظام  جلان  اأع�ضاء  تكليف  اإىل 
ك�ضوف  تنظيم  وكذلك  مهامهم،  وحتديد  العمل 

املالحظة اليومية.
“تطبيق  ال���ث���ان���ي���ة  امل����رح����ل����ة  ي���خ�������ص  وف���ي���م���ا 
على  ال��ق��ائ��م��ني  ال������وزارة  وج��ه��ت  المتحانات”، 
احل�ضور  ب���رن���ام���ج  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  الم���ت���ح���ان���ات 
والن�ضراف اليومي وفق جدول توزيع املراقبني 
الأ�ضئلة  �ضناديق  فتح  ج��ان��ب  اإىل  وامل��الح��ظ��ني، 

واملغلفات وتوزيع الأظرف على املراقبني.
المتحانية  القاعات  خلو  من  التاأكد  اإىل  ودع��ت 
فريق  وتكليف  التوا�ضل،  واأج��ه��زة  الهواتف  م��ن 
ب��ك��ل م��در���ض��ة ل��ت��ل��ق��ي ا���ض��ت��ف�����ض��ارات ال��ط��ل��ب��ة من 
ال��ل��ج��ان وت���وف���ر ال����رد ع��ل��ي��ه��ا، وك���ذل���ك ت�ضليم 
قبل  ال��دور  ملراقبي  المتحانية  الأوراق  مغلفات 

بدء المتحانات ب� 10 دقائق.

و�ضمحت الوزارة يف تلك املرحلة لطلبة ال�ضفوف 
من الأول وحتى الرابع فقط با�ضتخدام الأقالم 
ال��ر���ض��ا���ص يف الإج����اب����ة، ب��ي��ن��م��ا م��ن��ع��ت ال�����وزارة 
ا���ض��ت��خ��دام الآل�����ة احل��ا���ض��ب��ة يف ام��ت��ح��ان��ات مادة 
وحتى  الأول  م��ن  ال�ضفوف  لطلبة  الريا�ضيات 

ال�ضاد�ص.
و�ضددت الوزارة على ر�ضد املخالفات اأثناء تطبيق 
القوانني  الإج��راءات ح�ضب  المتحانات وتطبيق 
ا�ضتالم  اإىل ���ض��رورة  امل��ع��ت��م��دة، لف��ت��ة  وال��ل��وائ��ح 
القاعات  م��راق��ب��ي  م��ن  الطلبة  اج��اب��ات  كتيبات 
وفق الأع��داد املعتمدة، مع �ضرورة ح�ضر كتيبات 
الأ�ضئلة غر امل�ضتخدمة، واعتماد مناذج ال�ضتالم 

والت�ضليم.
واأ�ضارت اإىل اأهمية جتميع كتيبات الأ�ضئلة وفرزها 
اليومي ومرفقاته،  اللجنة  واإرف��اق تقرير رئي�ص 

وفق  ال���درج���ات  ور���ض��د  ت��ق��دي��ر  مل��رك��ز  وت�ضليمها 
اخلطة الزمنية لأوراق ال�ضف الثاين ع�ضر.

وركزت املرحلة الثالثة “مابعد تطبيق المتحان” 
الهيئات  على  ال��درج��ات  تقدير  مهام  توزيع  على 
التدري�ضية وتنزيل دليل تقدير الدرجات “منوذج 
املعلمني  تكليف  وك��ذل��ك  ال��ن��ظ��ام،  الجابة” م��ن 
بتقدير ومراجعة اأوراق الطلبة واعتماد الدرجات 

لل�ضفوف من الأول وحتى احلادي ع�ضر.
اأي�����ض��اً ع��ل��ى ر���ض��د ال���درج���ات يف النظام  ورك����زت 
اللكرتوين و مراجعة الر�ضد ورقياً والكرتونياً 
الطلبة  نتائج  وحتليل  ال��درج��ات  اعتماد  وكذلك 
والوقوف على نقاط القوة وال�ضعف، مع حتديد 
اأ�ضبابها، وتكليف  ن�ضب النجاح والر�ضوب ودرا�ضة 
املعلمني ببناء اخلطط العالجية والثرائية وفقاً 

للنتائج املعتمدة.  

جنح بالإفراج عن 12 األف نزيل منذ تاأ�شي�شه 

�ضندوق الفرج يطلق مبادرة »الإفراج عن 100 نزيل« من املُع�ّضرين من خمتلف اجلن�ضيات على م�ضتوى الدولة

•• اأبوظبي-وام:

امل�ضلحة كوكبة من  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ك��رم��ت 
واملدنيني  واجل����ن����ود  ال�����ض��ف  ���ض��ب��اط  و  ال�����ض��ب��اط 
الذكور  الوطنية من  واملتقاعدين وجمندي اخلدمة 
و الإناث من خمتلف التخ�ض�ضات الفائزين بالدورة 
الثانية من “جائزة القوات امل�ضلحة للتميز والبتكار” 
وت�ضجيع  املتميز  الأداء  وحتفيز  لتقدير  ت��اأت��ي  التي 

التناف�ص الإيجابي.
ج��اء ذل��ك خ��الل احلفل ال��ذي اأق��ي��م يف ن��ادي �ضباط 
اأحمد  ب��ن  م��ع��ايل حم��م��د  ب��رع��اي��ة  امل�ضلحة  ال���ق���وات 
�ضعادة  الدفاع وح�ضور  ل�ضوؤون  دول��ة  ال��ب��واردي وزي��ر 
من  وع��دد  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  �ضامل  مطر 

كبار �ضباط القوات امل�ضلحة.
و ق���ال ���ض��ع��ادة م��ط��ر ���ض��امل ال��ظ��اه��ري وك��ي��ل وزارة 
الر�ضيدة  القيادة  اإن اجلائزة جت�ضد ما توليه  الدفاع 
من رعاية ودع��م للتميز يف جميع املجالت مبا يعزز 
قدرة خمتلف الوحدات الع�ضكرية والأفراد العاملني 
يف وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�ضلحة على 
الإبداع تلبية لالإ�ضرتاتيجية الوطنية لالإبتكار التي 
�ضبعة  2013 والتي متتد  ع��ام  الإع��الن عنها يف  مت 
اأعوام بهدف جعل الإمارات يف مقدمة الدول الأكرث 
ابتكارا يف العامل .. وحث الفائزين على موا�ضلة بذل 
متمنيا  والبتكار  التميز  نحو  دائما  وال�ضعي  اجلهود 

لهم مزيدا من التفوق والنجاح.
مبارك  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى   .. الحتفال  ب��داي��ة  ويف 
كلمة  للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�ص  اجلابري  �ضعيد 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي لدولة  م�����ض��رة  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ����ض���ار 
توجيهات  جت�ضد  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
ال�ضمو  الدولة “حفظه اهلل” ودعم و متابعة �ضاحب 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأخيه 
اآل نهيان ويل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الإم�����ارات يف جمالت  دول���ة  تناف�ضية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

الب�ضرية  لرثوتها  والزده��ار  النمو  وحتقيق  التنمية 
عالوة على دعم مكانتها املميزة وجهة عاملية لالإبداع 

والتميز واملمار�ضات املبتكرة .
وقال : “ لقد كانت القوات امل�ضلحة ول تزال جماًل 
خ�ضباً لالبتكار والتميز قدم فيه الدعم بكل اأ�ضكاله 
وجاءت  التاأ�ضي�ص  منذ  ب��داأت  طويلة  زمنية  لفرتات 
�ضابقتها نتيجة  ع��ن  اأك��رث مت��ي��زاً  ال���دورة  نتائج ه��ذه 
للمتابعة املبا�ضرة من القادة و املدراء على امل�ضتويات 
امل�ضاركة  والأب��ح��اث  البتكارات  نوعية  �ضكلت  و  كافة 
اأع��داد م�ضاركيها قيمة م�ضافة  التي �ضهدت زي��ادة يف 

للقوات امل�ضلحة يف كل املجالت«.
واأكد اأن منظومة البتكار يف القوات امل�ضلحة اكتملت 
منذ دورة اجلائزة الأوىل عرب حتويل معظم البتكارات 
تعود  ومادية  عملية  قيمة  ذات  منتجات  اإىل  الفائزة 
كان هذا  .. وقد  املنظومة  كامل عنا�ضر  بالنفع على 
كانت  البتكارات  لأن هذه  نظرا  متوقعا من اجلميع 
و  اليومي  العمل  يف  ظهرت  عملياتية  حاجة  ول��ي��دة 
ما  امل�ضلحة  لقواتنا  اخلارجية  امل�ضاركات  و  التمارين 
اأبناوؤنا  يوؤكد قدرات الإب��داع والتميز التي يتمتع بها 

وبناتنا من منت�ضبي القوات امل�ضلحة.
لل�ضركاء  اجل��زي��ل  بال�ضكر  تقدم   .. كلمته  ختام  ويف 
املجل�ص  اأع�ضاء  و  رئي�ص  و  للجائزة  الإ�ضرتاتيجيني 
الأعلى للجائزة وقادة القوات وجميع اللجان العاملة 
على اجلائزة من ع�ضكريني ومدنيني على جهودهم 
املبذولة و م�ضاركتهم الفاعلة و التي لولها ملا و�ضلنا 

اإىل هذا امل�ضتوى من التميز والإبداع.
و قام �ضعادة مطر �ضامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
الركن مبارك �ضعيد اجلابري رئي�ص  العميد  يرافقه 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ك��رمي  ل��ل��ج��ائ��زة  العليا  اللجنة 
الثانية  دورتها  يف  البتكار  و  للتميز  امل�ضلحة  القوات 
التوازن  ه���م جم��ل�����ص  و  ال���ض��رتاجت��ي��ني  وال�����ض��رك��اء 
الع�ضكرية  لل�ضناعات  الإم���ارات  و�ضركة  القت�ضادي 
وج��ام��ع��ة الإم����ارات ال��ت��ي ���ض��ارك ع��دد م��ن اأكادمييها 
للعلوم  خليفة  جامعة  و  والتحكيم  التقييم  جلنة  يف 
العلمية  وامل�ضاندة  الدعم  قدمت  التي  والتكنولوجيا 

للمبتكرين و�ضاركت بالأفكار والطروحات البناءة .

حتديد مهام املراقبني وفرق العمل

الرتبية تعتمد اآلية تطبيق امتحانات نهاية العام الدرا�ضي

موارد ال�ضارقة ت�ضت�ضيف »القلب الكبري« �ضمن مبادراتها الرم�ضانية
•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

جتري ال�ضتعدادات على قدم و�ضاق لتنفيذ م�ضروع  يهدف لتطوير �ضارع 
الرم�ص خالل  النخيل  �ضارع  املعري�ص حتى  �ضوق  دوار  املمتد من  املطاف 

. اأ�ضهر   5
وتعليقا على امل�ضروع قال املهند�ص اأحمد احلمادي مدير عام دائرة اخلدمات 
اإن امل�ضروع الذي حتر�ص الأ�ضغال على  تنفيذه لأهميته املرورية هو عبارة 
وحتى  ال��ه��دف  تقاطع  م��ن  ميتد  ال��ذي  امل��ط��اف  ل�ضارع  تطوير  عملية  ع��ن 
الذي  ال�ضارع  ام��ت��داد  على  4دوارات  ا�ضتحداث  مت�ضمنا  الرم�ص  منطقة 
بطول  7كيلومرتات لفتا اىل اإ�ضافة حارة ثالثة للطريق احلايل بالجتاه 
من تقاطع الهدف وحتى دوار �ضالك وا�ضتغالل اجلزيرة الو�ضطية لإن�ضاء 

م�ضار جديد يف الجتاه املعاك�ص وبذلك يتكون من ثالث حارات .
 اأما الطريق احلايل الذي ميتد من دوار �ضالك اإىل منطقة الرم�ص �ضيتم 
الإبقاء  عليه “حارتني” بح�ضب احلمادي بينما �ضيتم اإن�ضاء طريق جديد 
الرم�ص،   م��ن  ال��ق��ادم  ب��الجت��اه  م��ن ح��ارت��ني  يتكون  الو�ضطية  يف اجل��زي��رة 
كطريق  الرم�ص  من  القادم  الجت��اه  يف  حاليا  املوجود  الطريق  و�ضي�ضتغل 
خ��دم��ات.   وق��ال مدير عام دائ��رة اخلدمات �ضيتم البدء يف امل�ضروع خالل 
ال�ضهر اجلاري ومتوقع النتهاء منه خالل الربع الأخر من العام احلايل 
يكت�ضب  امل�ضروع  اأن  اىل  م�ضرا  اأ�ضهر  خم�ضة  امل�ضروع  تنفيذ  مدة  اأن  حيث 
اأهمية خا�ضة من كونه يربط مناطق ذات ثقل �ضكاين بالإ�ضافة اإىل مرافق 

خدمية عامة وخا�ضة .

تطوير �ضارع املطاف براأ�س اخليمة  قبل نهاية العام اجلاري 

تكرمي الفائزين بالدورة الثانية جلائزة 
القوات امل�ضلحة للتميز و البتكار

هيئة كهرباء  ومياه دبي و»كارفور« توزعان 1500 علبة اإفطار يوميًا يف مطارات دبي خالل �ضهر رم�ضان املبارك

 اإعالم �ضرطة راأ�س اخليمة ينظم حما�ضرة »حفظ  النعمة«
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الوزراء امل�شري ي�شتقبل وفد حكومة الإمارات وي�شيد مبخرجات ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين

الإمارات وم�ضر ت�ضتعر�ضان تطورات ال�ضراكة وال�ضتعدادات ملرحلة جديدة من التعاون

اإىل  ت�ضعى  م�ضر  اأن  ال�ضعيد  هالة 
املوؤ�ض�ضي  التميز  ثقافة وفكر  ن�ضر 
ل���ل���دول���ة،  الإداري  اجل�����ه�����از  يف 
والبتكار  الأداء،  تناف�ضية  وتعزيز 
للقدرات  �ضواء  امل�ضتدام  والتطوير 
باإطالق  يتجلى  م��ا  اخل��دم��ات  اأو 
احلكومي،  للتميز  م�����ض��ر  ج��ائ��زة 
م�ضرة اإىل اأن الهدف منها يتمثل 
املوؤ�ض�ضات  املناف�ضة بني  يف ت�ضجيع 
احلكومية على كافة امل�ضتويات مع 
على  والتميز  اجل���ودة  ثقافة  ن�ضر 
للدولة  الإداري  اجل��ه��از  م�ضتوى 
والإب������داع  الب���ت���ك���ار  روح  وت��ع��زي��ز 
املجتمع  يف  التميز  على  وامل��ك��اف��اأة 
ال�ضوء  اإل��ق��اء  ع��ن  ف�ضاًل  امل�ضري 
النماذج الناجحة للموؤ�ض�ضات  على 

احلكومية.
اخلطوات  اإىل  ال�����ض��ع��ي��د  واأ����ض���ارت 
م�ضر  ت���ت���خ���ذه���ا  ال����ت����ي  اجل���������ادة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة حم�����اور واأه�����داف 
فريق  ق���ي���ام  اإىل  لف���ت���ة  اجل����ائ����زة 
كافة  اإىل  ب����ال����ت����وج����ه  خم���ت�������ص 

ك���م���ا ب���ح���ث اجل����ان����ب����ان ت����ط����ورات 
اجل���ه���ود لإط�����الق ج���ائ���زة مليون 

مربمج م�ضري.
اأن  القرقاوي  حممد  معايل  واأك��د 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اتفاقية 
جمال  يف  امل�������ض���ري���ة  الإم����ارات����ي����ة 
ترتجم  احل����ك����وم����ي  ال���ت���ح���دي���ث 
ت��وج��ه��ات ق���ي���ادة دول�����ة الإم������ارات 
ال�ضراكات  ب��رت���ض��ي��خ  واه��ت��م��ام��ه��ا 
الإدارة  جم��������الت  يف  ال����ف����اع����ل����ة 
وحت������دي������ث ال����ع����م����ل احل����ك����وم����ي 
مع  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  وم�ضاركة 
مبا  وال�����ض��دي��ق��ة  ال�ضقيقة  ال����دول 
يحقق اخلر والتطور ملجتمعاتها 
ويعزز م�ضاركتها يف اجلهود العاملية 

لبناء امل�ضتقبل.
الوزراء  جمل�ص  �ضوؤون  وزير  وقال 
وامل�ضتقبل اإن منوذج ال�ضراكة الذي 
طوره البلدان يعك�ص حر�ص دولة 
الإمارات على البناء على العالقات 
جمهورية  مع  املتميزة  التاريخية 
�ضراكتهما  وتعزيز  العربية  م�ضر 

التي  اجلائزة  حم��اور  لتنوع  نظراً 
ت�ضم خم�ص جوائز رئي�ضة، موؤكدة 
اأن جميعها تاأتي حتقيقاً لالأهداف 
روؤي������ة م�ضر  مل���ح���اور  الأ����ض���ا����ض���ي���ة 
خلق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030
يطبق  وف��ع��ال  ك���فء  اإداري  ج��ه��از 
بدوره  وي�ضاهم  احلوكمة  مفاهيم 

يف حتقيق ر�ضا املواطن.
اأ�ضارت  وحول حمور بناء القدرات 
الدكتورة هالة ال�ضعيد اإىل تدريب 
حكومي  م���وظ���ف   1000 ن���ح���و 
ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��و���ض��وع��ات التي 
ال�ضرتاتيجية  التوجهات  �ضملت 
اخلدمات،  ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
وا�ضت�ضراف  وال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
امل�ضتقبل، م�ضرة اإىل حتديد مركز 
مبحافظة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ثان  والعمل حتديد مركز  اأ�ضوان، 
ليكونا مركزين  اأخ��رى  مبحافظة 
من���وذج���ي���ني ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
اإىل  ال�ضعيد  واأ���ض��ارت  احلكومية. 
اأن�����ه ���ض��ي��ت��م ت���ك���رمي امل��ت��م��ي��زي��ن يف 

العمل  حت�����دي�����ث  يف  ال���������ض����راك����ة 
احلكومي، هدفت ملتابعة التطورات 
يف جمالت التعاون امل�ضرتك، وما 
التفاقية،  تفعيل  منذ  اإجن���ازه  مت 
يف املحاور الرئي�ضية التي تت�ضمن 
ال����ت����م����ي����ز احل�����ك�����وم�����ي وت����ط����وي����ر 
اخل�������دم�������ات احل����ك����وم����ي����ة وب����ن����اء 
ال��ق��درات احل��ك��وم��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
امل�ضرتكة  العمل  ف��رق  ا�ضتعدادات 
ال�ضراكة.  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
وتطرق الجتماع اإىل خطة العمل 
ال��ف��رتة املقبلة، وت��ن��اول ما  خ��الل 
تو�ضلت اإليه فرق العمل امل�ضرتكة 
من  البلدين  م�ضوؤويل  من  املكونة 
مبحاور  ق��دم��اً  للم�ضي  ات��ف��اق��ات 
ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك، خ�����ض��و���ض��اً ما 
يتعلق بتنظيم الن�ضخة الثانية من 
احلكومي  للتميز  م�����ض��ر  م��وؤمت��ر 
جائزة  م�ضتجدات  واآخر   ،2019
م�������ض���ر ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات اخل�����دم�����ات 
التي  اجلامعات  لطلبة  احلكومية 
جرى اإطالقها يف نوفمرب املا�ضي، 

املحافظات يف اإطار حملة تعريفية 
باأهداف  للتعريف  الوزارة  اأقامتها 
للتميز  م�����ض��ر  ج���ائ���زة  و�����ض����روط 
احلكومي، اإ�ضافة اإىل عقد جل�ضات 
ما  �ضخ�ص   4800 لنحو  توعية 
ميثل نحو 30 األف �ضاعة تدريبية 
وحتفيزهم  ب��اجل��ائ��زة  لتوعيتهم 
على التقدم لها م�ضرة اإىل اأن من 
املقرر بدء عملية التقييم منت�ضف 

ال�ضهر املقبل.
امل�ضرية  التخطيط  وزي��رة  ولفتت 
ع��ل��ى تقدمي  ال�����وزارة  اإىل ح��ر���ص 
التدريبية  ال���ور����ص  م���ن  ال��ع��دي��د 
ف�ضاًل  اجل��ائ��زة  ح��ول  والتثقيفية 
ع���ن ال���ق���ي���ام ب�����دور امل��ت��اب��ع��ة حول 
اجلهات التي مت تر�ضحها واجلهات 
ال���ت���ي مل ت���رت����ض���ح ح���ت���ي اإغ�����الق 
لتحفيزها  وذلك  الرت�ضيح،  اأب��واب 
لفتة  الرت�ضيح،  عملية  وت�ضريع 
اأن الهدف الأ�ضا�ضي من فكرة  اإىل 
بني  املناف�ضة  روح  بث  هو  اجلائزة 
وموظفيها  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 

الإدارة  جمالت  يف  ال�ضرتاتيجية 
والعمل احلكومي، ما يوؤكد قناعة 
املثمر  التعاون  اأن  البلدين  ق��ي��ادة 
بحياة  لالرتقاء  ال�ضبل  اأف�ضل  هو 
ال�ضراكة  اأن  اإىل  م�����ض��راً  ال��ن��ا���ص، 
جهود  ع���ل���ى  ال����ب����ن����اء  ����ض���ت���وا����ض���ل 
امل�ضرتكة  ال��ع��م��ل  ف���رق  وجن��اح��ات 
لتحقيق م��زي��د م��ن الإجن����ازات يف 

التحديث احلكومي.
ال�ضراكة  اأن  ال��ق��رق��اوي  واأ����ض���اف 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ق��ق��ت اإجن����ازات 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ق  ون�����ض��ع��ى  ك����ث����رة، 
م��ن ال��ن��ج��اح��ات وال��ن��ت��ائ��ج الطيبة 
خالل الفرتة املقبلة، مثمنا جهود 
امل�ضرية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��م��ل  ف���رق 
مدى  على  اأجن��زت��ه  وم��ا  امل�ضرتكة 
ال�ضراكة  اتفاقية  تفعيل  م��ن  ع��ام 
وداعياً  احل��ك��وم��ي،  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
اإىل تكثيف اجلهود وتطوير ما مت 
اإجن��ازه يف خمتلف املجالت خالل 

الفرتة املقبلة.
من جهتها، اأكدت معايل الدكتورة 

•• القاهرة-وام:

م�ضطفى  الدكتور  معايل  ا�ضتقبل 
م������دب������ويل رئ����ي���������ص ال���������������وزراء يف 
وفداً  ال��ع��رب��ي��ة،  م�ضر  ج��م��ه��وري��ة 
حكومياً اإماراتياً �ضم معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ضوؤون 
جمل�ص الوزراء وامل�ضتقبل، ومعايل 
وزيرة  ال��روم��ي  خلفان  بنت  عهود 
دولة لل�ضعادة وجودة احلياة مدير 
عام مكتب رئا�ضة جمل�ص الوزراء، 
م��ب��ارك اجلنيبي  و���ض��ع��ادة ج��م��ع��ة 
ومندوبها  بالقاهرة  الدولة  �ضفر 
ال������دائ������م ل�������دى ج����ام����ع����ة ال�������دول 
العربية، بح�ضور معايل الدكتورة 
التخطيط  وزي����رة  ال�ضعيد  ه��ال��ة 
يف  الإداري  والإ�����ض����الح  وامل��ت��اب��ع��ة 

جمهورية م�ضر العربية.
واأ�ضاد مدبويل خالل اللقاء بعمق 
البلدين،  ب��ني  الأخ��وي��ة  العالقات 
وب���ن���م���وذج ال�������ض���راك���ة امل���ث���م���رة يف 
والأداء  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 
احلكومي يف م�ضر، موؤكداً اأن هذه 
قيادتي  توجهات  تعك�ص  ال�ضراكة 
ال��ب��ل��دي��ن وح��ر���ض��ه��م��ا ع��ل��ى دعم 

التعاون العربي امل�ضرتك.
واأث��ن��ى م��دب��ويل ع��ل��ى ج��ه��ود فرق 
اجلانبني  م���ن  امل�����ض��رتك��ة  ال��ع��م��ل 
وم��ا حققته من اإجن���ازات يف فرتة 
ق�ضرة ن�ضبياً، داعياً اإىل م�ضاعفة 
لتحقيق  اجل����اد  وال��ع��م��ل  اجل���ه���ود 

املزيد من الإجنازات والنجاحات.
معايل  ب���ح���ث  ذات�������ه،  ال�������ض���ي���اق  يف 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ضتقبل،  ال��وزراء  �ضوؤون جمل�ص 
ال�ضعيد  الدكتورة هالة  مع معايل 
وزي����������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط وامل���ت���اب���ع���ة 
جمهورية  يف  الإداري  والإ����ض���الح 
م�����ض��ر ال���ع���رب���ي���ة، اآخ������ر ت���ط���ورات 
اتفاقية ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية يف 

التحديث احلكومي بني البلدين.
احلكومي  ال���وف���د  زي������ارة  وت����اأت����ي 
بالتزامن  القاهرة،  اإىل  الر�ضمية 
مع مرور عام على تفعيل اتفاقية 

تقدمي اخلدمات احلكومية تكرمياً 
م��ع��ن��وي��اً وم����ادي����اً م���ا ي��ر���ض��خ قيم 
العطاء والنتماء والتميز، ويحفز 
مب�ضتويات  الرت��ق��اء  على  اجلميع 
اجلودة  مبعاير  والل��ت��زام  الأداء 

والتميز.
و����ض���ه���دت ات���ف���اق���ي���ة ال�������ض���راك���ة يف 
الإمارات  بني  احلكومي  التحديث 
وم���������ض����ر ع����ل����ى م��������دى ع��������ام من 
الإجن�����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  تفعيلها 
اأبرزها  وم���ن  امل��ه��م��ة،  وامل��ح��ط��ات 
موؤمتر  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  عقد 
مب�ضاركة  احلكومي  للتميز  م�ضر 
اإم��ارات��ي��ة وا���ض��ع��ة، واإط���الق جائزة 
واإطالق  احلكومي،  للتميز  م�ضر 
اخلدمات  لتطبيقات  م�ضر  جائزة 
احل���ك���وم���ي���ة ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات، 
وت���ن���ف���ي���ذ ع������دد ك���ب���ر م����ن ور�����ص 
امل�ضرية  احلكومة  ملوظفي  العمل 
ال��وزارات والقطاعات  من خمتلف 

واملحافظات.
ويف حمور بناء القدرات احلكومية، 
موظف   1000 ن��ح��و  ت��دري��ب  مت 
من احلكومة امل�ضرية على خمتلف 
احلكومي  العمل  تطوير  جم��الت 
تدريبية،  ور�������ص   8 خ�����الل  م����ن 
احلكومي،  ال���ت���م���ي���ز  جم�����ال  ويف 
الور�ص  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م  مت 
التدريبية الفنية للتميز احلكومي 
مل����وظ����ف����ي احل�����ك�����وم�����ة امل�������ض���ري���ة 
فيما  م��وظ��ف،   3700 مب�ضاركة 
الن�ضخة  لتنظيم  الإع����داد  ي��ج��ري 
للتميز  م�ضر  موؤمتر  من  الثانية 

احلكومي.
ويف حمور اخلدمات احلكومية، مت 
التي  احلكومية  اخلدمات  حتديد 
�ضيتم العمل على تطويرها لتكون 
�ضمن رحلة املتعامل املتكاملة التي 
�ضيتم تقدميها عرب مركز اخلدمة 
ال���ن���م���وذج���ي امل���ق���رر ت��اأ���ض��ي�����ض��ه يف 
القاهرة، فيما بداأت عملية ت�ضميم 
املقرر  النموذجي  اخلدمات  مركز 
اإن�ضاوؤه يف حمافظة اأ�ضوان جنوبي 

جمهورية م�ضر العربية.

 حممد القرقاوي: .. ال�شراكة الإماراتية امل�شرية منوذج للتعاون بني الأ�شقاء لالرتقاء بحياة ال�شعوب
 هالة ال�شعيد: .. م�شر ت�شعى لن�شر ثقافة وفكر التميز املوؤ�ش�شي يف اجلهاز الإداري للدولة 

حممد بن را�ضد للف�ضاء يفتح باب الت�ضجيل يف موؤمتر املهنيني ال�ضباب
•• دبي-وام:

اأعلن مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء 
للم�ضاركة  الت�ضجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
“موؤمتر  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  يف 
الف�ضاء  جم��ال  يف  ال�ضباب  املهنيني 
يف  �ضينظم  الذي   YPS ”2019
4 اإىل 6 نوفمرب املقبل  الفرتة من 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 
وامل����ع����ار�����ص. ي���ه���دف امل����وؤمت����ر وهو 
برنامج معهد  اأطلقها  رائدة  مبادرة 
والإلكرتونيات  الكهرباء  مهند�ضي 
العلماء  جمع  اإىل  العاملي   IEEE
وامل���ه���ن���د����ض���ني وال������ق������ادة يف جم���ال 
املعنية  العاملية  وال��وك��الت  الف�ضاء 
ملناق�ضة  ال�ضباب  مع  الف�ضاء  بقطاع 
ال���ب���ح���وث ال���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة واأح�����دث 
البتكارات واآخر التطورات وتقنيات 

الف�ضاء النا�ضئة.
وكانت دولة الإم��ارات ممثلة مبركز 
حم��م��د ب���ن را����ض���د ل��ل��ف�����ض��اء ف���ازت 
ب��ا���ض��ت�����ض��اف��ة ال��ن�����ض��خ��ة ال��راب��ع��ة من 
التي  الثالثة  دورت���ه  خ��الل  امل��وؤمت��ر 
مدينة  يف  امل���ا����ض���ي  ال����ع����ام  ع���ق���دت 

بر�ضلونة الإ�ضبانية.
واأ�ضار �ضعادة يو�ضف حمد ال�ضيباين 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�ضد 
الإمارات  ا�ضت�ضافة  اأن  اإىل  للف�ضاء 
را�ضد  ب����ن  مم��ث��ل��ة مب���رك���ز حم���م���د 
يوؤكد  العاملي  امل��وؤمت��ر  لهذا  للف�ضاء 
امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي و���ض��ل��ت اإليها 
الدولة يف جمال الف�ضاء والإجنازات 
امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����ك����وادر 
القطاع  ه��ذا  يف  ال�ضابة  الإم��ارات��ي��ة 
ال��واع��د ..م��وؤك��دا اأن امل��وؤمت��ر العاملي 
املهتمني  لل�ضباب  مهمة  فر�ضة  يعد 
بقطاع الف�ضاء لتكوين روؤية �ضاملة 
حول علوم وهند�ضة وتقنيات الف�ضاء 
باملخت�ضني واخل��رباء من  واللتقاء 
والتوا�ضل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
واملخت�ضني من جميع  اخل��رباء  مع 

متطلبات  ل���ف���ه���م  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء 
اأحدث  اإىل  والتعرف  الف�ضاء  قطاع 
هذا  يف  املتاحة  وال��ف��ر���ص  التقنيات 

القطاع.
ا�ضت�ضافة  اإن  ال�������ض���ي���ب���اين  وق������ال 
جمال  يف  ال�ضباب  املهنيني  “موؤمتر 
�ضمن  ي����اأت����ي  دب������ي  يف  الف�ضاء” 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة م����رك����ز حم���م���د بن 
القيادة  روؤي��ة  دعم  للف�ضاء يف  را�ضد 
اإماراتية  ك��ف��اءات  لإع���داد  الر�ضيدة 
التقني  الب���ت���ك���ار  م�����ض��رة  ت��وا���ض��ل 
وتقنيات  ع��ل��وم  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث 
الف�ضاء لتعزيز دور تقنيات الف�ضاء 
للتحديات  حلول  اإيجاد  يف  املتطورة 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  الب�ضرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
اخل���ط���ط  امل���������ض����اه����م����ة يف حت���ق���ي���ق 
للدولة  ال��ط��م��وح��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وبناء  الف�ضاء  ا�ضتك�ضاف  جم��ال  يف 
ت�����ض��ه��م يف تطوير  وط��ن��ي��ة  ك���ف���اءات 
القطاعات  ك���اأح���د  ال��ف�����ض��اء  ق��ط��اع 
القت�ضاد  يف  اجل���دي���دة  ال��ت��ن��م��وي��ة 

الوطني.
امل��ه��ن��د���ص عدنان  اأف������اد  م���ن ج��ه��ت��ه 

الري�ص مدير برنامج املريخ 2117 
يف مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء اأن 
ا�ضت�ضافة  خ��الل  م��ن  ي�ضعى  امل��رك��ز 
ا�ضتقطاب  اإىل  العاملي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
مكان  يف  والعاملية  املحلية  اخل��ربات 
الف�ضاء  بعلوم  املعرفة  لث��راء  واحد 
الإماراتي  ال�ضباب  ل��دى  وتقنياته 
الف�ضاء  بعلوم  واملهتمني  وال��ع��رب��ي 
مناق�ضة  لل�ضباب  املوؤمتر  يتيح  حيث 
عدد من املوا�ضيع القّيمة يف �ضناعة 
والبحوث  الجت��اه��ات  مثل  الف�ضاء 
وا�ضتخدام  احلديثة  ال�ضكت�ضافية 
الأر�ص  ملراقبة  ال�ضطناعي  الذكاء 

وغرها من املوا�ضيع الهامة.
والذي  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
يعقد لأول مرة يف دولة عربية ياأتي 
املريخ  “برنامج  م����ب����ادرات  ���ض��م��ن 
2117” الذي يهدف لإعداد كوادر 
علمية بحثية تخ�ض�ضية اإماراتية يف 
الأحمر  ال��ك��وك��ب  ا�ضتك�ضاف  جم��ال 
التي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول  واإي�����ج�����اد 
ت��واج��ه��ن��ا ع��ل��ى الأر�������ص م���ن خالل 

درا�ضة اإمكانية العي�ص يف الف�ضاء.

�شددت على اأهمية اللتزام باإجراء الك�شف الذاتي والدوري 

اإ�ضابة ب�ضرطان الثدي تك�ضف عنها م�ضرية القافلة الوردية التا�ضعة   11
•• ال�شارقة-الفجر:

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ك�����ض��ف��ت 
الوردية،  القافلة  فر�ضان  مل�ضرة 
اأ�ضدقاء  جمعية  مبادرات  اإح��دى 
مر�ضى ال�ضرطان، املعنية بتعزيز 
واأهمية  الثدي  ب�ضرطان  الوعي 
النتائج  اأن  ع��ن��ه،  امل��ب��ك��ر  الك�ضف 
للم�ضرة  الآن  ح���ت���ى  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ا���ض��ع��ة، ال���ت���ي ج���اب���ت اإم�����ارات 
ال���دول���ة ال�����ض��ب��ع يف ال���ف���رتة من 
من  الأول  وح���ت���ى  ف���رباي���ر   23
اإ�ضابة  اأك����دت  امل��ا���ض��ي��ني،  م��ار���ص 
11 ���ض��ي��دات، وذل���ك ب��ع��د اإج���راء 
ف���ح���و����ص ����ض���ري���ري���ة لأك������رث من  
ال���رج���ال  م����ن  7200�ضخ�ضاً 
وال�ضيدات واملواطنني واملقيمني.

اجلغرايف  ال��ت��وزي��ع  �ضعيد  وعلى 
6 �ضيدات  �ضمت قائمة امل�ضابات 
و3  ال�ضارقة،  يف  ت�ضخي�ضهن  مت 
�ضيدات �ضخ�ضن يف راأ�ص اخليمة، 
و���ض��ي��دة يف ع��ج��م��ان، و���ض��ي��دة يف 
�ضعيد  ع��ل��ى  اأم�����ا  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
ال�ضيدات  ب��ني  ف��م��ن  اجل��ن�����ض��ي��ات 
امل�ضابات 3 من فل�ضطني، واثنان 
م���ن ال��ف��ل��ب��ني، وواح������دة م���ن كل 
واملغرب،  وم�ضر،  ال�����ض��ودان،  م��ن 

ولبنان، و�ضوريا، وباك�ضتان.
اللواتي  امل�����ض��اب��ات  حت��وي��ل  ومت 
32 و52  اأعمارهن بني  ت��رتاوح 
املتخ�ض�ضة  للم�ضت�ضفيات  عاماً   
يف ال�����دول�����ة، ح���ي���ث ب�������داأن ف�����وراً 
مرحلة العالج على نفقة القافلة 
الإجمايل  العدد  ويبلغ  ال��وردي��ة، 
يتلقون  ال����ذي����ن  ل���الأ����ض���خ���ا����ص 
العالج اأو خ�ضعوا للعالج يف اإطار 
القافلة الوردية منذ انطالقها يف 

74 حالة، بينهن   ،2011 العام 
يف  اإ�ضابتها  اكُت�ضفت  �ضيدة   14

العام .2018
وج���������اء ه��������ذا الإع�������������الن خ����الل 
الجتماع التقييمي، الذي عقدته 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  م���وؤخ���راً 
الوردية،  القافلة  فر�ضان  مل�ضرة 
النتائج  اأه��م  خالله  وا�ضتعر�ضت 
والإجنازات التي حققتها امل�ضرة 
ال�ضنوية التا�ضعة، بح�ضور كٌل من 
�ضعادة رمي بن كرم، رئي�ص اللجنة 
فر�ضان  مل�����ض��رة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
القافلة الوردية، وبدر اجلعيدي، 
غالب،  بن  ون��دى  امل�ضرة،  مدير 
بامل�ضرة،  الفر�ضان  جلنة  رئي�ص 
وي��و���ض��ف ال��ط��وي��ل، رئ��ي�����ص جلنة 
ال�ضايغ،  اللطيف  وعبد  العالم، 
اللوج�ضتية،  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ص 
وع���دد م��ن اأع�����ض��اء جل���ان العمل 
ال�ضدد  ه�����ذا  ويف  امل�������ض���رة.  يف 
�ضعادة رمي بن كرم، رئي�ص  قالت 
امل��ن��ظ��م��ة مل�ضرة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
فر�ضان القافلة الوردية: “هدفنا 
فر�ضان  م�ضرة  ال�ضرتاتيجي يف 
القافلة الوردية هو تعزيز الوعي 
ب�ضرطان الثدي، والت�ضجيع على 
اإج�������راء ال��ف��ح��و���ض��ات ال����دوري����ة، 
ومت��ا���ض��ي��اً م��ع ه���ذا ال��ه��دف فقد 
�ضيدات   11 ال��ع��ام  ه��ذا  �ضاعدنا 
باملر�ص،  اإ���ض��اب��ت��ه��ن  اك��ت�����ض��اف  يف 
اأن قمنا بتحويل عدد  وذلك بعد 
التي خ�ضعت  احل��الت  كبر من 
الأ�ضعة  اإىل  ال�ضريري  للفح�ص 
من  ملزيد  وامل��ام��وغ��رام  ال�ضوتية 
والإطمئنان، حيث قدمنا  التاأكد 
ل  جمانية  فحو�ضات  ال��ع��ام  ه��ذا 

7200 �ضخ�ص يف الدولة«.

)امل���ام���وغ���رام(: م���رة ك��ل �ضنتني 
-40 بني  اأعمارهن  ت��راوح  “ملن 

�ضنوياً  واح���دة  عاماً” وم��رة   49
)مل����ن ت���زي���د اأع���م���اره���ن ع���ن 50 

عاماً(.
القافلة  فر�ضان  م�ضرة  وجنحت 
الوردية التا�ضعة من خالل اأكرث 
من 43 عيادة متنقلة و7 عيادات 
اأكرث  ي�ضم  طبي  وف��ري��ق  ث��اب��ت��ة، 
من 400 ك��ادراً طبياً، يف تقدمي 
املجانية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ض��ات 
اإىل  ال��ث��دي  �ضرطان  ع��ن  للك�ضف 
7206 �ضخ�ضاً، من بينهم 636 
وعدد  ���ض��ي��دة،  و6570  رج�����اًل، 
788مواطناً  فيهم   امل��واط��ن��ني 
واملقيمني6418   وم����واط����ن����ة، 
مقيماً ومقيمة، ومن اإجمايل هذه 
  2126 حت��وي��ل  مت  الفحو�ضات 
و707  امل��ام��وغ��رام،  اإىل  �ضخ�ضاً 
�ضخ�ضاً لالأ�ضعة ال�ضوتية، لي�ضل 

“ترتاوح  ك������رم:  ب����ن  واأ�����ض����اف����ت 
م�����راح�����ل الإ������ض�����اب�����ات ال����ت����ي مت 
الثانية  املرحلة  اكت�ضافها ما بني 
والرابعة، كما اأن غالبية احلالت 
فوق �ضن الأربعني وهو ما يجعلنا 
اإجراء  اأهمية  على  الدعوة  جندد 
ال��ف��ح�����ص ال���ذات���ي وال�������دوري، ل 
�ضيما لل�ضيدات من 40 عاماً وما 
الإ�ضابة يف  اكت�ضفنا  فكلما  ف��وق، 
وقت مبكر ارتفعت ن�ضبة ال�ضفاء 

والتي ت�ضل اإىل 98%«.
وتن�ضح القافلة الوردية ال�ضيدات 
ب�ضكل خا�ص، باتباع خطة الك�ضف 
املبكر عن �ضرطان الثدي التالية: 
الفح�ص الذاتي �ضهرياً، الفح�ص 
 3-1 ك��ل  ال�ضريري م��رة واح���دة 
�ضنوات “ملن ترتاوح اأعمارهن بني 
واحدة  وم���رة  عاماً”،   39-20
عن  اأع��م��اره��ن  تزيد  )مل��ن  �ضنوياً 
ال�ضعاعي  الفح�ص  ع��ام��اً(،   40

�ضملتهم  الذين  الأ�ضخا�ص  ع��دد 
اأعوام  الت�ضعة  طيلة  الفحو�ضات 
�ضخ�ضاً.   64012 امل���ا����ض���ي���ة  
القافلة  فر�ضان  م�ضرة  وحتظى 
ال�����وردي�����ة، ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ض��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ص  ع�����ض��و 
ال�����ض��ارق��ة، وم��ت��اب��ع��ة م���ن قرينة 
ال�����ض��ي��خ��ة جواهر  ���ض��م��و  ���ض��م��وه، 
الرئي�ص  القا�ضمي،  حممد  بنت 
املوؤ�ض�ص جلمعية اأ�ضدقاء مر�ضى 
ال�����ض��رط��ان، وع��ل��ى م���دار الأع���وام 
يف  امل�ض�����رة  ن����جحت  املا�ض����ية، 
تق����دمي ع��ط��اءات ل حم��دودة يف 
الثدي،  �ضرطان  مكافحة  �ضبيل 
وت���ع���زي���ز ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي به، 
املغلوطة حوله،  املفاهيم  وتبديد 
املجانية  ال���ف���ح���و����ص  وت����وف����ر 

للك�ضف عنه.
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن )حممد الغامن وحيد غامن �ضهاب( بطلب اىل 
ا�ضمه  التوثيقات بتغير  اأبوظبي البتدائية - ق�ضم  حمكمة 

من )حممد الغامن( اىل)حممد(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
عواطف ال�سريف - كاتب عدل

 القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل - قا�سي التوثيقات           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

�ضيف بن زايد ي�ضتقبل 100 طالب موهوب تزامنا مع اإطالق مبادرة »موهبتنا 2019«
 •• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  ا�ضتقبل 
م��ن خريجي  م��وه��وب  100 طالب  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص 
»�ضندوق  اأطلقها  التي   »2019 ورب��ي��ع   2018 »موهبتنا  م��ب��ادرة 
 ،2024  –  2019 ���ض��ن��وات  للخم�ص  خطته  م��ع  ت��زام��ن��ا  ال��وط��ن« 
»ال���ربن���ام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ب��ت��ك��ر ل���دع���م ال���ط���الب امل���وه���وب���ني وذوي 
تفوقهم  على  املوهوبني  الطلبة  �ضموه  وهناأ  املتقدم«.  العلمي  الأداء 
الأك��ادمي��ي، حاثا اإي��اه��م على ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود للحفاظ على 

اإجنازاتهم والإ�ضهام يف خدمة الوطن.
وح��ق��ق��ت م���ب���ادرة م��وه��ب��ت��ن��ا م��ن��ذ اإط��الق��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن النجاحات 
والقدرات  امل��واه��ب  اأ���ض��ح��اب  م��ن  الطلبة  م�ضتوى  على  والإجن�����ازات 

 14 اإىل   11 العمرية من  املرحلة  الطالب يف  ..فقد متكن  العلمية 
امل�ضتوى  امتحانات  درجاتهم يف  ورف��ع  علمية  نتائج  �ضنة من حتقيق 
اجلامعي من %7 اإىل %71، ما يتخطى مرحلتهم العمرية باأكرث 
الربامج  اأجن��ح  »موهبتنا« من  مبادرة  يجعل  ما  وهو  �ضنوات،   6 من 

التعليمية يف الدولة.
واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  من  ع��دد  مع  وبالتعاون  الوطن  �ضندوق  وعمل 
يف  والعمل  العلم  قيمة  تر�ضخ  التي  الرائدة  املبادرة  هذه  اإجن��اح  على 
املجتمع وت�ضكل النواة احلقيقية جليل مبتكر يعي التحديات الوطنية 

والعاملية ويعمل على بناء امل�ضتقبل وحت�ضني جودة حياة الأفراد.
»جون  مركز  يف  اأ�ضبوعني  ملدة  �ضيفيا  برناجما  »موهبتنا«  وت�ضمنت 
تعليمية  دورات  اأرب��ع  تدري�ص  مت  حيث  وال�ضباب،  للمواهب  هوبكنز« 
الطران وعلم  الهند�ضي وعلوم  الت�ضميم  �ضملت جمالت  وتدريبية 

الت�ضفر والريا�ضيات ..كما ت�ضمنت حتديا يف جمال ال�ضناعة ملدة 4 
اأ�ضهر حتت اإ�ضراف اجلامعات و�ضركاء ال�ضناعة يف الإمارات العربية 

املتحدة.
واملواهب  اأ�ضحاب  م��ن  الطلبة  ال��ث��اين  عامها  يف  امل��ب��ادرة  وت�ضتهدف 
وال����ق����درات م���ن ال�����ض��ف ال�����ض��اد���ص ح��ت��ى احل�����ادي ع�����ض��ر يف املدار�ص 
ملعاير  وفقا  الختبارات  �ضل�ضلة من  واخلا�ضة من خالل  احلكومية 
م��ع��ت��م��دة يف ع���دة جم���الت ح��ي��وي��ة ع��ل��ى راأ���ض��ه��ا ال��ري��ا���ض��ي��ات وعلوم 
امل�ضتقبل. وتنتقل مبادرة موهبتنا هذا العام اإىل مرحلة اأخرى نوعية 
العلمية، وذلك من  املوهوبني و�ضقل مهاراتهم  اكت�ضاف الطلبة  من 
الطلبة  م��ن   2000 اكت�ضاف  يف  ال��وط��ن  ���ض��ن��دوق  م�ضاهمة  خ��الل 
الوطن«  اإن�ضاء »�ضندوق  اإىل  اإ�ضافة   2020 املوهوبني يف نهاية عام 
خالل  م��ن  با�ضتمرار  وت��ط��وي��ره  امل��وه��وب��ني  للطالب  وطنيا  �ضجال 



اخلميس    23   مايو    2019  م   -   العـدد  12639  
Thursday   23   May   2019  -  Issue No   12639 اأخبـار الإمـارات

09

•• اأبوظبي-الفجر

جتارية  �ضفن  لأرب���ع  املتعمد  التخريب  ح��ادث  اأدان 
ل��ل��دول��ة والهجوم  امل���ي���اه الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ق��رب م���ن 
اأنابيب  الإره��اب��ي احلوثي على حمطتي �ضخ خلط 

النفط يف ال�ضعودية
لكل  ال��دويل  املجتمع  لت�ضدي  تدعو  القبي�ضي  اأم��ل 
م�����ض��ادر اخل��ط��ر ال��ت��ي ت��ه��دد اأم���ن و���ض��الم��ة حركة 
وزراء  اإىل  “11” �ضوؤال  توجيه  البحرية   املالحة 
التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغر 
العايل  التعليم  ل�����ض��وؤون  وال��دول��ة  املجتمع  وتنمية 
واملهارات املتقدمة و�ضوؤون جمل�ص الوزراء وامل�ضتقبل 

وال�ضحة ووقاية املجتمع وتطوير البنية التحتية 
واف����ق امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت�����ادي خ���الل جل�ضته 
ال�ضاد�ضة ع�ضرة من دور النعقاد العادي الرابع من 
الف�ضل الت�ضريعي ال�ضاد�ص ع�ضر التي عقدها م�ضاء 
يوم اأول اأم�ص الثالثاء املوافق 21 مايو 2019م، يف 
مقر املجل�ص باأبوظبي برئا�ضة معايل الدكتورة اأمل 
عبداهلل القبي�ضي رئي�ضة املجل�ص، على م�ضروع قانون 
احتادي ب�ضاأن كبار املواطنني، موؤكدا اأن هذا القانون 
القيم  منظومة  تدعم  م�ضرقة  نوعية  اإ�ضافة  ميثل 
دولة  يف  الرا�ضخة  واحل�ضارية  الإن�ضانية  وامل��ب��ادئ 
الإمارات ل�ضيما اأن اقراره ياأتي يف عام الت�ضامح بكل 

ما يدعو اإليه من اأهداف اأخالقية نبيلة.
اإىل  ���ض��وؤال   ”11“ اأع�����ض��اء املجل�ص  ال�����ض��ادة  ووج���ه 
البنية  والبيئة، ووزي��ر تطوير  املناخي  التغر  وزير 
التحتية، ووزير تنمية املجتمع، ووزير دولة ل�ضوؤون 
�ضوؤون  ووزي���ر  املتقدمة،  وامل��ه��ارات  ال��ع��ايل  التعليم 
ووقاية  ال�ضحة  ووزي��ر  وامل�ضتقبل،  ال���وزراء  جمل�ص 
امل��ج��ت��م��ع وزي����ر ال���دول���ة ل�����ض��وؤون امل��ج��ل�����ص الوطني 
ووزير  الت�����ض��الت،  قطاع  تنظيم  هيئة  الحت���ادي- 
اإدارة برنامج  تطوير البنية التحتية رئي�ص جمل�ص 
ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان: حول “اإدمان الكبار وال�ضغار 
دخول  على  و”الرقابة  الإلكرتونية”،  الألعاب  على 
قوارب ال�ضيد الأجنبية اإىل موانئ الدولة”، و”منع 
امل�ضنعة”،  الأغذية  يف  املهدرجة  الدهون  ا�ضتخدام 
املناطق  يف  الطرق  و”تعبيد  الع�ضالني”،  و”قطاع 
ال�ضكنية يف بع�ص اإمارات الدولة”، و”خ�ضم قر�ص 
اللغة  و”اختبارات  لالإ�ضكان”،  زايد  ال�ضيخ  برنامج 
العربية”،  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  خل��ري��ج��ي  الإجن��ل��ي��زي��ة 
اجلامعات”،  يف  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال���وج���ب���ات  و”اأ�ضعار 
و”عدم  املجتمع”،  بتنمية  والتثقيف  و”التوعية 
 2007 ل�ضنة  ن�ضر املر�ضوم بقانون احتادي رقم”9 
امل�ضلحة  للقوات  التقاعد  ومكافاآت  معا�ضات  ب�ضاأن 
 2008 “2” ل�ضنة  رقم  احت��ادي  بقانون  واملر�ضوم 
الداخلية  ب���وزارة  للعاملني  التقاعد  مكافاآت  ب�ضاأن 
املخرتعني  و”دعم  الر�ضمية”،  اجل�����ري�����دة  يف 

الإماراتيني«.
م�ضروع  اأن  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  و���ض��دد 
دولتنا  توجهات  ير�ضخ  ال��ذي  املواطنني  كبار  قانون 
ب�������ض���اأن ت���وف���ر م��ت��ط��ل��ب��ات احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة لكل 
مواطنيها وعلى راأ�ضهم كبار املواطنني، هو ترجمة 
�ضاحب  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل�ضيا�ضة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
�ضاحب  توجيهات  اأن  م��وؤك��دا   � اهلل  � حفظه  ال��دول��ة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
املواطنني  ك��ب��ار  اإىل  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  م�ضطلح  بتغير 
املواطنني،  لكبار  الوطنية  ال�ضيا�ضة  �ضموه  واعتماد 
خالل  من  بحياتهم  الرت��ق��اء  على  احلر�ص  تعك�ص 
منظومة رعاية متكاملة ت�ضمن لهم احلياة الكرمية 
وتدعم م�ضاركتهم الفاعلة وامل�ضتمرة �ضمن الن�ضيج 
الجتماعي يف الإم��ارات، تعزيزاً  للتما�ضك الأ�ضري 
موؤ�ضرات  تعزيز  اإىل  و���ض��وًل  املجتمعي  وال��ت��الح��م 

ال�ضعادة لدى خمتلف �ضرائح املواطنني.
ب�ضدة  واأدان  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  وا�ضتنكر 
حادث التخريب املتعمد لأربع �ضفن جتارية بالقرب 
من املياه الإقليمية للدولة، وكذلك الهجوم الإرهابي 
الذي نفذته ميل�ضيات احلوثي النقالبية بطائرات 
�ضخ  حمطتي  وا�ضتهدف  ط��ي��ار،  دون  م��ن  مفخخة 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  النفط  اأنابيب  خلط 

ال�ضقيقة.
اإمنا  العمل الإره��اب��ي اجلبان  اأن ه��ذا  واأك��د املجل�ص 
امليل�ضيا  ل��ه��ذه  العدائية  التوجهات  خ��ط��ورة  ي��وؤك��د 
الإرهابية التي ت�ضتهدف تقوي�ص الأمن وال�ضتقرار 
المارات  دول��ة  ت�ضامن  ون��وؤك��د  والعاملي،  الإقليمي 
العربية  اململكة  مع  و�ضعباً،  وحكومة  قيادة  الكامل، 
واحد  �ضف  يف  معها  ووقوفنا  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية 
نوؤكد دعم  �ضد كل تهديد لأمنها وا�ضتقرارها، كما 
اململكة  تتخذها  ال��ت��ي  الإج������راءات  ك��اف��ة  الم�����ارات 
ال�ضقيقة حلفظ اأمنها و�ضالمة مواطنيها واملقيمني 
الإمارات  دول��ة  اأم��ن  اأن  من  انطالقاً  اأرا�ضيها،  على 
ل  كل  ال�ضعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
هو  اململكة  ي��واج��ه  خطر  اأو  تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ 
تهديد لالأمن وال�ضتقرار يف دولة المارات العربية 
املتحدة. و�ضدد املجل�ص على �ضرورة ت�ضدي املجتمع 
الدويل لكل م�ضادر اخلطر التي تهدد اأمن و�ضالمة 
و�ضمان  م�ضدرها  ك��ان  اأي��اً  البحرية  املالحة  حركة 
اأمن امل�ضائق باعتبار ذلك م�ضوؤولية جماعية دولية، 
حيث ت�ضكل هذه العتداءات خرقاً للقوانني الدولية 
وت�ضعيداً متعمداً للتوتر يف واحدة من اأكرث املناطق 
العاملي  القت�ضاد  يف  وت��اأث��راً  ح�ضا�ضية  اجلغرافية 
الدكتورة  واأعربت معايل  الدولية.  التجارة  وحركة 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ض��ة  القبي�ضي  ع��ب��داهلل  اأم����ل 

املجل�ص  تقدير  ع��ن  الحت���اد  �ضعب  با�ضم  الحت���ادي 
قيادتنا  تنتهجها  التي  احلكيمة  لل�ضيا�ضة  ال�ضديد 
والظروف  ال��ت��داع��ي��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال��ر���ض��ي��دة يف 
والتطورات املت�ضارعة التي ت�ضهدها منطقة اخلليج 
التي  القوية  وامل�ضاندة  ال��دع��م  اأن  م��وؤك��دة  العربي، 
ال�����دول ال�ضقيقة  ب��ه��ا الم������ارات م���ن ك��اف��ة  حت��ظ��ى 
املتعمد  التخريب  ح���ادث  م��واج��ه��ة  يف  وال�ضديقة، 
الإقليمية  امل��ي��اه  ب��ال��ق��رب م��ن  لأرب���ع �ضفن جت��اري��ة 
للدولة، اإمنا يوؤكد م�ضداقية الإمارات وجديتها يف 
دعم الأمن وال�ضالم وال�ضتقرار الإقليمي والعاملي، 
و�ضيا�ضاتها  الر�ضيدة  قيادتنا  م��واق��ف  متثل  حيث 
ال�ضيا�ضي  القرار  ور�ضادة  والعقالنية  للحكمة  رمزاً 

وال�ضرتاتيجي.
وقالت لقد حقق املجل�ص الوطني الحتادي موؤخراً 
اإجن�����ازات ب��رمل��ان��ي��ة ن��وع��ي��ة ع���ده ل��ي��ت��وج ب��ه��ا الف�ضل 
من  واح���داً  منه  وجتعل  ع�ضر،  ال�ضاد�ص  الت�ضريعي 
الف�ضول الت�ضريعية املتميزة مبا حقق من اإجنازات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ويف هذا  املجل�ص  م�����ض��رة  ت��ع��زز  رائ����دة 
العربية  اململكة  اإىل  ر�ضمية  ب��زي��ارة  قمنا  الإط����ار، 
الأخ���وات  م��ن  وف��د  راأ����ص  على  ال�ضقيقة  ال�ضعودية 
املجل�ص  وف��د  حظي  حيث  املجل�ص،  اأع�ضاء  والأخ���وة 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ا�ضتقبال  ب�ضرف 
�ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود،  وح�ضر ال�ضتقبال 
�ضمو الأمر عبد العزيز بن �ضعود بن نايف بن عبد 
العزيز وزير الداخلية، ومعايل ال�ضيخ الدكتور عبد 
اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ رئي�ص جمل�ص 
ال�������ض���ورى، وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور م�����ض��اع��د ب���ن حممد 
العبيان وزير الدولة ع�ضو جمل�ص الوزراء، ومعايل 
ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع�����ض��اف وزير 
اخلارجية، حيث نقلنا اإىل خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبد العزيز، حتيات �ضاحب ال�ضمو 
 � ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ح��ف��ظ��ه اهلل � و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ص الأعلى حكام الم��ارات، فيما 
�ضرفنا باأن نحمل حتيات خادم احلرمني ال�ضريفني 
الم���ارات، وج��رى خالل  دول��ة  الر�ضيدة يف  للقيادة 
ال���ض��ت��ق��ب��ال ا���ض��ت��ع��را���ص ال���ع���الق���ات ال��وث��ي��ق��ة بني 
بني  خا�ضة  التعاون  وجم��الت  ال�ضقيقني،  البلدين 
الوطني الحت��ادي، واكد  ال�ضورى واملجل�ص  جمل�ص 
خادم احلرمني ال�ضريفني علي عمق عالقات الأخوة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اأن  اىل  لفتا  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  واململكة 
واحد،  وط���ن  اأب��ن��اء  ي��ع��ت��ربون  ال�ضقيقني  ال�ضعبني 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  ال��ك��ام��ل  التن�ضيق  على  واأك���د 
ل���دول���ة الم��������ارات ووح������دة امل���وق���ف ح����ول خمتلف 
ان  واح��د.... م�ضرا ايل  الق�ضايا ودائما علي قلب 
امن وا�ضتقرار دولة المارات هو من امن وا�ضتقرار 

اململكة العربية ال�ضعودية.
وقالت لقد ا�ضدنا خالل ال�ضتقبال بالدور التاريخي 
ال�ضريفيني يف  يلعبه خادم احلرمني  الذي  والقوي 
الأمتني  م�ضالح  علي  واحل��ف��اظ  ال�ضفوف  توحيد 
ال��ع��رب��ي��ة والإ����ض���الم���ي���ة. ك��م��ا ه���ن���اأت ج��الل��ت��ه على 
والتي  للمملكة  الطموحة  ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية 
تقود ريادة التنمية والتطوير حتت قيادته ومتابعة 
امللكي ويل العهد الأمر حممد بن  ال�ضمو  �ضاحب 
احلرميني  خل���ادم  واأك��دن��ا  عاليا  ثمنا  كما  �ضلمان. 
ال�ضريفني تقدير ال�ضعوب اخلليجية والعربية على 
دفاعه الثابت والقوي عن امن املنطقة وحملة لراية 
احلزم والعزم والتي حتت ظلها تنعم �ضعوبنا بالأمن 
والأمان وال�ضتقرار وتطمئن على م�ضتقبل اوطانها 
واعتزاز  اعتزازنا  اأبدينا  لقد  وقالت  وا�ضتقراراها. 
ال�ضعب الإماراتي بهذه اللحمة التاريخية بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية ال�ضعودية 
ال�ضعودية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  واأن  و�ضعباً،  ق��ي��ادًة 
ت�ضرب بجذورها يف اأعماق التاريخ وت�ضتند اإىل اأ�ض�ص 
والتوجهات  وامل��واق��ف  وال���روؤى  الأخ���وة  را�ضخة من 
وا�ضتعر�ضنا  والعامل،  املنطقة  ق�ضايا  جتاه  املت�ضقة 
عالقات التعاون ال�ضرتاتيجية القائمة بني جمل�ص 
ال�ضورى واملجل�ص الوطني الحتادي خالل امل�ضاركة 
الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية، ف�ضاًل  يف 
عن ا�ضتعرا�ص التطورات واملواقف الراهنة، ل �ضيما 

ما يت�ضل بامللفات ذات الهتمام امل�ضرتك.
 وقالت لقد مت عقد لقاء الخوة الربملانية يف مقر 
ال�ضيخ  معايل  اخ��ي  مع  ال�ضعودي  ال�ضورى  جمل�ص 
ال�ضيخ  اآل  اإبراهيم  الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 
ال�ضعودية  العربية  باململكة  ال�ضورى  جمل�ص  رئي�ص 
اأع�ضاء  والإخ����وة  الأخ����وات  م��ن  ع��دد كبر  بح�ضور 
الوطني  وامل��ج��ل�����ص  ال�����ض��ع��ودي  ال�������ض���ورى  جم��ل�����ص 
الحتادي للتباحث حول جممل مو�ضوعات التعاون 
الثنائي بني املجل�ضني، ومت التاأكيد خالل اللقاء على 
اأن العالقات الربملانية بني املجل�ص الوطني الحتادي 
وجمل�ص ال�ضورى ال�ضعودي ترتجم عالقات الأخوة 
والت�ضاور  املواقف  تن�ضيق  من  البلدين  بني  املتميزة 
تلبي  اق��رتاح��ات  وت��ق��دمي  الق�ضايا،  خمتلف  ح��ول 
ليكون  ال�ضقيقني،  وال�ضعبني  البلدين  ط��م��وح��ات 
العربي،  امل�ضتوى  على  ال��ربمل��اين  للتعاون  من��وذج��اً 
�ضيما  ل  والإ�ضالمية،  العربية  الق�ضايا  يخدم  مبا 
ح�ضد الدعم والتاأييد للق�ضايا ذات الأولوية خالل 
امل�ضاركة يف املحافل الربملانية الدولية، و�ضددنا على 
دور الربملانيني والدبلوما�ضية الربملانية والر�ضمية 

يف تعزيز التوا�ضل بني الدول وال�ضعوب واحل�ضارات 
ال�ضيا�ضية يف  الأو����ض���اع  خ��ا���ض��ة يف ظ��ل  وال��ث��ق��اف��ات 
املنطقة، وما يتعر�ص له العامل من اإرهاب وا�ضتغالل 
امليلي�ضيا الإرهابية ذات الأجندات ال�ضيا�ضية و�ضعيها 

لت�ضويه ال�ضورة احلقيقية لالإ�ضالم. 
لدعوة  تلبية  القبي�ضي  ال��دك��ت��ورة   معايل  واأ�ضافت 
م��ن رئ��ا���ض��ة ال���ربمل���ان الف��ري��ق��ي حل�����ض��ور اجلل�ضة 
النعقاد  لف�ضل  الثانية  العادية  للدورة  الفتتاحية 
اخل��ام�����ص ل��ل��ربمل��ان الف��ري��ق��ي، ال���ذي ي�ضم ممثلي 
�ضرف  ك�ضيف  كلمة  لإل��ق��اء  اف��ري��ق��ي��ة،  دول���ة   55
للربملان الأفريقي يف اجلل�ضة الفتتاحية، مبنا�ضبة 
ال��ت�����ض��دي��ق ع��ل��ى م��ن��ح دول����ة الم�����ارات ���ض��ف��ة ع�ضو 
ال���ربمل���ان الأف���ري���ق���ي، يف اجن����از برملاين  م��راق��ب يف 
م�ضتقبلية  اأب��ع��اد  على  ينطوي  م�ضبوق  غ��ر  نوعي 
مهمة تعزز العالقات مع القارة الأفريقية، ويج�ضد 
وحجم  الإماراتية  الربملانية  الدبلوما�ضية  فاعلية 
القبول الوا�ضع الذي حتظى به دولتنا على ال�ضاحة 
على  الفتتاحية  كلمتنا  يف  اأك��دن��ا  وق��د   . الفريقية 
الفريقي  ال���ربمل���ان  يف  م��راق��ب  ب�ضفة  متثيلنا  ان 
بني  ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ة  تعزيز  ف��ر���ص  ي��دع��م 
المارات ودول القارة الفريقية، ل�ضيما اأن الربملان 
الفريقي يدعم هذا التوجه امل�ضرتك ووقعنا معهم 
التي  الأوىل من نوعها  من قبل مذكرة تفاهم هي 
يوقعها الربملان الفريقي مع برملان منفرد. ونعلم 
جميعاُ مدى اهتمام قيادتنا الر�ضيدة بن�ضر ال�ضالم 
وحتقيق الأمن وال�ضتقرار يف ربوع اأفريقيا، وتعزيز 
العالقات مع دول القارة التي متتلك فر�ضاً م�ضجعة 
عما  املختلفة، ف�ضاًل  التنموية  املجالت  وواع��دة يف 
متثله افريقيا بالن�ضبة لدول جمل�ص التعاون ب�ضكل 

عام من عمق ا�ضرتاتيجي حيوي.
وقالت كما عقدنا عدة لقاءات خالل الزيارة مع كل 
الفريقي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  داجن  روج��ر  م��ن  معايل 
رئي�ص  و  الفريقي،  بالربملان  املكتب  هيئة  واأع�ضاء 
الدميقراطية  الكونغو  بجمهورية  ال�ضيوخ  جمل�ص 
ورئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جل��م��ه��وري��ة م���الوي 
وال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
العالقات  عن  امل�ضوؤول  والوزير  الغابون  جمهورية 
مع الربملانات يف جمهورية الكامرون، كما �ضاركنا 
الحتاد  ب��ني  الثالثية  التفاقية  توقيع  مرا�ضم  يف 
ال��دويل ومنظمة الأمم املتحدة ممثلة يف  الربملاين 
بفيينا  وامل��خ��درات  للجرمية  املتحدة  الأمم  مكتب 
بنيويورك،  الإره��اب  ملكافحة  املتحدة  الأمم  ومكتب 
وذلك مبقر الحتاد الربملاين الدويل بجنيف. حيث 
جلهود  ثمرة  امل�ضبوقة  غ��ر  التفاقية  ه��ذه  تعترب 
رفيعة  ال��دول��ي��ة  الربملانية  ال�ضت�ضارية  املجموعة 
التي  والتطرف،  الإره��اب  املعنية مبكافحة  امل�ضتوى 
موؤ�ض�ضياً  اإط����اراً  اأوج���دت  حيث  برئا�ضتها،  نت�ضرف 
يف  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  مكافحة  يف  للتعاون  مهماً 
املنظمات الدولية، وتعد نقلة نوعية يف العالقة بني 
�ضتدعم  املتحدة  والأمم  ال��دويل  ال��ربمل��اين  الحت��اد 
وتوحد  ال��ع��امل  وب��رمل��ان��ات  ال��ربمل��ان��ي��ني  كبر  ب�ضكل 
وتعزز جهودهم من خالل �ضن الت�ضريعات اخلا�ضة 

بالت�ضدي لالإرهاب والتطرف وجتفيف منابعه
ح�ضر اجلل�ضة مبعايل ح�ضة بوحميد وزيرة تنمية 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  املجتمع، 

وزير التغر املناخي والبيئة.
بعد ذلك تال �ضعادة اأحمد �ضبيب الظاهري الأمني 
العام للمجل�ص بنود جدول الأعمال وامل�ضادقة على 
واخلام�ضة  ع�����ض��رة  ال��راب��ع��ة  اجلل�ضتني  م�ضبطتي 
-5-1 30-4-2019 و  ع�ضرة املعقودتني بتاريخ 

الألعاب  على  وال�����ض��غ��ار  ال��ك��ب��ار  اإدم����ان  2019م. 
الإلكرتونية ووجهت �ضعادة ناعمة عبداهلل ال�ضرهان 
�ضوؤال اإىل معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ص – 
وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع – وزير الدولة ل�ضوؤون 
املجل�ص الوطني الحتادي ن�ص على ما يلي: لوحظ 
“البو بجي” وما  الكبار وال�ضغار على لعبة  اإدم��ان 
وخلق  عدوانية  واأفكار  �ضلوكيات  من  اللعبة  حتمله 
الهيئة  دور  ه��و  فما  ل��ل��ه��دف.  للو�ضول  القتل  روح 
على  الرقابة  يف  الت�����ض��الت  قطاع  لتنظيم  العامة 

هذه التطبيقات ال�ضارة على اأفراد املجتمع. 
ورد �ضعادة حمد املن�ضوري املدير العام لهيئة تنظيم 
ق��ط��اع الت�����ض��الت ق��ائ��ال وف��ق ع��ر���ص ت��ق��دم ب��ه بني 
م�ضتعر�ضا  اللعبة  هذه  على  وال�ضغار  الكبار  ادم��ان 
اخل�ضو�ص،  ه��ذا  يف  الهيئة  وم���ب���ادرات  الهيئة  دور 
اأدوات  م��ن  اأداة  اي��ة  الهيئة  يف  توجد  ل  اأن��ه  م�ضرا 
خ��ا���ص، م�ضرا  ب�ضكل  الأل��ع��اب  ه��ذه  ال��رق��اب��ة على 
م�ضيفا  ع��ام،  ب�ضكل  الأل��ع��اب  يف  التحكم  كيفية  اإىل 
ال��وط��ن��ي لالإعالم  امل��ج��ل�����ص  ا����ض���راف م��ن  اأن ه��ن��اك 
ا ل��ع��م��ري واأي�����ض��ا ه��ن��اك التحكم  ع��ل��ى ال��ت�����ض��ن��ي��ف 
الهيئة  تقوم  ت�ضنيف احل�ضر حيث  وهناك  الأب��وي 
امل�ضغلني  مع  بالتن�ضيق  اللعبة  الطلب ح�ضر  اإذا مت 
عمرية  ت�ضنيفات  اأرب��ع��ة  ه��ن��اك  وق���ال  ال���دول���ة.  يف 
الهيئة  اأن  م�ضيفا  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ص  وف��ق 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��وج��ل جن��ح��ت يف ج��ل��ب خا�ضية 
وذلك  روي��د  ان��د  اأنظمة  با�ضتخدام  الأب��وي  التحكم 
“اأي  اآب��ل  نظام  واأي�ضا  2018م،  يونيو  �ضهر  منذ 
او ا�ص«. واأ�ضار اإىل اأن هناك مبادرات للهيئة متوفر 
وب�ضكل م�ضتمر واخر �ضنتني مت تدريب حوايل 10 
الأف طفل يافع واباء وجل�ضات نقا�ضية ومت تنظيم 
الإلكرتوين  الأم��ن  و�ضفراء  لالبتكار  الهيئة  خميم 
وور�ص توعوية لالأطفال وموؤخرا مت اإطالق من�ضة 
وعقبت  حملية.  لالأطفال  بديال  تت�ضمن  الطفل 
بعد  طرحه  مت  ال�ضوؤال  هذا  قائلة  ال�ضرهان  �ضعادة 
ح��دوث الكثر من ال��ن��داءات ح��ول الآث��ار اجلانبية 

وهي العاب دخيلة على املجتمع والكل يطالب بوقع 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ذي��ن هم  ه��ذه الأل��ع��اب ا لتي ت��وؤث��ر على 
اللعبة  وه��ذه  اعناقنا،  امانة يف  وه��م  املجتمع  ث��روة 
بالكراهية  الأب��ن��اء  عقول  تغذي  دم��وي��ة  الكرتونية 
وت��ن��م��ي اأف��ك��ار ال��ع��ن��ف وال��ك��راه��ي��ة لأن��ه��ا ت��ق��وم على 
اأننا يجب نحمي  والقتل، م�ضرة  ال�ضالح  ا�ضتخدام 
اأولدنا من العنف، م�ضرة اإىل وجود حالت اأدمنت 
على هذه اللعبة وهي منت�ضرة لدى خمتلف �ضرائح 
على  وعقلية  وج�ضدية  نف�ضية  اث���ار  ول��ه��ا  املجتمع 
الأ�ضرية  امل�ضاكل  عن  ف�ضال  عليها  يدمنون  الذين 

التي تنتج عنها.
ورد �ضعادة حمد املن�ضوري قائال بع�ص الألعاب فيها 
م�ضاهد قتل وعنف ورعب والهيئة تتعامل يف حالة 
ال�ضبكة  على  م��وج��ودة  لعبة  ح��ول  توجيهات  ورود 
من  لي�ضت  املحتوى  ت�ضنيف  وعملية  احلجب،  يتم 
مهام الهيئة بل من مهام املجل�ص الوطني لالإعالم 
اأن لدينا دورا توعويا حول  اأخ��رى، م�ضيفا  وجهات 
كل ما يخ�ص الأ�ضرة وجمتمع الإمارات، موؤكدا على 

دور العائلة املهم يف هذا املجال.
ب�ضكل  ادم��ان  هناك  قائلة  ال�ضرهان  �ضعادة  وعقبت 
الأولد والبنات  اللعبة من قبل  متوا�ضل على هذه 
هذه  حلجم  الهيئة  ل��دى  اآل��ي��ة  يوجد  ه��ل  مت�ضائلة 
الت�ضال مثل  يتم ح�ضر خا�ضية  ومل��اذا مل  الألعاب 
وحتديد  ح�ضرها  يتم  ل  ومل���اذا  الأخ����رى،  الأل��ع��اب 
الهيئة على  رقابة من  العمرية وتكون هناك  الفئة 
عربية  برملانات  هناك  اأن  م�ضيفة  العمرية،  الفئة 
طالبت بح�ضر هذه اللعبة وهذا يعني وجود م�ضكلة 
حقيقية موجودة مطالبة بح�ضر خا�ضية الت�ضال 
يف اللعبة وهي تفرز الكثر من الأمور التي تنعك�ص 

على جمتمع الإمارات ب�ضكل �ضلبي.
الوطني  امل��ج��ل�����ص  اإىل  ال�������ض���وؤال  ب��ت��وج��ي��ه  وط��ل��ب��ت 

لالإعالم.

ال�شيد  قـــــوارب  ــــول  دخ عــلــى  الــرقــابــة 
الأجنبية اإىل موانئ الدولة

ووج����ه ���ض��ع��ادة ���ض��امل ع��ب��ي��د ال�����ض��ام�����ض��ي ����ض���وؤال اإىل 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزير 
يت�ضبب  يلي:  ما  على  ن�ص  والبيئة  املناخي  التغر 
الدولة  موانئ  اإىل  الأجنبية  ال�ضيد  ق��وارب  دخ��ول 
والبقاء فيها واإنزال كميات كبرة من �ضيدها داخل 
كبر  ع��دد  ت�ضرب  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ال��دول��ة  اأ���ض��واق 
ق���وارب �ضيد  على  العاملني  وال��ق��ادة  ال��ب��ح��ارة  م��ن 
املواطنني للعمل على قوارب ال�ضيد الأجنبية ب�ضبب 
التي  ال��وزارة  بقرارات  التزامها  وع��دم  التكلفة،  قلة 
الإجراءات  هي  فما  املوا�ضم  بع�ص  يف  ال�ضيد  متنع 
التي تقوم بها الوزارة للتاأكد من عدم ت�ضرر قوارب 
�ضيد املواطنني من دخول هذه القوارب اإىل موانئ 
الت�ضريعات  ان  م��وؤك��دا  ال��وزي��ر  معايل  ورد  ال��دول��ة. 
وحماية  ا�ضتغالل  ب�ضاأن  البحري  لل�ضيد  املنظمة 
الأجنبية  ال�ضيد  ل��ق��وارب  ت�ضمح  ل  املائية  ال���رثوة 
مع  بالتن�ضيق  للدولة،  الإقليمية  املياه  يف  بال�ضيد 
ال�ضلطات املحلية ويف اية جتاوزت يتم التوا�ضل من 
الإج����راءات  اأخ��ذ  ويتم  ال����وزارة  م��ع  ال�ضيادين  قبل 
ال�ضلع  ق��ائ��ال  ال�ضام�ضي  ���ض��ع��ادة  وع��ق��ب  امل��ن��ا���ض��ب��ة. 
و���ض��ه��ادات من�ضاأ  ���ض��ه��ادات ووث��ائ��ق  ب��ن��اء على  تنتقل 
�ضهادة معتمدة  امل��ورد معروفا من خالل  واأن يكون 
حتدد نوع وكمية ووزن الأ�ضماك ول بد من �ضهادة 
تبني اأن الب�ضائع تخرج ب�ضفة قانونية، م�ضيفا اأن 
باإيقاف  ونطالب  اإطالقا  قانونية  احلالة غر  هذه 
الوزير  معايل  ورد  القانونية.  غر  املمار�ضات  ه��ذه 
من  ي��ق��ارب  م��ا  املحلي  ال�ضيد  كميات  ت��ق��در  ق��ائ��ال 
70 األف طن �ضنويا وهناك ا�ضتهالك ما يقارب من 
�ضنويا وهذا يتطلب توفر كميات  الف طن   220
كبرة  كميات  دخ��ول  وبالتايل  الأ�ضماك  من  كبرة 
اخر،  قطاع  اأي  مثل  طبيعي  م��ر  ا  امل�ضتوردين  م��ن 
اية  الإقليمية دون وجود  املياه  �ضفن  اأية  ول يدخل 
تدخل  اجنبية  �ضيد  �ضفن  اي��ة  يوجد  ول  �ضهادات، 
اأية حالت خا�ضة  اإذا كان هناك  بحر الدولة. وقال 

ان يتم ابالغ الوزارة بها ليتم التعامل معها.
منذ  ممار�ضات  هذه  قائال  ال�ضام�ضي  �ضعادة  وعقب 
املواطنني  ال�ضيادين  م�ضتمرة  وه��ي  طويلة  ف��رتة 
وال�ضياد  الأجنبية  ال��دول  �ضيادين  من  مت�ضررين 
املواطن لديه التزامات ول بد من حمايتهم، م�ضرا 
اأن معاملة املوانئ تتباين بني الدول وهذا اأثر كثرا 

وهم يدخلون حتى يف مو�ضم املنعم.

منع ا�شتخدام الدهون املهدرجة يف الأغذية 
امل�شنعة

ووج����ه ���ض��ع��ادة ح��م��د ال��رح��وم��ي ����ض���وؤال اإىل معايل 
الدكتور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي – وزي��ر التغر 
املناخي والبيئة ن�ص على ما يلي: تقوم بع�ص دول 
اأو  اأو قرارات ملنع ا�ضتراد  العامل باإ�ضدار ت�ضريعات 
ت�ضنيع الأغذية التي ت�ضتخدم فيها الدهون املهدرجة 
لأ�ضرارها ال�ضحية اجل�ضيمة على �ضحة امل�ضتهلك. 
للحد  ال����وزارة  بها  قامت  التي  الإج����راءات  ه��ي  فما 
اأ�ضرار هذه الدهون على �ضحة امل�ضتهلك. ورد  من 
معايل الوزير قائال الدولة تويل اهتماما ب�ضالمة 
الأغذية بحكم ان ن�ضبة كبرة من غذائنا م�ضتورد 
من اخلارج وهناك ت�ضريعات ب�ضاأن �ضالمة الأغذية 
حماية  اىل  بالإ�ضافة  2015م،  عام  �ضدر  وقانون 
ال�ضلطات  م��ع  نن�ضق  ال����وزارة  ويف  امل�ضتهلك  �ضحة 
واجلهات املعنية املحلية والحتادية املعنية ب�ضالمة 
عام  منذ  ط��رح  املتحولة  الدهون  ومو�ضوع  ال��غ��ذاء، 
درا�ضة  لإع��داد  ال�ضحة  وزارة  تكليف  ومت   2012

الدهون،  هذه  ا�ضتخدام  خطورة  من  للحد  مقارنة 
بالت�ضريعات  املعنية  الفنية  الالئحات  حتديث  ومت 
2017م،  ع���ام  ال��ت��ح��دي��ث  ب���الأغ���ذي���ة ومت  امل��ع��ن��ي��ة 
ي��ف��ر���ص غرامات  ال��������وزراء  مل��ج��ل�����ص  ق�����رار  وه���ن���اك 
وع��ق��وب��ات ع��ل��ى غ��ر امل��ل��ت��زم��ني ب��ه��ذه الإج������راءات، 
اأخ��رى. وعقب  اإ�ضافة اىل جهود واإج���راءات رقابية 
ت�ضكر  جهود  لديها  ال��وزارة  قائال  الرحومي  �ضعادة 
عليها وهي غر كافية وهناك خطر ويتم ا�ضتخدام 
كميات معينة، وهناك �ضرر واقع ل حمالة من هذه 
الزيوت املهدرجة، مت�ضائال هل هناك وعي بالن�ضبة 
امل�ضموحة لال�ضتهالك وال�ضتخدام يف ظل التفاق 
ال��ت��ي قد  اإىل الأم��را���ص  على وج���ود خ��ط��ر، م�ضرا 
هذه  ل�ضتخدام  مبا�ضر  غ��ر  اأو  رئي�ص  �ضبب  تكون 
الزيوت، مت�ضائال هل هناك اإمكانية لتثقيف املجتمع 
يف ظل ارتفاع تكلفة العالج من الأمرا�ص التي قد 
اإمكانية لت�ضريع عملية  حتدث، مت�ضائال هل هناك 

وقف ا�ضتخدام هذه الزيوت 2023م.
ورد معايل الوزير قائال هناك مبادرة عاملية تت�ضمن 
حزمة اإجراءات للتخل�ص من و�ضيتم اإعادة مراجعة 
تطوير  ومت  املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتعاون  الن�ضب 
برنامج للتن�ضيق لعدم دخول اية مواد غذائية قبل 
عمليات  وهناك  به  معمول  حملي  لنظام  خ�ضوعها 

واإجراءات جتاه اأية من�ضاأة مل تتقيد بالقوانني.

قطاع الع�شالني
معايل  اإىل  �ضوؤال  ال�ضحي  علي  �ضامل  �ضعادة  ووج��ه 
الدكتور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي – وزي��ر التغر 
الربامج  يلي: ما هي  ما  والبيئة ن�ص على  املناخي 
التي اتخذتها الوزارة لرفع م�ضاهمة قطاع الع�ضالني 
قطاعات الرثوة احليوانية” يف تاأمني  اأحد  “بعده 
الأمن الغذائي يف الدولة. ورد معايل الوزير قائال 
هذا قطاع حيوي مهم ويتم الرتكيز عليه بالتن�ضيق 
ال��ن��ح��ال��ني وت��رب��ي��ة النحل،  م���ع الأخ������وة يف ق��ط��اع 
الوطنية  ال�ضيا�ضة  يف  الأخ���رة  اللم�ضات  يف  ونحن 
لالهتمام بهذا القطاع وهي مهمة وبداأنا نعمل على 
الع�ضل  باإنتاج  املعنية  والأ���ض��ج��ار  املحلي  ال���ض��ت��زراع 
خمت�ضني  نحال   100 ولدينا  مبا�ضر  دعم  وهناك 
بهذا امل��ج��ال وه��ن��اك ق���رارات وزاري���ة للتخفيف من 
�ضجرة داما�ص التي توؤثر على جودة الع�ضل وقامت 
الوزارة بتعزيز ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع ال�ضركات 
الدعم  ت��ق��دم  ال��ت��ي  النحل  بقطاع  املعنية  الوطنية 
منتديات  ع��دة  تطوير  ومت  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء  الفني 
اإ�ضافة  ومت  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف  ومتلقيات 
قطاع النحل اىل منتدى البتكارات الزراعية الذي 
�ضتكون  القادمة  واملرحلة  اأبوظبي،  يف  �ضنويا  يقام 
�ضعادة  وعقب  القطاع.  لهذا  و�ضوحا  اأك��رث  النتائج 
امل�ضاعد  الغذائي  الأم��ن  من  الع�ضل  قائال   ال�ضحي 
وهو قطاع مهم ولديهم مطالب واحتياجات ويجب 
تطوير الت�ضريعات موؤكدا اأهمية دعم م�ضاريع هذه 
القطاع احليوي الذي ميثل �ضريحة كبرة من اأبناء 
الوطن، ويجب ان يحظوا برعاية من قبل اجلهات 
مظلة  حتت  تكون  اأن  حتتاج  عنا�ضر  وهناك  املعنية 
ال�����وزارة وه��ن��اك م��ن ل��دي��ه خ���ربة يف ت��ط��وي��ر جودة 
اأنواع الع�ضل وحتديد املراعي واملحميات يف ظل املد 
م�ضرا  الدولة،  ربوع  خمتلف  يف  امل�ضتمر  العمراين 
داما�ص  �ضجرة  تبيع  زال��ت  ل  امل�ضاتل  بع�ص  اأن  اإىل 
وه��ي ل ف��ائ��دة منها وحت���دث ���ض��ررا ب��ه��ذا القطاع، 
موؤكدا اأهمية ان يتم اإقامة مهرجان خا�ص بالع�ضل 
الع�ضل يف ظل دعم من  اأن��واع  للتناف�ص حول ج��ودة 
اأهمية  على  م�ضددا  املعنية،  واجل��ه��ات  ال���وزارة  قبل 
م�ضرا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  التوجيهية  ال��رق��اب��ة  تعزيز 
العاملني يف  بيانات جلميع  اأهمية و�ضع قاعدة  اإىل 
الثقافية  التوعية  تعزيز  يتم  وان  املهم  القطاع  هذا 

والإعالمية بهذا ال�ضاأن.
هناك  للمراعي  بالن�ضبة  قائال  ال��وزي��ر  معايل  ورد 
اأماكن  ع��دة  حتديد  ومت  املحلية  اجلهات  مع  تن�ضق 
تن�ضيق  جهود  وهناك  القطاع  لهذا  ت�ضجيع  وهناك 
ال�ضارقة  حاكم  قبل  م��ن  وتوجيهات  مبا�ضر  ب�ضكل 
لتحديد اأماكن املراعي، ومت التوا�ضل مع الع�ضالني 
املوا�ضفات  ب�ضاأن  تن�ضيق  وهناك  اخلدمات  لتطوير 
من�ضات  ث���الث  وه��ن��اك  ال���ض��ت��راد  جت��ن��ب  ل�ضمان 
ومعظم  النحالني  لقطاع  ال��رتوي��ج  خ��الل  من  يتم 
النحالني هم م�ضاركني يف “منتدى حتى” للنحالني 
وهناك م�ضابقات وجوائز ومكافاآت مالية، ومت انتاج 

حمطة حتى لإنتاج ملكات النحل يف عام 2017م.

تعبيد الطرق يف املناطق ال�شكنية اجلديدة 
يف بع�س اإمارات الدولة

اإىل  ����ض���وؤال  النعيمي  ي��و���ض��ف  اأح��م��د  ���ض��ع��ادة  ووج����ه 
معايل الدكتور املهند�ص عبداهلل بن حممد بلحيف 
النعيمي – وزير تطوير البنية التحتية ن�ص على ما 
يلي: ما هي اجلهود التي قامت بها الوزارة لتعبيد 
الطرق يف املناطق ال�ضكنية اجلديدة يف بع�ص اإمارات 
الدولة وذلك بالتعاون مع جلنة مبادرات �ضمو رئي�ص 

الدولة يف هذا ال�ضاأن. 
عن  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  م��ن  اع��ت��ذار  املجل�ص  اإىل  وورد 
جل�ضة  اإىل  ال�ضوؤال  تاأجيل  وطلب  اجلل�ضة  ح�ضور 

قادمة. 

خ�شم قر�س برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان
معايل  اإىل  ���ض��وؤال  ال�ضحي  علي  �ضامل  �ضعاة  ووج��ه 
ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���ص ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بلحيف 
– رئي�ص  التحتية  البنية  – وزي��ر تطوير  النعيمي 
ن�ص  لالإ�ضكان  زاي���د  ال�ضيخ  ب��رن��ام��ج  اإدارة  جمل�ص 

على ما يلي: مت اإن�ضاء برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان 
املنا�ضب،  امل�ضكن  على  احل�ضول  يف  املواطنني  لدعم 
امل�ضتفيد  رات��ب  من  ن�ضبة  بخ�ضم  الربنامج  ويقوم 
من قر�ص لبناء م�ضكن. ما هي املعاير التي ي�ضتند 

عليها الربنامج يف حتديد ن�ضبة اخل�ضم.
عن  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  م��ن  اع��ت��ذار  املجل�ص  اإىل  وورد 
جل�ضة  اإىل  ال�ضوؤال  تاأجيل  وطلب  اجلل�ضة  ح�ضور 

قادمة. 

الإجنليزية  اللغة  اختبارات  الدولة  خارج 
خلريجي التخ�ش�شات العربية

ووجه �ضعادة �ضعيد �ضالح الرميثي �ضوؤال اإىل معايل: 
د. اأحمد بن عبداهلل بالهول الفال�ضي – وزير دولة 
ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة ن�ص على 
م��ا ي��ل��ي: ي��واج��ه ب��ع�����ص ال��ط��الب ال��ذي��ن يدر�ضون 
اجتياز  ع��راق��ي��ل يف  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ت��خ�����ض�����ض��ات 
اختبارات اللغة الإجنليزية التي تعد �ضرطاً اأ�ضا�ضياً 
للح�ضول على �ضهاداتهم اجلامعية بعد النتهاء من 
اللغة  اختبارات  اجتياز  طلب  يتم  فلماذا  الدرا�ضة. 

الإجنليزية خلريجي التخ�ض�ضات العربية.
الوزير  معايل  م��ن  اع��ت��ذار  طلب  املجل�ص  اإىل  وورد 
لتاأجيل ال�ضوؤال اإىل جل�ضة قادمة لتواجده يف مهمة 

ر�ضمية. 

اأ�شعار الوجبات الغذائية يف اجلامعات
ووجه �ضعادة �ضعيد �ضالح الرميثي �ضوؤال اإىل معايل 
د. اأحمد بن عبداهلل بالهول الفال�ضي – وزير دولة 
ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة ن�ص على 
اأ�ضعار  ارتفاع  من  اجلامعات  ط��الب  ي�ضكو  يلي:  ما 
اجلامعة  وم��ق��اه��ي  مطاعم  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات 
وق���ل���ة اخل����ي����ارات امل���ت���وف���رة، مم���ا ي�����ض��ك��ل ن���وع���اً من 
باأنه لي�ص  الطبقية الجتماعية لدى الطلبة، علماً 
هذه  مثل  ل�ضراء  الكايف  الدخل  لديهم  الطالب  كل 
الوجبات  ال���وزارة يف توفر  ه��و دور  ال��وج��ب��ات. فما 
ومنا�ضبة  تناف�ضية  وب��اأ���ض��ع��ار  امل��دع��وم��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
للطالب. وورد اإىل املجل�ص طلب اعتذار من معايل 
لتواجده  قادمة  جل�ضة  اإىل  ال�ضوؤال  لتاأجيل  الوزير 
يف مهمة ر�ضمية.  عدم ن�ضر املر�ضوم بقانون احتادي 
ومكافاآت  معا�ضات  ب�ضاأن   2007 ل�ضنة   )9( رق��م 
احتادي  بقانون  واملر�ضوم  امل�ضلحة  للقوات  التقاعد 
التقاعد  م��ك��اف��اآت  ب�����ض��اأن   2008 ل�ضنة   )2( رق���م 

للعاملني بوزارة الداخلية يف اجلريدة الر�ضمية
ووجه �ضعادة �ضامل عبيد ال�ضام�ضي �ضوؤال اإىل معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي – وزير �ضوؤون جمل�ص 
املادة  ن�ضت  يلي:  م��ا  على  ن�ص  وامل�ضتقبل  ال����وزراء 
القوانني  “ ُتن�ضر  اأن  على  الد�ضتور  “111” من 
يف اجلريدة الر�ضمية لالحتاد خالل اأ�ضبوعني على 
الأكرث من تاريخ توقيعها واإ�ضدارها من قبل رئي�ص 
وُيعمل  عليها،  الأعلى  املجل�ص  ت�ضديق  بعد  الحتاد 
بها بعد �ضهر من تاريخ ن�ضرها يف اجلريدة املذكورة 
اآخ��ر يف القانون ذات���ه. واإذ  ت��اري��خ  م��ا مل ين�ص على 
�ضدر املر�ضوم بقانون احتادي رقم )9( ل�ضنة 2007 
يف  ون�ص   ،2007 نوفمرب   13 بتاريخ  اإليه  امل�ضار 
مادته رقم )56( على اأن ُين�ضر هذا املر�ضوم بقانون 
من  اعتباراً  به  ُيعمل  اأن  على  الر�ضمية  يف اجلريدة 
بقانون  املر�ضوم  كذلك  �ضدر  واإذ   .2008-1-1
بتاريخ  اإليه  امل�ضار   2008 ل�ضنة  احت��ادي رقم )2( 
اأن  امل��ادة )6( منه على  ون�ضت   2008 يوليو   13
الآخر  ه��و  ب��ه  وُيعمل  الر�ضمية  اجل��ري��دة  يف  ُين�ضر 
وزير  معايل  �ُضئل  واإذ    .2008-1-1 من  اعتباراً 
بقانون  املر�ضومني  ن�ضر  عدم  يف  ال�ضبب  عن  العدل 
مو�ضوع هذا ال�ضوؤال رغم توقيعهما واإ�ضدارهما من 
قبل رئي�ص الحت��اد، فقد قرر ب��اأن ال��وزارة تن�ضر ما 
يرد اإليها، ومل يرد املر�ضومني بقانون امل�ضار اإليهما 
مرا�ضيم  اأو  ق��وان��ني  ن�ضر  ع��دم  ي�ضكل  واإذ  للن�ضر.  
بقوانني بعد توقيعها واإ�ضدارها من رئي�ص الحتاد 
خمالفة د�ضتورية، فلماذا ل يتم الن�ضر فوراً لإزالة 
من  املجل�ص  اإىل  وورد  ال��د���ض��ت��وري��ة.  املخالفة  ه��ذه 
ال�����ض��وؤال.  وعقب  ب�����ض��اأن  ردا كتابيا  ال��وزي��ر  م��ع��ايل 
�ضعادة ال�ضام�ضي قائال هذا ال�ضوؤال يتناول مو�ضوع 
الوزير  معايل  واأ�ضكر  �ضنوات  ع�ضرة  منذ  م��ط��روح 
على الرد و�ضوؤايل حول الن�ضر و�ضبق ان وجه ال�ضوؤال 
اإىل معايل وزير املالية ووزير العدل والرد الكتابي 
اأ�ضار اإىل اأنه مت الن�ضر فيما يتعلق باملتقاعدين من 
املجل�ص باجلريدة  الداخلية، مطالبا مبوافاة  وزارة 

الر�ضمية اخلا�ضة بالن�ضر.

رد كتابي دعم املخرتعني الماراتيني
معايل  اإىل  �ضوؤال  ال�ضحي  علي  �ضامل  �ضعادة  ووج��ه 
حممد بن عبداهلل القرقاوي – وزير �ضوؤون جمل�ص 
الوزراء وامل�ضتقبل ن�ص على ما يلي: تالحظ احتياج 
امل��خ��رتع��ني الإم���ارات���ي���ني جل��ه��ات مم��ول��ة لت�ضنيع 
مبتكرة،  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  اخ���رتاع���ات���ه���م، 
ل��ل��و���ض��ول اإىل اق��ت�����ض��اد م��ب��ت��ك��ر عايل  وت�����ض��وي��ق��ه��ا، 
اأفكارهم  واأن  خا�ضة  وط��ن��ي��ة،  ب��ك��ف��اءات  الإن��ت��اج��ي��ة 
وخم��رتع��ات��ه��م تلقى اه��ت��م��ام��ا ك��ب��را ودع��م��اً خارج 
ال���دول���ة. ف��ه��ل ه��ن��اك اآل��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا ال���دول���ة ُتعنى 
بتقدمي الدعم املادي للمخرتع الإماراتي منذ بداية 
معايل  م��ن  كتابيا  ردا  املجل�ص  اإىل  وورد  جت��ارب��ه.  
اجلهة  ه��ي  الق��ت�����ض��اد  وزارة  اأن  اإىل  ي�ضر  ال��وزي��ر 

املعنية بهذا ال�ضوؤال.  
الكتابي  ب��ال��رد  اكتفي  قائال  ال�ضحي  �ضعادة  وعقب 
ال�������ض���وؤال اإىل م��ع��ايل وزير  اإع�����ادة ت��وج��ي��ه  واط���ل���ب 

القت�ضاد.

املجل�س الوطني الحتادي يوافق على م�ضروع قانون كبار املواطنني 
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العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة بنوه ب�ضاور لت�ضليح 

CN   قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات رخ�ضة رقم:1045972 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حميد اهلل خان ديل ريا�ص خان %100
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة خلفان �ضامل عو�ص حم�ضن الواحدي
تعديل وكيل خدمات

حذف عيدرو�ص انور �ضريف عبداهلل عيدرو�ص ال�ضقاف
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد نياز خان عبدالودود
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة و�ضطاء التاأمني 

CN قد تقدموا الينا بطلب الوطنية ذ.م.م رخ�ضة رقم:1002469 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة اجيال القاب�ضة ذ.م.م
AJYAL HOLDING LLC 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة الرميثي لال�ضتثمار ذ.م.م

ALRUMAITHY INVESTIMENTS GROUP LLC 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الف�ضاء كافيه

CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2244002 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

خالد عبدالعزيز يحيى دويل ال�ضعيدي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

خالد عبدالعزيز يحيى دويل ال�ضعيدي من 0% اىل %100
تعديل مدير/ حذف �ضادي علي اخلطيب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضادي علي اخلطيب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضا ابولو للمطابخ الدولية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1171198 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ابولو كت�ضنز انرتنا�ضيونال ليمتد

 Apollo Kitchens International Limited من 49% اىل %40
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضايف انرجي لال�ضتثمار �ص.ذ.م.م 

SAFE ENERGY INVESTMENT LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ايال للتجارة العامة- �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م 
Ayla General Trading Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ال�ضا للتجيزات واخلدمات الفنية ذ.م.م
ALSA TECHNICAL SUPPLIES & SERVICES LLC 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
للحلول  ال�ض�����ادة/�ضوما  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البيئيه واخلدمات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1056290 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد حممد �ضعيد حمود البو�ضعيدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف رو�ضه ح�ضن �ضالح علي ال�ضريحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كريفنقز 

  CN 2500094:كافيه رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/فيدا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2467915:لتجارة املالب�ص رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

الغاء اإعالن �شابق
الرخ�ضة  بخ�ضو�ص  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1158584 بال�ضم التجاري على كيفك لنقل 
الثاث بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما 

كان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم التنور الذهبي ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN-2285925 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل هادي نا�ضر �ضميدع من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ احمد عبداهلل هادي نا�ضر �ضميدع 50% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف منى علي عنرب مبارك

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ مطعم التنور الذهبي ذ.م.م

AL TANOOR AL THAHBI RESTAURANT LLC

اىل/مطعم التنور الذهبي - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م
AL TANOOR AL THAHBI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فور �ضايت للنقليات العامة

رخ�ضة رقم:CN-1040870 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/ فور �ضايت للنقليات العامة

FORESIGHT GENERAL TRANSPORT

اىل/فور �ضايت للنقليات العامة- �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م

FORESIGHT GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة بورفول تيم للمقاولت 

العامة رخ�ضة رقم:CN-2300342 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة بورفول تيم للمقاولت العامة 

POWERFULL TEAM GENERAL CONTRACTING

اىل/بورفول تيم للمقاولت وال�ضيانة العامة
POWERFULL TEAM GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كري�ضتال برايت خلدمات 

التنظيف رخ�ضة رقم:CN-2099421 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�ضم جتاري من/ كري�ضتال برايت خلدمات التنظيف 

CRYSTAL BRIGHT CLEANING SERVICES

اىل/كري�ضتال برايت لل�ضيانة العامة وخدمات التنظيف

CRYSTAL BRIGHT GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

�ضلفر موفرز لنقل الثاث-�ضركة ال�ضخ�س الواحد - ذ م م
اجتماع  قرار  مبوجب  انه  احل�ضابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
بحل   2019/05/16 بتاريخ  العادية  غر  العمومية  اجلمعية 

وت�ضفية �ضركة
�شلفر موفرز لنقل الثاث-�شركة ال�شخ�س الواحد - ذ م م 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي
CN-2451981 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�ضفى 
�ص.ب    037378989 فاك�ص    037378999 رقم  هاتف   املعني 
202075 – مدينة العني – �ضناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 
علي ال�ضحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإعالن ت�ضفية �ضركة

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2558033:نينوز لالطفال  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/غو�ضا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2074972:تربو تك رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ضاد باأن ال�ضادة/�ضركة �ضرتي �ضو�ضيتا بر 
قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  قد  ايطاليا(  )اجلن�ضية:  ازيوين 
بناية  املرور  �ضارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�ضركة  فرع 
ال�ضيخ احمد بن �ضرور- ابوظبي �ص.ب: 392( واملقيدة حتت 
رقم )3948( يف �ضجل ال�ضركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�ضاأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�ضركات 
ل�ضنة 2010م يف �ضاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�ص  يف  احلق  ا�ضحاب  ال�ضادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من  باعرتا�ضهم اىل 
الت�ضجيل  اإدارة  القت�ضاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�ضر 

التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

فيجن للحلول الرقمية-�ضركة ال�ضخ�س الواحد- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
الروؤية  امل�ضفى/ مكتب  يعلن  العدل  كاتب  املوثق لدى   2019/04/21

حما�ضبون قانونيون، عن ت�ضفية �ضركة:
فيجن للحلول الرقمية-�ضركة ال�ضخ�ص الواحد- ذ م م

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي 
CN-2185761 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مطالبة التقدم اإىل امل�ضفى املعني هاتف 
 alkabi.jihan@icloud.com:رقم 0502054008 الربيد اللكرتوين
  M اأبوظبي- الكورني�ص بناية وحدة المارات لال�ضتثمار العقاري- طابق
مكتب رقم  f07    واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ضاها 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

اإعالن ت�ضفية �ضركة
العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

�ضمارت مارك للعقارات وال�ضيانة العامة- ذ م م
يعلن ال�ضيد/ اأحمد �ضعيد حممد ال�ضارد –امل�ضفي الق�ضائي اأنه مبوجب 
حكم حمكمة ابوظبي البتدائية بالدعوى رقم 322 �ضنة 2019 جتاري 

جزئي-اأبوظبي، ال�ضادر بتاريخ 2019/02/06  بحل وت�ضفية �ضركة:
�شمارت مارك للعقارات وال�شيانة العامة - ذ م م 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي 
CN-1086441 بالرقم

امل�ضفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اي  لدية  من  فعلى 
دبي-  042555151 فاك�ص   042555155 رقم  الق�ضائي:هاتف 
القرهود-بناية الفجر لالأعمال-�ضارع املطار الطابق الأول-مكتب رقم 
45 يوما  اأق�ضاها  الثبوتيه، وذلك خالل مدة  امل�ضتندات  واإح�ضار   119

من تاريخ هذا العالن.
امل�شفي الق�شائي/ اأحمد �شعيد حممد ال�شارد
رقم القيد بوزارة العدل 493

اإعالن ت�ضفية �ضركة
العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

فالك للخدمات الطبية- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
 79690/1/2019 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2019/04/14
يعلن امل�ضفى/روي كنعان اند ا�ضوتي�ص �ضتي�ضفايد بوبلك اكاونت�ص ذ.م.م 

عن ت�ضفية �ضركة:
فالك للخدمات الطبية - ذ م م

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي 
CN-1162661 بالرقم

املذكورة  ال�ضركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�ص  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�ضفى،  املوؤيدة لذلك  امل�ضتندات  التقدم مبطالبته مع  اعاله عليه 
وذلك خالل الدوام الر�ضمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن، 
وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�ضقط حقه باملطالبة.  
02  �ضندوق   / 4093189 02 ، فاك�ص   / 4093199 تليفون امل�ضفى: 
بن  �ضرور  ال�ضيخ  الكورني�ص-بناية  �ضارع  ابوظبى-   :  )28686( بريد 

حممد خليفة  ال نهيان مكتب رقم 3640.

اإعالن ت�ضفية �ضركة
العدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كراج  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1122504:النرت رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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عربي ودويل

يعتزم الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب زيارة اإيرلندا ال�ضهر املقبل 
يف اأول زيارة له اإىل هذا البلد ب�ضفته رئي�ضا للوليات املتحدة، وفق 
ما اأعلن البيت الأبي�ص . وقال البيت الأبي�ص يف بيان اإن “الرئي�ص 
دعوة  قبال  ت��رام��ب  ميالنيا  الأوىل  وال�ضيدة  ت��رام��ب  ج��ي.  دون��ال��د 
خالل  ايرلندا  ل��زي��ارة  ف��ارادك��ار  ليو  الإيرلندي”  ال���وزراء  “رئي�ص 
وجودهما يف اأوروبا«. وتاأتي الزيارة املقررة يف اخلام�ص من حزيران-
ت�ضمل  الأمركي  للرئي�ص  اأوروبية  جولة  �ضمن  اإيرلندا  اإىل  يونيو 
لعملية  ال�75  ال��ذك��رى  مبنا�ضبة  وفرن�ضا  بريطانيا  يف  حمطتني 
احلرب  يف  النورماندي  يف  الفرن�ضية  ال�ضواحل  على  احللفاء  اإن��زال 
له  الأوىل  اإيرلندا  اإىل  ترامب  زيارة  �ضتكون  الثانية. وفيما  العاملية 
منذ تن�ضيبه يف 2017، اإل اأن الرئي�ص الأمركي لي�ص غريبا عن 
هذا البلد. فاأحد مالعب الغولف التي ميتلكها يقع يف دونبيغ “63 

كلم” غرب مدينة �ضانون حيث من املقرر اأن يلتقي فارادكار.
ر�ضمية  زي���ارة  ت��رام��ب  ميالنيا  الأوىل  وال�ضيدة  ت��رام��ب  و�ضيجري 
امللكة  خاللها  ت�ضتقبلهما  حزيران-يونيو  و5   3 بني  بريطانيا  اإىل 
اليزابيث الثانية “93 عاما”. و�ضيلتقي ترامب اأي�ضا رئي�ضة الوزراء 
بورت�ضموث  يف  ع�ضكرية  مرا�ضم  ت��رام��ب  يح�ضر  ث��م  م��اي.  ت��ري��زا 
حزيران-يونيو  يف  احل��ل��ف��اء  �ضفن  انطلقت  حيث  ان��ك��ل��رتا  بجنوب 

1944 يف اأكرب عملية اإنزال بحري يف التاريخ.

الد�ضتورية  اليمني  اأدى  ال��ذي  اجل��دي��د،  الإ���ض��ب��اين  ال��ربمل��ان  يتمتع 
اأوروب��ا، وهو  ت�ضريعية يف  باأي موؤ�ض�ضة  ن�ضائي مقارنة  باأكرب متثيل 
اإجناز لي�ص بقليل لبلد ما زال يعيد اكت�ضاف نف�ضه بعد اأربعة عقود 
امل��راأة ق�ضية  انتهاء ديكتاتورية ميينية حمافظة. كانت حقوق  على 
بارزة على �ضعيد النقا�ص ال�ضيا�ضي لأكرث من ع�ضر �ضنوات، وهي ما 
زالت ق�ضية مثرة للجدل لدرجة اأن حزب فوك�ص اليميني املتطرف 
بع�ص  لإل��غ��اء  ي�ضعى  برنامج  اإىل  م�ضتندا  م��رة  لأول  ال��ربمل��ان  دخ��ل 
قوانني امل�ضاواة. ويقول كثرون اإنه ل يزال يتعني قطع �ضوط طويل 
اأدين فيها  لعالج املفاهيم الذكورية والقانون، م�ضرين اإىل ق�ضية 
تبلغ  �ضابة  على  اجلن�ضي  العتداء  بتهمة  املا�ضي  العام  رج��ال  اأربعة 
من العمر 18 عاما، لكن املحكمة براأتهم من تهمة الغت�ضاب لعدم 
كفاية الأدلة على حدوث عنف ج�ضدي. ومع ذلك، فاإن حزب فوك�ص 
الديكتاتوري  العهد  بها  ات�ضم  التي  املحافظة  بالقيم  يتم�ضك  الذي 
يف اإ�ضبانيا، لديه ت�ضع ن�ضاء من بني 24 ع�ضوا ميثلونه يف الربملان. 
 165 اأي  الإ�ضباين  الربملان  مقاعد  من  باملئة   47 الن�ضاء  وت�ضكل 
من بني 350 مقعدا، ومن ثم تكون باإ�ضبانيا ن�ضبة من الربملانيات 
اأكرب منها يف ال�ضويد التي لها باع اأطول كثرا يف جمال امل�ضاواة بني 
كانت  باملئة   39 تبلغ  كانت  التي  ال�ضابقة  الن�ضبة  وحتى  اجلن�ضني. 
تتجاوز متو�ضط التمثيل الن�ضائي يف برملانات دول الحتاد الأوروبي 

وقدره 30 باملئة.

م��الرد عن خ�ضيته من  تريفور  النيوزيلندي  الربملان  رئي�ص  اأع��رب 
وجود مغت�ضب يطارد الن�ضاء يف اأروقة مبنى الربملان، بعد اأن تو�ضل 
حتقيق خا�ص اىل ان موظفي املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية يعانون من بيئة 

عمل م�ضمومة.
اجراوؤه  ال��ذي مت  التحقيق  نتائج  انتابه من  القلق  ان  م��الرد  وق��ال 
مقر  داخ���ل  اأخ���رى  وا����ض���اءات  وم�ضايقات  تنمر  ح���الت  اىل  واأ���ض��ار 
يتعلق مبزاعم حول  التحقيق  ال��وارد يف  الأخطر  الربملان. والتهام 
ث��الث ح��الت اع��ت��داء جن�ضي م��ن قبل رج��ل مل يك�ضف ع��ن هويته، 
ا�ضتمر على  “جزء من �ضلوك وح�ضي  التقرير الأمر وكاأنه  وو�ضف 
نتحدث عن  “نحن  نيوزيلندا  لراديو  م��الرد  وق��ال  �ضنوات«.  م��دى 
م�ضرا  اغت�ضاب”،  بالن�ضبة ايل هذا  اعتداء جن�ضي خطر. ح�ضنا، 
اىل انه ل يعرف هوية اجلاين املزعوم اأو ال�ضحايا. واأ�ضاف “اأثناء 
اأن هذا الرجل ل يزال �ضمن  قراءة التقرير بعناية، ينتابني �ضعور 
لكنه قال اإنه  اأ�ضوار املبنى«. وو�ضف مالرد الو�ضع باأنه “ل يطاق”، 
ل ي�ضتطيع الذهاب اإىل ال�ضرطة لأن التعاون مع التحقيق اخلا�ص 

مت على اأ�ضا�ص اأن تظل امل�ضاهمات �ضرية للغاية.

عوا�شم

وا�شنطن

مدريد

ويلينغتون

ماي تنا�ضد حزب العمال
 دعم »فر�ضتها الأخرية« 

•• لندن-رويرتز:

طلبت رئي�ضة وزراء بريطانيا تريزا ماي من جرميي كوربني زعيم حزب 
العمال دعم اتفاقها من اأجل اخلروج من الحتاد الأوروبي بعد اأن عر�ضت 

حم�ضنات من بينها فر�ضة الت�ضويت على اإجراء ا�ضتفتاء ثان.
وكتبت ماي ر�ضالة لكوربني بتاريخ 21 مايو-اأيار عن م�ضروع قانون اتفاق 
الن�ضحاب الذي يحقق �ضروط خروج بريطانيا وقالت “اأظهرت اليوم اأنني 
م�ضتعدة للتنازل لأحقق لل�ضعب الربيطاين اخلروج من الحتاد الأوروبي«. 
بذلك...  للقيام  فر�ضة  اآخر  هو  الن�ضحاب  اتفاق  قانون  “م�ضروع  وقالت 
بياناتهما  يف  احل��زب��ان  ب��ه  تعهد  م��ا  نحقق  ك��ي  اأي�ضا  التنازل  منك  اأط��ل��ب 
الت�ضويت  ميكنه  ل  حزبه  اإن  كوربني  وق��ال  �ضيا�ضتنا«.  يف  الثقة  ولإع���ادة 
ل�ضالح م�ضروع قانون اتفاق الن�ضحاب وا�ضفا عر�ص ماي “باإعادة �ضياغة 
ملوقف احلكومة” يف حمادثاتها مع املعار�ضة التي انهارت الأ�ضبوع املا�ضي.

وقال حزب العمال اإنه ينبغي على ماي األ تطرح اتفاق اخلروج من الحتاد 
الأوروب��ي للت�ضويت للمرة الرابعة يف الربملان بعد اأن وجه نواب انتقادات 
لعر�ضها اجلديد. وقال كر �ضتارمر املتحدث با�ضم احلزب ل�ضوؤون اخلروج 
“بي.بيٍ.�ضي” “اأعتقد  الإذاع��ة الربيطانية  الأوروب��ي لهيئة  من الحت��اد 
اأنه من املعقول اأن تقول رئي�ضة الوزراء: لن اأطرح هذه احلزمة للت�ضويت 
عليها«. من ناحية اأخرى بداأ بع�ص النواب يف حزب املحافظني الذي تراأ�ضه 
ماي م�ضعى جديدا خللعها حتى ل ت�ضنح لها فر�ضة طرح خطة الت�ضوية 

التي و�ضعتها للخروج من الحتاد الأوروبي للت�ضويت يف الربملان.
 

اإيران متلك واحدة من اأكرب تر�شانات ال�شواريخ البالي�شتية 

بالأرقام.. القدرات الع�ضكرية الأمريكية والإيرانية

التظاهرات الأخرية كانت بتحري�س من داع�س 

من يقف وراء احتجاجات دير الزور �ضد ق�ضد؟
•• عوا�شم-وكاالت:

تطرق ال�ضحايف �ضروان كاجو اإىل احتجاجات ال�ضكان 
���ض��وري��ا ملدة  ال���زور ب�ضرق  اأج����زاء م��ن حمافظة دي��ر  يف 
اأ�ضابيع متتالية �ضد قوات �ضوريا الدميقراطية  ثالثة 
وال��ت��ي هزمت تنظيم  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  امل��دع��وم��ة 
ب�اأن  م��ذك��راً  الأخ��ر هناك،  الإره��اب��ي يف معقله  داع�ص 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع�����ض��ك��ري ال����ذي ي��ق��وده الأك������راد، ا�ضتطاع 
مب�ضاعدة الوليات املتحدة ال�ضيطرة على اأجزاء كبرة 

من �ضرق �ضوريا بعد طرد مقاتلي داع�ص من املنطقة. 
وكتب يف موقع “�ضوت اأمريكا” اأن ارتفاع اأ�ضعار املواد 
الغذائية ونق�ص اخلدمات والعتقالت التع�ضفية �ضد 
من  العديد  اأج��ربت  داع�ص  اإىل  ينتمون  باأنهم  امل�ضتبه 
على  احتجاجاً  ال�ضوارع  النزول  على  املحليني  ال�ضكان 

الإدارة اجلديدة. 
ال�ضوري  املر�ضد  مدير  الرحمن،  عبد  رام��ي  وي�ضيف 
فاإن  العوامل،  تلك  اإىل  بالإ�ضافة  اأنه  الإن�ضان،  حلقوق 
احلكم  �ضد  املحليني  العرب  بني  متزايداً  ا�ضتياء  ثمة 
ال��زور، ولذلك كانت هذه الحتجاجات  الكردي يف دير 
متوقعة بالنظر اإىل الرتكيبة الدميوغرافية وال�ضيا�ضية 

يف املحافظة ال�ضورية. 
ت��ت��وىل الآن  ال���ك���ردي���ة  ال���ق���وات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��و���ض��ح 
م�ضوؤولية الأمن وغرها من اخلدمات يف حمافظة دير 
الزور وغالبيتها من ال�ضكان العرب، بيد اأن قوات النظام 
ال�ضوري وامليلي�ضيات املتحالفة معها ت�ضيطر على اأجزاء 

من املحافظة الغنية بالنفط.
الزور  دي��ر  يف  امل�ضتمرة  ال��ت��وت��رات  اأن  املحللون  ويعترب 
ت�ضكل تهديداً بفقدان املكا�ضب الع�ضكرية التي حتققت 
يف  خبر  ح�ضينو،  عمر  وبح�ضب  داع�����ص.  �ضد  م��وؤخ��راً 
ال�ضيا�ضة ال�ضورية ومقيم يف وا�ضنطن، فاإن اأية توترات 
اأن تخلق فراغاً  عرقية بني الأك��راد والعرب من �ضاأنها 
اإىل عودة ظهور داع�ص  يف املنطقة، الأمر الذي �ضيقود 

اأو غرها من اجلماعات الإرهابية. 
وي�ضر ح�ضينو اإىل اأن الكثر من املناطق الواقعة حتت 
�ضيطرة قوات �ضوريا الدميقراطية ت�ضهد توترات عرقية 
ب�ضبب ا�ضتبعاد العديد من العرب عند تقا�ضم ال�ضلطة، 
يزداد  الأم��ر  يجعل  القت�ضادي  الو�ضع  اأن  عن  ف�ضاًل 
�ضوءاً. ومل تقت�ضر عملية ال�ضتبعاد من تقا�ضم ال�ضلطة 
على العرب فح�ضب، واإمنا �ضملت اأي�ضاً ا�ضتبعاد العديد 

من اجلماعات ال�ضيا�ضية واملدنية الكردية الأخرى. 

اآلية اإيران لإنهاء النفوذ  ال�ضعبية ميكن اأن تتحول اإىل 
الأجنبي يف العراق وزعزعة ا�ضتقرارها ب�ضكل اأكرب. 

يف  رئي�ضياً  دوراً  اأي�ضاً  اإي���ران  تلعب  ذل��ك،  على  وع���الوة 
احل��رب الأهلية ال�ضورية م��ن خ��الل دع��م ح��زب اهلل يف 
لبنان ونظام الرئي�ص ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد. وهي تدعم 
نحو  وثمة  �ضنويا،  دولر  مليون   200 بقرابة  احل��زب 
7000 مقاتل من حزب اهلل يف �ضوريا يعملون مبا�ضرة 

حتت قيادة احلر�ص الثوري الإيراين. 
وبح�ضب تقرير “فوك�ص نيوز” ت�ضر التقديرات اإىل اأن 
اإيران لديها حوايل 2500 ع�ضكري من قوات احلر�ص 
ال��ث��وري الإي�����راين يف ���ض��وري��ا، ف�����ض��اًل ع��ن دع���م م��ا بني 
الأجانب  ال�ضيعة  املقاتلني  12،000 من  اإىل   8،000

من جميع اأنحاء املنطقة. 
ويف ال��ي��م��ن ت��دع��م اإي����ران امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني الذين 
دولياً،  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  ب��احل��ك��وم��ة  الإط���اح���ة  اإىل  ي�ضعون 
وتوفر لهم الأ�ضلحة مبا يف ذلك ال�ضواريخ البالي�ضتية 
ال��ث��وري الإي�����راين. وم���ع ت�ضاعد احلرب  م��ن احل��ر���ص 
اإي����ران  الأه��ل��ي��ة يف ال��ي��م��ن خ���الل ع���ام 2016 ك��ث��ف��ت 
امل�ضادة  املوجهة  بال�ضواريخ  ومدتهم  للحوثيني  دعمها 
للدبابات والألغام البحرية، وكذلك طائرات بدون طيار 
ثم  وم��ن  الع�ضكرية.  امل��ع��دات  م��ن  وغ��ره��ا  وال�ضواريخ 
لل�ضحن  كبراً  ي�ضكلوا تهديداً  اأن  فاإن احلوثيني ميكن 
تقرير  ويقول  الأحمر.  والبحر  البحري يف خليج عدن 
“فوك�ص نيوز”، يف خ�ضم هذه التوترات املت�ضاعدة، قدم 
باتريك �ضاناهان، القائم باأعمال وزير الدفاع الأمريكي، 
 120 اإر���ض��ال  القومي تقرتح  الأم��ن  اإىل جمل�ص  خطة 
حال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  اإىل  اأمريكي  جندي  األ��ف 
لربناجمها  طهران  ت�ضغيل  اأو  اإي��راين  هجوم  اأي  وق��وع 
ال����ن����ووي.  وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت�����ض��ع��ي��د ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اإع���الن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

الوليات  بني  الع�ضكرية  املواجهة  احتمالت  تزايد  مع 
املتحدة واإي��ران ب�ضبب تهديدات الأخرة بالهجوم على 
ممرات  وك��ذل��ك  و�ضوريا  ال��ع��راق  يف  الأمريكية  ال��ق��وات 
ال�ضحن ب��اخل��ل��ي��ج، ح���ذر ال��ب��اح��ث ك��ري�����ص م��ا���ض��ارو من 
القوة  املتحدة متتلك  ال��ولي��ات  اأن  الرغم من  اأن��ه على 
الوكالء  ع��ل��ى  تعتمد  ���ض��وف  اإي�����ران  اأن  اإل  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
الوليات  م��ع  املبا�ضر  ال�����ض��راع  ان��دل��ع  اإذا  وامليلي�ضيات، 

املتحدة. 
اإىل  “فوك�ص نيوز”  ال��ب��اح��ث يف م��ق��ال مب��وق��ع  وُي�����ض��ر 
ا�ضتخباراتية عن  اإىل معلومات  ت�ضتند  ترامب  اإدارة  اأن 
تهاجم  قد  اإي��ران  من  املدعومة  ال�ضيعية  امليلي�ضيات  اأن 
ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��راق و���ض��وري��ا. واأو���ض��ح جون 
الوليات  اأن  الأمريكي  القومي  الأمن  م�ضت�ضار  بولتون 

املتحدة م�ضتعدة متاماً للرد على اأي هجوم. 
وت��وع��د ال��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب بالق�ضاء 
اإيران نهائياً حمذراً من تهديد الوليات املتحدة.  على 
توقعات  اإحباط  اأنه ميكن لطهران  الباحث  ولكن يرى 
الوليات املتحدة يف املنطقة رغم اأنها ل متتلك امل�ضتوى 
الوليات  متتلكها  ال��ت��ي  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ق��وة  م��ن  نف�ضه 

املتحدة باعتبارها اأكرب قوة ع�ضكرية يف العامل. 
اأكرب  م��ن  واح���دة  اإي����ران متلك  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  ويلفت 
ال�ضرق  يف  املنت�ضرة  البالي�ضتية  ال�����ض��واري��خ  ت��ر���ض��ان��ات 
ق�ضر  ����ض���اروخ   1000 ق��راب��ة  ج��ان��ب  اإىل  الأو����ض���ط، 
وم��ت��و���ض��ط امل������دى، وذل�����ك ب��ح�����ض��ب ج��م��ع��ي��ة احل����د من 
 523 اإيران قيادة جي�ص ي�ضم حوايل  الت�ضلح. وتتوىل 
األ����ف ف���رد ل��ل��خ��دم��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل الأف�����راد 
من  يقرب  م��ا  ط��ه��ران  وتنفق  األ��ف��اَ.   850 الع�ضكريني 

املتحدة  الوليات  اأم��ا  الدفاع.   14،5 مليار دولر على 
ويتجاوز  الفعلية  اخلدمة  يف  ف��رد  مليون   1،3 فلديها 
املليونني، وتنفق وا�ضنطن  العدد الإجمايل للع�ضكريني 
اأك��رث مما  اأي  600 مليار دولر على الدفاع،  اأك��رث من 
الوليات  وتتمتع  جمتمعتني.  ورو���ض��ي��ا  ال�ضني  تنفقه 
املتحدة اأي�ضاً بال�ضيطرة على اجلو والبحر ولديها اأكرث 
للطائرات،  و11 حاملة  ع�ضكرية  األف مقاتلة   13 من 
بينما متتلك اإيران 509 فقط من املقاتالت الع�ضكرية 
ولكن  ل��ل��ط��ائ��رات.   حاملة  اأي  لديها  ولي�ضت  القدمية 
اإي��ران يتمثل يف �ضبكة  اأه��م ما متتلكه  اأن  الباحث  يرى 
تاك،  �ضيم  وبح�ضب  الإقليمية.  وامليلي�ضيات  ال��وك��الء 
يتعلق  عندما  فاإنه  “�ضرتاتفور”،  يف  الع�ضكري  املحلل 
الأمريكية،   امل�ضالح  على  مبا�ضر  تاأثر  ب��اإح��داث  الأم��ر 
يرجح اأن ت�ضتهدف امليلي�ضبات الإيرانية القوة الع�ضكرية 
الأمريكية املنت�ضرة يف ال�ضرق الأو�ضط، وكذلك التجارة.  
ولدى اإيران الكثر من الطرق لت�ضديد �ضربات مبا�ضرة 
م��ن خ��الل ال��وك��الء ال��ذي��ن ه��م يف و�ضع جيد لتحقيق 
هذه املهمة؛ وخا�ضة احلوثيني يف اليمن وقوات التعبئة 

ال�ضعبية يف العراق. 
ويلفت الباحث اإىل اأن الوليات املتحدة وقوات التحالف 
حاربت يف العراق اإىل جانب امليلي�ضيات ال�ضيعية املدعومة 
من  ال�ضعبية”  التعبئة  “قوات  با�ضم  واملعروفة  اإيرانياً 
اإيرانياً  املدعومة  ال��وح��دات  وتتاألف  داع�����ص.  دح��ر  اأج��ل 
األ��ف رج��ل، ويف املقابل   50 يف ق��وات التعبئة من قرابة 
يف  متمركزين  اأمريكي  جندي   5200 ح��وايل  لي���زال 

البالد. 
كان الق�ضاء على داع�ص هو الهدف امل�ضرتك الذي يربط 
اخلالفة  تدمر  مع  ولكن  ف�ضفا�ص،  ب�ضكل  التحالف 
املزعومة لداع�ص يف العراق و�ضوريا، فاإن قوات التعبئة 

اأن تكون �ضادقة يف  اأن على قوات �ضوريا الدميقراطية 
اإذا  ا�ضرت�ضاء ال�ضكان املحليني يف هذه املناطق العربية 
اأرادت فعاًل تقدمي نف�ضها كبديل اأف�ضل يف �ضرق �ضوريا، 
وب��خ��ا���ض��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ومعاجلة 
املناطق  ه��ذه  يف  املحليني  لل�ضكان  القت�ضادية  املظامل 

التي دمرتها �ضنوات حكم داع�ص. 
تهديداً  ي�ضكل  ي��زال  ل  داع�����ص  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
لأج����زاء ك��ث��رة م��ن دي��ر ال���زور وت��وا���ض��ل ق���وات �ضوريا 
فلول  ل���ض��ت��ه��داف  الأم��ن��ي��ة  عملياتها  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
كميات  على  والعثور  اإرهابياً   20 اعتقل  حيث  داع�ص؛ 
النائمة  داع�ص  خاليا  عن  ف�ضاًل  الأ�ضلحة،  من  كبرة 
���ض��رق �ضوريا،  اأن��ح��اء  ال��ت��ي لت����زال م��وج��ودة يف جميع 

بح�ضب قوات �ضوريا الدميقراطية. 
وترى املمثلة ال�ضيا�ضية لقوات �ضوريا الدميقراطية يف 

واأو�ضح م�ضوؤولو قوات �ضوريا الدميقراطية اأنهم يعملون 
على ن��زع فتيل الأزم��ة من خ��الل اإج��راء حمادثات مع 
زعماء القبائل ذوي النفوذ. وقالت �ضينام حممد، املمثلة 
وا�ضنطن:  يف  الدميقراطية  �ضوريا  ل��ق��وات  ال�ضيا�ضية 
�ضراع  اإىل  ال��و���ض��ع  ه���ذا  حت��وي��ل  يف  ال��ب��ع�����ص  “يرغب 
توا�ضلنا  لقد  كذلك،  لي�ص  الأم��ر  ولكن  عربي،  ك��ردي 
مع زعماء القبائل العربية واأخربناهم اأن اإدارتنا لي�ضت 
�ضاأن  من  التقليل  نحاول  ل  بالطبع  لالأكراد،  ح�ضرية 
هذه الحتجاجات ولكننا نحاول حلها قريباً«.  ويح�ص 
تاأكيد  على  الدميقراطية  �ضوريا  ق��وات  اخل��رباء  بع�ص 
ال�ضكان  داع�ص من خالل دعم  بعد  حكمها يف فرتة ما 
فعلى  م�ضتدامة.  اقت�ضادية  مب�ضاريع  املحليني  العرب 
ال�ضيا�ضة  اأ���ض��ت��اذ  ب��ادي��ن��ي،  ر����ض���وان  ي���رى  امل��ث��ال  �ضبيل 
بالعراق،  اأرب��ي��ل  يف  ال��دي��ن  �ضالح  بجامعة  وال�ضحافة 

من  ب��الده  ان�ضحاب  روح���اين  ح�ضن  الإي����راين  الرئي�ص 
2015 )خطة لعمل  للعام  النووي  اأج��زاء من التفاق 
ال�ضاملة امل�ضرتكة(، ب�ضبب ان�ضحاب الرئي�ص ترامب من 
فر�ص  واإع���ادة   2018 “اأيار”  مايو  �ضهر  يف  ال�ضفقة 
عقوبات م�ضددة �ضد طهران اأ�ضرت بالقت�ضاد الإيراين 
املتدهور بالفعل.  وحتى مع ت�ضريحات الرئي�ص ترامب 
مع  �ضرامة  اأك��رث  جديدة  �ضفقة  توقيع  يف  يرغب  باأنه 
اإيران، فاإن ذلك يبدو اأمراً غر حمتمل للغاية بح�ضب 
الباحث؛ اإذ يعزز كال البلدين من احتمال ن�ضوب �ضراع 
اإىل  بال�ضرورة  يتطلع ماليل طهران  ورمب��ا ل  جديد. 
املواجهة الع�ضكرية املبا�ضرة مع الوليات املتحدة، ولكن 
تنحني ملطالب  لن  اأنها  ترامب  لإدارة  اأو�ضحت  طهران 
من  والرتهيب  للتهديدات  ت�ضتجيب  اأو  معقولة  غ��ر 

قبل امل�ضوؤولني الأمريكيني. 
خلطابها  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�ضعيد  اأن  الباحث  وي��رى 
وم��وق��ف��ه��ا ال��ع�����ض��ك��ري رمب���ا ي��ك��ون مب��ث��اب��ة لعبة لإع���ادة 
اأن�ضطة  النووية ومواجهة  املفاو�ضات  اإىل طاولة  اإي��ران 
طهران اخلبيثة الأخرى يف املنطقة، مبا يف ذلك تر�ضانة 
ولكن  للميلي�ضيات.  ودع��م��ه��ا  البالي�ضتية  ال�����ض��واري��خ 
اإيران تعترب هذه العنا�ضر مكونات حا�ضمة يف �ضيا�ضتها 
اخلارجية “للمقاومة” من اأجل اإحباط النفوذ الأجنبي 

يف ال�ضوؤون الإيرانية. 
نزاع  ب��ح��دوث  الفعلي  التهديد  ب���اأن  التقرير  ويختتم 
اأو حتى الغزو على  م�ضلح بني الوليات املتحدة واإي��ران 
بيد  ال�ضيء،  بع�ص  فيه  مبالغاً  اأم��راً  يبدو  العراق  غ��رار 
اأن اأي �ضوء تقدير قد ي�ضفر عن وقوع مناو�ضات اأو �ضيء 
املتحدة نف�ضها جمربة على  الوليات  اأ�ضواأ، ورمبا جتد 
اإيران  �ضد  الع�ضكرية  قوتها  ا�ضتخدام  م��ن  ال�ضتفادة 

لتحقيق اأهدافها. 

من  بتحري�ص  كانت  الأخ��رة  التظاهرات  اأن  وا�ضنطن 
عنا�ضر داع�ص ونظام الأ�ضد والقوى الإقليمية الأخرى؛ 
اأن �ضوريا طالبت جمل�ص الأمن الدويل خالل  ل�ضيما 
والأعمال  “الهجمات  اإنه  قالت  ما  بوقف  الأ�ضبوع  هذا 
التي  الدميقراطية  ���ض��وري��ا  ق���وات  مليلي�ضيات  اخل��ائ��ن��ة 
يف  الغربية”  ال��دول  وبع�ص  املتحدة  الوليات  تدعمها 

دير الزور. 
وي�ضر التقرير اإىل اأن وزارة اخلزانة الأمريكية فر�ضت 
م��ن��ذ اأواخ�����ر ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ع����دداً م��ن ال��ع��ق��وب��ات �ضد 
مع  نفطية  تعامالت  يف  املتورطني  والأف����راد  الكيانات 

الرئي�ص ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد. 
نتيجة  ُيعد  ال��زور  دير  اإن ما يحدث يف  ويقول ح�ضينو 
ب�ضكل  ترامب  اإدارة  فر�ضتها  التي  النفطية  العقوبات 
اأ�ضا�ضي على �ضوريا خالل الأ�ضهر القليلة املا�ضية، مبا 
لقوات  تابعة  كيانات  على  املفرو�ضة  العقوبات  ذلك  يف 
يف  التجاري  بالتعامل  تقوم  التي  الدميقراطية  �ضوريا 
جمال النفط مع نظام الأ�ضد منذ العام املا�ضي، اإ�ضافة 
ال��واردات النفطية لنظام  اإىل العقوبات املفرو�ضة على 
ال��ث��ال��ث م��ن �ضهر  التنفيذ يف  ال��ت��ي دخ��ل��ت حيز  الأ���ض��د 

يناير”كانون الثاين” املا�ضي. 
مع  كبر  ح��د  اإىل  املناطق  ه��ذه  يف  القت�ضاد  ويتكامل 
امل��ن��اط��ق ال��واق��ع��ة حت���ت ���ض��ي��ط��رة ن��ظ��ام الأ����ض���د. وقال 
م�����ض��وؤول��و ق����وات ���ض��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة اإن��ه��م ي�ضعون 
اأكرث  بعد  �ضوريا  �ضرق  املحلي يف  القت�ضاد  تطبيع  اإىل 
حكم  حتت  القت�ضادية  الفو�ضى  من  �ضنوات  اأرب��ع  من 

داع�ص. 
الدميقراطية  �ضوريا  لقوات  ال�ضيا�ضية  املمثلة  وتقول 
على  ي�ضيطر  داع�ص  تنظيم  كان  “عندما  وا�ضنطن:  يف 
تنتج  الكبرة  والقبائل  العائالت  كانت  املناطق،  ه��ذه 
النفط ب�ضكل مبدئي وتبيعه مبفردها، ولكن لأننا نريد 
الآن تنظيم �ضفقات نفطية، يجد بع�ص النا�ص يف ذلك 

تهديداً مل�ضاحلهم«.
الظروف  لتح�ضني  اخليارات  اأح��د  ب��اأن  التقرير  ويختم 
داع�ص  من  موؤخراً  حررت  التي  املناطق  يف  القت�ضادية 
لتقليل  نفوذها  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ضتخدام  يف  يتمثل 
اع��ت��م��اد ق����وات ���ض��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى احلكومة 
ال�ضورية. وحتتاج الوليات املتحدة اإىل موا�ضلة العمل 
من اأجل ف�ضل قوات �ضوريا الدميقراطية اقت�ضادياً عن 
يتوافر لدى  الأ�ضد، ويف هذه احلالة لن  اقت�ضاد نظام 
لالندماج  اآخ���ر  م��ك��ان  اأي  الدميقراطية  �ضوريا  ق���وات 

اآلف الت�ضيكيني يحتجون �ضد وزيرة العدل 
•• براج-رويرتز:

التوايل  ع��ل��ى  ال���راب���ع  ل��الأ���ض��ب��وع  الت�ضيكيني  اآلف  ت��ظ��اه��ر 
على  ت��وؤث��ر  اأن  يخ�ضون  ال��ت��ي  ال��ع��دل  وزي���رة  على  احتجاجا 
ويقول  بابي�ص.  اأن��دري��ه  ال���وزراء  رئي�ص  �ضد  جنائية  ق�ضية 
العدل  ل��وزي��رة  �ضابقة  وت�ضرفات  ت�ضريحات  اإن  املحتجون 
الذي  امللياردير  لبابي�ص،  دعمها  اإىل  ت�ضر  بيني�ضوفا  م��اري 
با�ضتخدام  ات��ه��ام��ات  ي��واج��ه  وال����ذي  ال�ضيا�ضية  اإىل  حت���ول 
مليوين يورو من اأموال الحتاد الأوروبي ب�ضكل غر قانوين 
الأعمال.  رج��ال  اأب��اط��رة  م��ن  ك��ان  عندما  �ضنوات  ع�ضر  قبل 
 2017 بيني�ضوفا يف  التهامات. وكانت  بابي�ص هذه  وينفي 
ال��ن��واب مل  ال��ربمل��ان �ضمن جمموعة �ضغرة من  ع�ضوا يف 

توؤيد رفع احل�ضانة عن بابي�ص يف ق�ضية الدعم. 

الوكالة  اتهمت  فقد  ال���رد.  اىل  الر�ضمية  ال�ضمالية  الكورية 
بايدن ب”الت�ضهر بالقيادة العليا”، وهو م�ضطلح ي�ضر عادة 
“طائ�ضا  اأ�ضبح  اإن ال�ضيناتور ال�ضابق  اإىل الزعيم كيم، وقالت 

وتافها وي�ضيطر عليه الطموح من اأجل ال�ضلطة«.
مهرجان  يف  ل��ك��ن  اإ���ض��اف��ي��ة،  تفا�ضيل  اأي  ال��وك��ال��ة  ت���ورد  ومل 
انتخابي حا�ضد يف فيالدلفيا ال�ضبت انتقد بايدن نهج دونالد 
ترامب جتاه زعيمي كوريا ال�ضمالية ورو�ضيا، متهما الرئي�ص 

باحت�ضان “طغاة مثل بوتني وكيم يونغ اأون«.
وبالرغم من ان امام بايدن معركة لي�ضت ب�ضهلة لنيل تر�ضيح 
الدميوقراطيني، ال ان البع�ص يرى فيه اأف�ضل رهان لإخراج 

ترامب من البيت الأبي�ص.

 •• �شيول-اأ ف ب:

نائب  ال�ضمالية  ك��وري��ا  يف  الر�ضمية  الإع���الم  و�ضائل  انتقدت 
“اأبله”  باأنه  وو�ضفته  بايدن  جو  ال�ضابق  الأمركي  الرئي�ص 
الأخر  بعد توجيه  وذلك  ذكاء منخف�ص”،  و”اأحمق مبعدل 

انتقادات اىل الزعيم كيم جونغ اأون.
وبايدن الذي �ضغل من�ضب نائب الرئي�ص خالل وليتي الرئي�ص 
ال�ضابق باراك اأوباما منخرط يف حملة انتخابية لنيل تر�ضيح 

احلزب الدميقراطي لالنتخابات الرئا�ضية عام 2020.
ويبدو اأن تعليقاته حول زعيم كوريا ال�ضمالية خالل احلملة 
النتخابية اأغ�ضبت بيونغ يانغ، ما دفع بوكالة الأنباء املركزية 

اعداد  ب��اي��دن اىل  تعليقات  اأغ��اظ��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��وك��ال��ة  وع��م��دت 
لئحة بهفواته و�ضقطاته، كنيله عالمة الر�ضوب “اأف” خالل 
التهامات  اىل  ا�ضافة  اأدبية،  �ضرقة  ب�ضبب  اجلامعية  درا�ضته 
الربيطاين  العمال  حزب  لزعيم  خطاب  بن�ضخ  لحقا  بقيامه 

حينذاك نيل كينوك.
 2011 ع��ام  بايدن خ��الل خطاب لأوب��ام��ا  ن��وم  اي�ضا  واأوردت 
انتقدت  ك��م��ا  وال�ضحك”،  لل�ضخرية  “مادة  اىل  ح��ول��ه  م��ا 
“ت�ضرفاته وكلماته الوقحة جتاه الن�ضاء وتعليقاته املتهورة«.

ب�ضكل  بلم�ضهن  العام  هذا  بايدن  الن�ضاء  من  العديد  واتهمت 
غر لئق يف املا�ضي، وكان اأ�ضلوبه بتخطي امل�ضاحة ال�ضخ�ضية 

للن�ضاء مو�ضع متحي�ص من قبل حملة “مي تو«.

اإعالم كوريا ال�ضمالية ي�ضف بايدن بـ »الأبله« 
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اليقني وعدم ال�ضتقرار وبناء  الأط��راف ينهي هذه الفرتة من عدم 
توافق وطني يف الآراء ب�ضاأن امل�ضتقبل«. واأ�ضافت يف البيان الذي ن�ضر 
“اأي  اأن  ال�ضفارة المركية يف اخلرطوم على في�ضبوك  على �ضفحة 
نتيجة ل توؤدي ايل ت�ضكيل حكومة بقيادة مدنية وت�ضع �ضلطة احلكم 
املعرب  ال�ضوداين  ال�ضعب  لإرادة  ت�ضتجيب  لن  املدنيني،  مع  ال�ضا�ضية 
عنها بو�ضوح لالنتقال اإىل حكم مدين«. واأو�ضحت ان ذلك “�ضيوؤدي 
بلداننا  ال�ضعب على  ال��دويل، و�ضيجعل من  التعامل  اإىل تعقيد  هذا 
العمل مع ال�ضلطات اجلديدة لدعم التنمية القت�ضادية يف ال�ضودان«. 
املحادثات  ا�ضتئناف  على  الأط����راف  “نحث  ال��ث��الث  ال���دول  وتابعت 
اإرادة ال�ضعب وي�ضاعد يف ت�ضهيل  ب�ضرعة و التو�ضل اإىل اتفاق يعك�ص 

الدعم الدويل«.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

التو�ضل �ضريعا اىل  املتحدة وبريطانيا وال��رنوج على  الوليات  حثت 
احلاكم حول  الع�ضكري  واملجل�ص  ال�ضودانيني  املتظاهرين  بني  اتفاق 
ال��ق��ي��ام بذلك  ع��دم  اأن  ال��ب��الد معتربة  الن��ت��ق��ال اىل حكم م��دين يف 

�ضيجعل من ال�ضعب عليها العمل مع ال�ضلطات اجلديدة.
وتعرثت املحادثات بني قادة املحتجني واملجل�ص الع�ضكري الذي توىل 
احلكم بعد الطاحة بالرئي�ص عمر الب�ضر ال�ضهر املا�ضي منذ الثنني 

اثر خالف حول ت�ضكيلة جمل�ص �ضيادي يدير �ضوؤون البالد.
نزاعات  يف  بو�ضاطة  قامت  اأن  �ضبق  التي  الغربية  ال��رتوي��ك��ا  وق��ال��ت 
ال�ضودان، يف بيان “يحتاج ال�ضودان وعلى وجه ال�ضرعة اإىل اتفاق بني 

عنا�ضر  اأو  املتظاهرين  ب��ني  املحتملة  الإ���ض��اب��ات  ع��دد  بعد  يت�ضح  ومل 
ال�ضرطة. لكن املتحدث با�ضم ال�ضرطة الوطنية ديدي برا�ضيتيو قال اإن 
ال�ضلطات حتقق يف تقارير عن مقتل متظاهر بر�ضا�ضة طائ�ضة، نافيا اأن 

تكون ال�ضرطة قد اأطلقت اأعرة حية.
وقال لل�ضحافيني “نحن ب�ضدد التحقق، لكن يجب اأن اأكرر باأن �ضباط 
ال�ضرطة غر مزودين بر�ضا�ص حي«. وا�ضاف باأن قرابة 20 �ضخ�ضا مت 
القوات اخلا�ضة ملحاولة تهريب  �ضابق يف  توقيفهم. ومت توقيف �ضابط 

اأ�ضلحة اإىل التظاهرات، وفقا للحكومة.
بع�ص  ُقطعت  فيما  موؤقت،  ب�ضكل  املنطقة  رئي�ضي يف  رك��اب  واأغلق قطار 
ال��ط��رق يف اأج����زاء م��ن امل��دي��ن��ة امل��رتام��ي��ة. ك��م��ا اأُغ��ل��ق ع���دد م��ن املتاجر 

واملحالت واملدار�ص.

•• جاكرتا-اأ ف ب:

الأقل  على  متظاهر  مقتل  عن  تقارير  يف  الندوني�ضية  ال�ضرطة  حتقق 
خ��الل م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت ليل الأرب���ع���اء يف ج��اك��رت��ا يف اأع��ق��اب تظاهرة 

معار�ضة لعادة انتخاب الرئي�ص جوكو ويدودو.
واطلق عنا�ضر ال�ضرطة املجهزين مبعدات مكافحة ال�ضغب، الغاز امل�ضيل 
للدموع لتفريق جموع من و�ضط جاكرتا يف �ضاعة مبكرة الأربعاء، فيما 
النارية  باملفرقعات  ال�ضرطة  ور�ضقوا  امل��غ��ادرة  املتظاهرين  بع�ص  رف�ص 

واحلجارة.
وفق  ال�ضوق،  يف  بيع  اك�ضاك  يف  النار  متظاهرون  اأ���ض��رم  �ضابق  وق��ت  ويف 
مرا�ضل لوكالة فران�ص بر�ص كان يف املوقع، وكذلك يف عدد من ال�ضيارات. 

دول غربية حتث على اتفاق �ضريع يف ال�ضودان توتر يف العا�ضمة الندوني�ضية بعد مواجهات ليلية 

    من جهتها، توا�ضل األينا كابيفا 
ال�ضيا�ضة،  يف  اأوًل  م�����ض��رت��ه��ا. 
احلزب  يف  ن��ائ��ب  من�ضب  بتوليها 
الرئا�ضي، رو�ضيا املتحدة، حتى عام 
2014. ثم ان�ضمت اإىل املجموعة 
الإع��الم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��اب�����ض��ة ، 
�ضاحبة قنوات تلفزيونية واأجهزة 
لإنتاج  و���ض��رك��ات  و���ض��ح��ف  رادي�����و 

الأفالم.
خالل   ،  2018 دي�����ض��م��رب  يف     
املوؤمتر ال�ضحفي ال�ضنوي لبوتني، 
جتراأ �ضحفي من ليف نيوز، وهي 
األينا  �ضركة  عليه  ت�ضيطر  اإ���ض��دار 
“متى ومع  �ضوؤال:  ، بطرح  كابيفا 
بوتني  اب��ت�����ض��م  �ضتتزّوج؟”؟.  م��ن 
قائال: “مثل اأي �ضخ�ص حمرتم ، 
اآجاًل”. يف  اأم  عاجاًل  ذلك  �ضاأفعل 
األينا  يد  اجلميع  راأى  اليوم،  ذلك 
كابيفا وراء ال�ضوؤال.. يقال هم�ضا، 
انه من وجهة نظر اجلميلة، تاأخر 
الرئي�ص اأكرث من الالزم ليتّوجها 

بلقب ال�ضيدة الأوىل.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
امل�ضكوت  امل�ضاألة من   ، رو�ضيا     يف 
اأي�ضا، مل تنب�ص  امل��رة  عنها، وه��ذه 
ال�ضحافة بكلمة حول هذا املو�ضوع. 
ومع ذلك ، فاإن الأخبار تدور حول 
األينا  ال�����ض��اب��ق��ة  الأومل��ب��ي��ة  ال��ب��ط��ل��ة 
كابيفا،  36 عاًما، والتي ُي�ضاع اأنها 
على عالقة بفالدمير بوتني،66 
العقدين.  ي��ق��ارب  م��ا  م��ن��ذ  ع���اًم���ا، 
 7 يف  ال�ضابقة  الريا�ضية  اأجن��ب��ت 
مايو 2019 تواأما من الذكور يف 
مو�ضكو..  يف  ك��ولك��وف  م�ضت�ضفى 

حدث حماط ب�ضرية مطلقة.
�ضيطر  اأ����ض���اب���ي���ع،  ث���الث���ة  ق��ب��ل     
عمالء جهاز احلماية الفيدرالية، 
جهاز حماية الرئا�ضة، على املبنى، 
الرابع  ال��ط��اب��ق  ب���اإج���الء  وق���ام���وا 
بنقل املر�ضى اإىل جناح اآخر، وخرج 
حظر  ومت  الطبي،  الطاقم  ن�ضف 

الزيارات اخلارجية.
   ي���ق���ول ال�����ض��ح��ف��ي ال���رو����ض���ي يف 

دائًما  “عندي  ق��ائ��اًل:  بوتني  ي��رد 
�ضعور �ضلبي جتاه الذين ، باأنوفهم 
وبتخيالتهم  ب��امل��خ��اط،  امل��م��ل��وءة 
اجلن�ضية املثرة، يتدخلون يف حياة 
اأغ��ل��ق��ت �ضحيفة  الآخ���ري���ن. وق���د 
بعد  كوري�ضبندنت،  مو�ضكوف�ضكي 
ع���ن لع���ب���ة اجلمباز  م���ق���ال  ن�����ض��ر 

والرئي�ص.

قريبا الزواج؟
   يف يونيو 2013 ، ك�ضف بوتني 
النقاب عن حياته اخلا�ضة. واأمام 
اأعلن  الر�ضمية،   القناة  ك��ام��رات 
زوجته   ، ليودميال  ع��ن  انف�ضاله 
“ارتباطنا  ع���اًم���ا.  ث��الث��ني  ط��ي��ل��ة 
اأبدا”،  جم���ددا  نلتقي  ل��ن  ان��ت��ه��ى، 

قالت هذه الأخرة.

امل��ن��ف��ى ���ض��رغ��ي ك��ان��ي��ف ، ال���ذي 
باأجهزة  ج���ي���دة  خ���ي���وط  ت���رب���ط���ه 
ال�ضتخبارات، انه “يف يوم الولدة ، 
قام طبيب اإيطايل مب�ضاعدة مدير 

املركز باإجراء عملية قي�ضرية«. 
تو�ضيع  على  كابيفا  األينا  تعمل     
يبلغ  اأم لطفل  ا  اأي�ضً اأ�ضرتها لأنها 
م��ن ال��ع��م��ر 10 اأع������وام، وف��ت��اة يف 

ال�ضاد�ضة من عمرها. ولدة اأخرى 
اإحداهما حدثت يف  يف “ال�ضّرية”، 
اأو�ضى بها رئي�ص  عيادة �ضوي�ضرية 
�ضيلفيو  ال�ضابق  الإيطايل  ال��وزراء 
برل�ضكوين، وهو من كبار اأ�ضدقاء 

الرئي�ص بوتني.
    ي�ضاع اإن زعيم الكرملني واألينا 
العقد  م��ط��ل��ع  ال��ت��ق��ي��ا يف  ك��اب��ي��ف��ا، 

الأول من القرن الع�ضرين، عندما 
الإيقاعي  اأخ�ضائية اجلمباز  كانت 
، من اأ�ضل اأوزبكي ، تعتلي من�ضات 
ال��ت��ت��وي��ج.   ح��ائ��زة ع��ل��ى امليدالية 
ال���ربون���زي���ة الأومل���ب���ي���ة ع���ام 000 
، وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ب��ع��د اأرب���ع 
عاملية  وب��ط��ل��ة  اأث���ي���ن���ا،  ���ض��ن��وات يف 
اأوروب���ي���ة خم�ص  م��رت��ني ، وب��ط��ل��ة 

م�����رات، األ��ي��ن��ا ك��اب��ي��ف��ا ، امل��ل��ق��ب��ة ب 
رو�ضيا”،  الأك��رث مرونة يف  “املراأة 
و�ضحرته،  اجل��ودوك��ا  حينها  فتنت 

وهو اأي�ضا اأب لفتاتني.
    وبا�ضتثناء بع�ص حفالت الع�ضاء 
يف  مًعا  الثنان  يظهر  مل  القليلة، 
للذين  وبالن�ضبة  العامة.  الأماكن 
املزعومة،  ع��الق��ت��ه  ع��ن  ي�����ض��األ��ون��ه 

•• مانيال-اأ ف ب:

الفيليبيني  الرئي�ص  حلفاء  حقق 
انت�ضارا كا�ضحا  رودريغو دوترتي 
الولية  م��ن��ت�����ض��ف  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
ال�ضيوخ  جمل�ص  على  لي�ضيطروا 
ال��ه��ي��ئ��ة الأخ�������رة ال���ت���ي ك���ان���ت ل 
ت�������زال ت����ق����اوم ���ض��ي��ا���ض��ت��ه امل���ث���رة 
ر�ضمية  ن��ت��ائ��ج  ب��ح�����ض��ب  ل��ل��ج��دل، 
ال�ضيوخ  وجمل�ص  الأرب��ع��اء.  اأعلنت 
املوؤلف من 24 ع�ضواً يتّم جتديد 
ُيعترب  ���ض��ن��وات،  ���ض��ّت  ك��ل  ن�ضفهم 
ت��ق��ل��ي��دي��اً اأك�����رث ا���ض��ت��ق��الل��ي��ة من 
جمل�ص النواب. وقد ا�ضطلع منذ 
ثالث �ضنوات بدور اأ�ضا�ص يف عرقلة 
ال��رئ��ي�����ص املثرة  ب��ع�����ص م���ب���ادرات 
دوترتي  ح��ل��ف��اء  اأن  اإل  ل��ل��ج��دل. 
فازوا بت�ضعة مقاعد من اأ�ضل 12 
اأعيد جتديدها يف جمل�ص ال�ضيوخ 
يف النتخابات التي اأجريت يف 13 
الثالثة  باملقاعد  وف��از  اأيار-مايو، 
م�ضتقلون،  م��ر���ض��ح��ون  الأخ������رى 
ال�ضلطات  اأع����ل����ن����ت  م�����ا  ح�������ض���ب 

النتخابية الأربعاء.
يحتفظ  ال������ذي  ال���رئ���ي�������ص  وب������ات 
يف  م���ق���ع���دا  ال297  ب����اأك����رثي����ة 
 15 على  ي�ضيطر  النواب،  جمل�ص 
من 24 مقعدا يف جمل�ص ال�ضيوخ، 

يف مقابل اربعة ملعار�ضيه.
لذلك تعطي هذه النتائج الرئي�ص 
املثرة  م�����ض��اري��ع��ه  لتنفيذ  ح��ري��ة 
عقوبة  تطبيق  اإع���ادة  م��ن  للجدل 

الإعدام اىل اإ�ضالح الد�ضتور.
وق�����ال امل��ح��ل��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي رام����ون 
كازيبل لوكالة فران�ص بر�ص “من 
الوا�ضح اأنه �ضيحظى بدعم عندما 
التي  ال��ق��وان��ني  م�ضاريع  �ضيطرح 

كانت حتى الآن معرقلة«
ال���ذي انُتخب  وت��ع��ّر���ص دوت��رت��ي 
الدول  من  لنتقادات   ،2016 يف 
�ضيا�ضة  اع��ت��م��اده  ب�ضبب  ال��غ��رب��ي��ة 

عنيفة ملكافحة تهريب املخدرات.
وق���ت���ل���ت ق�������وات الم�������ن يف اط�����ار 

“احلرب على الرهاب” اكرث من 
مفرت�ص  ومدمن  مهرب   5300
موؤ�ض�ضات  وتعترب  امل��خ��درات.  على 
اأعلى  ان تكون  ان احل�ضيلة ميكن 
بثالث م��رات وتك�ضف عن جرمية 

�ضد الن�ضانية.
لكّنه ل يزال يتمتع ب�ضعبية كبرة 
وخ�ضو�ضاً  الأرخ���ب���ي���ل،  يف  ج�����داً 
ب�ضبب �ضراحته اإذ ل يزال ق�ضم من 
�ضخ�ص  مبثابة  يراه  الفيليبينيني 
ع�����دم كفاءة  م���ق���اب���ل  ب����ه  م����وث����وق 

النخب ال�ضيا�ضية التقليدية.
ال�ضيوخ  جمل�ص  اع�ضاء  بني  وم��ن 
لل�ضرطة  ال�ضابق  الرئي�ص  اجل��دد، 
روزا  دي�������ال  رون������ال������د  ال����وط����ن����ي����ة 
“احلرب   2016 يف  ُك��ل��ف  ال����ذي 
ع��ل��ى الره������اب«. و���ض��ت��دخ��ل اإميي 
ماركو�ص، ابنة الديكتاتور الراحل 
ف��ردي��ن��ان��د م��ارك��و���ص، اىل جمل�ص 
ال�ضيوخ بعد 33 عاما على �ضقوط 

والدها يف ثورة 1986.
األغيت  الع�������دام  ع��ق��وب��ة  وك���ان���ت 
�ضت  ب��ع��د  اأع���ي���دت  ث���م   1987 يف 
����ض���ن���وات، واأل���غ���ي���ت م���ن ج���دي���د يف 
طويلة  حملة  اأع��ق��اب  يف   ،2006
الكاثوليكية  الكني�ضة  بها  ق��ام��ت 
التي ت�ضم %80 من املوؤمنني يف 

الرخبيل.

 •• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�ضي  الرئي�ص  طالب 
اإمي�������ان�������وي�������ل م������اك������رون 
وامل�������ض���ت�������ض���ارة الأمل���ان���ي���ة 
اأن���غ���ي���ال م����رك����ل خ���الل 
مكاملة هاتفية مع الرئي�ص 
ال������رو�������ض������ي ف�����الدمي�����ر 
تّتخذ مو�ضكو  باأن  بوتني 
ال����الزم����ة  “اخلطوات 
لتهيئة الظروف للحوار” 
يف �ضرق اأوكرانيا، بح�ضب 

ما اأعلن الإليزيه.
وقالت الرئا�ضة الفرن�ضية 
م����اك����رون  اإّن  ب����ي����ان  يف 
ومركل “اأّكدا اأّن الوقت 

حان للقيام بخيارات لإنهاء النزاع يف �ضرق اأوكرانيا، 
وال����ذي ي���وؤّث���ر ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ب��ني رو���ض��ي��ا والحت���اد 

الأوروبي«.
وجرت املكاملة الهاتفية الثالثية غداة تن�ضيب الرئي�ص 

الوكراين اجلديد فولودمير زيلين�ضكي.
واأمل��ان��ي��ا وف��رن�����ض��ا ه��م��ا ال��دول��ت��ان ال��راع��ي��ت��ان لعملية 
واأوكرانيا  رو�ضيا  مع  اأوكرانيا،وت�ضّكالن  يف  ال�ضالم 
“�ضيغة النورماندي” التي واكبت عملية ال�ضالم يف 
�ضرق اأوكرانيا، حيث اأ�ضفرت احلرب مع النف�ضاليني 

�ضنوات.  خ��م�����ص  خ���الل  ق��ت��ي��ل  13الف  ح����واىل  ع���ن 
و�ضمحت اتفاقات مين�ضك املوقعة عام 2015 برعاية 
باري�ص وبرلني ومو�ضكو بالتخفيف من حدة املعارك، 
لكنها اأخ��ف��ق��ت يف و���ض��ع ح��د ل��ل��ن��زاع وال��ت��و���ض��ل حلّل 
�ضيا�ضي. وتّتهم كييف والبلدان الغربية رو�ضيا بدعم 
النف�ضاليني يف �ضرق اأوكرانيا ع�ضكرياً، وهو ما تنفيه 

مو�ضكو.
ال��ن��زاع كييف م��ن ب�ضط �ضيطرتها على  ه��ذا  وي��ح��رم 
الفحم  مبناجم  والغنية  ال�ضناعية  دونبا�ص  منطقة 

وعلى جزء من حدودها مع رو�ضيا.

•• بريوت-اأ ف ب:

معقال  ج��وي��ة  غ���ارات  ا�ضتهدفت 
للجهاديني يف �ضمال غرب �ضوريا 
مدنياً،   12 مقتل  ع��ن  اأ�ضفر  م��ا 
ال�ضوري  امل��ر���ض��د  اف����اد  م���ا  وف���ق 
اأم���������ص، فيما  الإن�������ض���ان  حل���ق���وق 
العنيفة  ال����ض���ت���ب���اك���ات  ت�����ض��ت��م��ر 
املوالية  وال��ق��وات  املتطرفني  بني 

للنظام.
وذك����ر امل��ر���ض��د ال����ذي ي��ت��خ��ذ من 
“غارات  اأن  ل��ه  م��ق��را  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
منطقة  يف  اأم����اك����ن  ا���ض��ت��ه��دف��ت 
ال�ضعبي بكورني�ص مدينة  ال�ضوق 
م���ع���رة ال��ن��ع��م��ان يف ري����ف اإدل����ب 
اجلنوبي” م�ضرا اإىل “ا�ضت�ضهاد 
على  مواطنا   12 عن  يقل  ل  ما 

الأقل واإ�ضابة نحو 18 اآخرين«.
حتديد  م��ن  املر�ضد  يتمكن  ومل 
ب�ضالح  نفذ  ال��ه��ج��وم  ك��ان  اذا  م��ا 

اجلو ال�ضوري اأم الرو�ضي.
اأفاد متطوعو اخلوذ  من جهتهم 
ق��ام��وا بعملية  ال��ذي��ن  ال��ب��ي�����ض��اء 
اأن عدد القتلى بلغ ت�ضعة  النقاذ 
مدنيني فيما اأ�ضيب 20 اآخرون 

بجروح بع�ضهم يف حالة حرجة.
وك��ال��ة فران�ص  م��را���ض��ل  و���ض��اه��د 
واجهات  املنطقة حتطم  بر�ص يف 
ال�ضوق  يف  مدمرة  ومبان  متاجر 

بعد الهجوم.
ال�ضام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����ض��ي��ط��ر 
�ضابقا”  ال��ق��اع��دة  تنظيم  “ذراع 
ك��ب��ر م���ن حمافظة  ع��ل��ى ج����زء 
متج������اورة  مناط������ق  وعلى  اإدل��ب 

“�ضمال”  ح��ل��ب  حم���اف���ظ���ات  يف 
وال���الذق���ي���ة  “و�ضط”  وح����م����اة 

“غرب«.
وتخ�ضع حمافظة اإدلب ومناطق 
حميطة بها لتفاق هدنة رو�ضي-

تركي مّت اإقراره يف اأيلول-�ضبتمرب 
ون�ّص على اإقامة منطقة منزوعة 
ال�ضالح تف�ضل بني طريف النزاع، 
النظام �ضّعدت منذ  ق��وات  اأن  اإل 
اأن  ق��ب��ل  ق�ضفها  وت���رة  اأ���ض��اب��ي��ع 
اليها  الرو�ضية  الطائرات  تن�ضم 
ا�ضتعادة  م����ن  ومت���ك���ن���ت  لح����ق����اً 
البلدات  من  عدد  على  ال�ضيطرة 

من اجلهة اجلنوبية.
ال�ضام  حت����ري����ر  ه���ي���ئ���ة  وك�����ان�����ت 
ق���د ���ض��ن��ت ه��ج��وًم��ا م�����ض��اًدا على 
�ضمال  يف  الثالثاء  النظام  ق��وات 

حمافظة حماة، وفًقا للمر�ضد.
مما  الأرب��ع��اء،  املعارك  وتوا�ضلت 
القتلى من  ع��دد  ارتفاع  اإىل  اأدى 
 24 خ���الل  ق��ت��ل��وا   52 اإىل   44
م�ضرا  امل��ر���ض��د  بح�ضب  ���ض��اع��ة، 
مقاتال   29 بينهم  م��ن  اأن  على 

مواليا للنظام و 23 جهاديا.
ه��ي��ئ��ة حترير  ان  امل��ر���ض��د  وذك����ر 
ا�ضتعادة  م�����ن  مت���ك���ن���ت  ال���������ض����ام 
كفر  بلدة  معظم  على  ال�ضيطرة 
نبودة التي كان النظام قد �ضيطر 

عليها يف 8 اأيار-مايو.
بلغت  ني�ضان-اأبريل،  نهاية  ومنذ 
وترة الق�ضف حّداً غر م�ضبوق 
منذ توقيع التفاق، وفق املر�ضد. 
واأح�ضى املر�ضد منذ ذلك احلني 

مقتل اأكرث من 180 مدنياً.

لعب اجلودو.. وبطلة اجلمباز:

تواأم على ح�ضاب القي�ضر فالدميري بوتني...؟

بوتني اب مع تاجيل التاكيد القي�ضر وطليقته ليودميال احل�ضناء التي فجرت زواج بوتني 

ــالت  ــف ــس ح ــ� ــع ــاء ب ــن ــث ــت ــش ــا� ب
يظهر  مل   ، الــقــلــيــلــة  الــعــ�ــشــاء 
العامة الأماكن  يف  مًعا  الثنان 

من وجهة نظر اجلميلة، تاأخر 
الــالزم  مــن  ــرث  اأك الرئي�س 
ليتّوجها بلقب ال�ضيدة الأوىل

ــام طبيب  ق  ، الــــولدة  ــوم  ي  يف 
املركز  مدير  مب�شاعدة  اإيطايل 
قي�شرية عــمــلــيــة  بــــاإجــــراء 

قتيال ب�ضربات جوية يف ادلب   12

الرئي�س الفيليبيني يعزز قب�ضته على ال�ضلطة   اأمريكا واإيران ل تريدان ماكرون ومريكل طالبا بوتني بـ »خطوات ب�ضان اأوكرانيا« 
احلرب.. وتوا�ضالن الت�ضعيد!

•• وا�شنطن-وكاالت:

وزير  اأن  م��وؤك��داً  الأم��ري��ك��ي��ة،  “نيوزويك”  جملة  يف  برينان  ديفيد  كتب 
احلرب  من  جديدة  جولة  اأث��ار  ظريف  ج��واد  حممد  الإي���راين  اخلارجية 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  تهديد  على  رّد  عندما  وا�ضنطن،  مع  الكالمية 
التاريخ  يقراأ  اأن  الأبي�ص  البيت  �ضّيد  من  اإي��ران، طالباً  ب�”اإنهاء”  ترامب 
اإىل جنكيز  الكبر  الإ�ضكندر  اإي��ران من  التي غزت  القوى  ويعرف م�ضر 
خان.  وذكر اأن ترامب هدد الأحد بعمل ع�ضكري مدمر �ضد اإيران، وذلك 
بغداد  املنطقة اخل�ضراء يف  كاتيو�ضا على  �ضقوط �ضاروخ  �ضاعات من  بعد 
التي ت�ضم عدداً من ال�ضفارات الأجنبية وبينها ال�ضفارة الأمريكية. و�ضبق 
للوليات املتحدة اإجالء ديبلوما�ضييها غر ال�ضروريني يف العراق الأ�ضبوع 
امل��ا���ض��ي. ومل ي��ك��ن م��ن امل��ع��روف م��ن ه��ي اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ق��ف وراء اإطالق 
بالهجوم.  ن��ددت  قد  لإي���ران  موالية  عراقية  ف�ضائل  ب��اأن  علماً  ال�ضاروخ، 
النهاية  �ضيعني  ذلك  ف��اإن  القتال،  اإي��ران  اأرادت  “اإذا  قائاًل:  ترامب  وغ��رد 

الر�ضمية لها«. 
الأ�ضبوع  فجاأة  العراق  زار  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
معلومات  املتحدة  ال��ولي��ات  تلقي  العراقيني،  امل�ضوؤولني  يبلغ  كي  املا�ضي 
هجمات  اإي����ران  م��ن  م��دع��وم��ة  ع��راق��ي��ة  ف�ضائل  اإع����داد  ع��ن  ا�ضتخباراتية 

حمتملة �ضد امل�ضالح الأمريكية. 
وذّكر الكاتب اأنه يف الأ�ضابيع الأخرة، ت�ضاعد التوتر بني الوليات املتحدة 
اإر�ضال قوات  اأث��ار �ضبح حرب كارثية يف ال�ضرق الأو�ضط. ومت  واإي��ران، مما 
اأمريكية اإ�ضافية اإىل املنطقة، بينما بدا اأن اإيران قد اأعدت قواتها التقليدية 
ووكالءها من اأجل �ضن هجمات حمتملة، على رغم اأن اجلانبني قال اإنهما 

ل يريدان احلرب. 
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عربي ودويل

وري����اح ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة ل 
يف  الن�ضفية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ت��وات��ي��ه. 
نوفمرب ، �ضهدنا تعبئة قيا�ضية الأكرب 
لنتخابات  ب��ال��ن�����ض��ب��ة   1966 م��ن��ذ 
اأن ج��زء منها  �ضيما  امل��دة، ل  منت�ضف 
كان �ضده ، يف حني ا�ضتفاد عام 2016 
للدميقراطيني،  الكبر  المتناع  من 
ال���ذي���ن مل ي��ت��ن��ق��ل��وا مل��ك��ات��ب الق����رتاع 
كلينتون.  هيالري  ل�ضالح  للت�ضويت 
 ، الجت���اه عام2020  ه��ذا  ت��اأّك��د  واإذا 
فيمكن اأن يلعب ���ض��ده.    واأم��ا ما هو 
النتخابي  التق�ضيم  نذكر  �ضاحله،  يف 
ال��ك��ث��ر من  ان���ه يق�ضي  ي��ف�����ّض��ر  ، مب��ا 
وي�ضكون�ضن،  ولي���������ات  يف  ال�����وق�����ت 
ومي�ضيغان، وفلوريدا، التي ميكنها اأن 

متنحه الفوز.
   ل��ق��د خ�����ض��ر ب��ع�����ًص ه����ذه ال���ولي���ات 
النتخابات  يف   2018 عام  الرئي�ضية 
كثرا  عليها  ي��راه��ن  لكنه  الن�ضفية، 
نقطة  وه���ن���اك   .2020 ع����ام  ل��ل��ف��وز 
التحقيق  ن��ت��ي��ج��ة  اأخ������رى:  اإي��ج��اب��ي��ة 
ال��رو���ض��ي، ال����ذي ك���ان يف خ��دم��ت��ه اإىل 
حد ما. وهذا ُيحّفزه، ويحّفز موؤيديه 
للدميقراطيني  م���ع���ار����ض���ت���ه���م  يف 
يدعو  ال�ضبب  ولهذا  وال�ضتبل�ضمنت، 
نان�ضي  م��ث��ل  ال��دمي��ق��راط��ي��ني،  بع�ص 
ولي�ص  الأفكار،  مناق�ضة  اإىل  بيلو�ضي، 
اإج���������راءات ال�����ع�����زل.   ل��ك��ن ك���ل �ضيء 
�ضيقف  ال���ذي  للخ�ضم  ��ا  اأي�����ضً مرتهن 
ك��ان مر�ضًحا  اإذا   .2020 ع��ام  اأم��ام��ه 
ا�ضرتاكي،  بربنامج  امل�ضهد  ي�ضار  على 
ف�ضيتمكن ترامب من ا�ضتقطاب املزيد 
من الناخبني املعتدلني، بينما �ضيكون 
اإذا كان جو بايدن  اأ�ضّد �ضعوبة  الأم��ر 
التمهيدية  النتخابات  يف  الفائز  ه��و 
اأكرث  الأخ��ر  ه��ذا  لأن  الدميقراطية، 
ي��ت��وق��ف عن  ت���رام���ب ل  اإّن  و���ض��ط��ي��ة. 
اأنه  على  يدل  مما  ومهاجمته،  ق�ضفه 

يخافه«.

يف  ر�ضميا  �ضينطلق   ، روي���رت  وح�����ض��ب 
ثانية.  ب��ولي��ة  للفوز  يونيو  منت�ضف 
وم�����ض��اء الث���ن���ني، ذه����ب ل��ي�����ض��ط��اد يف 
اأر�ص خ�ضمه الرئي�ص يف ا�ضتطالعات 
بايدن،  ج���و  ال���دمي���ق���راط���ي  ال��������راأي، 
 ، واألقى خطاًبا يف مطار مونتورزفيل 
رغم  ب�ضعبية  يتمتع  ل  ببن�ضلفانيا.    
هل  ال�ضتثنائية،  القت�ضادية  نتائجه 
؟  انتخابه  ُيعاد  اأن  للجمهوري  ميكن 
ثالثة من اأهل الخت�ضا�ص يلخ�ضون 

الرهانات.

»اإعادة انتخابه تتوّقف على 
عاملني رئي�شيني«

م�ضارك  اأ���ض��ت��اذ   ، ���ض��ي��ل��ني  *ك��ورن��ت��ني 
الوليات  يف  ومتخ�ض�ص  ال��ت��اري��خ  يف 

املتحدة 
بتكّهن  ال���ق���ي���ام  ح��ال��ي��ا  »ي�����ض��ت��ح��ي��ل     
لدينا  ل��ك��ن   ، ذاك  اأو  الجت����اه  ه���ذا  يف 
عام  منذ  لالهتمام.  مثران  موؤ�ضران 
مل  ال��ذي��ن  ال��روؤ���ض��اء  جميع   ،1945
�ضخط  مو�ضوع  كانوا  انتخابهم،  يتم 
واح��ت��ج��اج داخ���ل ح��زب��ه��م، ومت تنظيم 
ان��ت��خ��اب��ات مت��ه��ي��دي��ة. وه���و م��ا ُيظهر 
�ضعفا ، وك��ان ذل��ك ح��ال ف��ورد وكارتر 
وجورج بو�ص الأب ، لكن ترامب يتمتع 
مب�����ض��ان��دة ح��زب��ه، ول���ن ي��واج��ه حتدي 
النتخابات التمهيدية، لكنه ل يتمتع 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة: مل  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ب�ضعبية 
يتجاوز اأبدا �ضقف 50 باملائة ، حتى يف 

بداية وليته ، وفقا لغالوب.
  اإن اإعادة انتخابه ترتهن يف 

جزء كبري اإىل عاملني رئي�شيني 
غري موؤكدين: القت�شاد، 

وعواقب
 تقرير مولر.

البطالة  يخ�ص  م��ا  يف  اأداءه  اإّن   1-
اأي  ي��ع��ن��ي  ل  ذل���ك  اأّن  اإّل  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي، 
بني  ارتباط  يوجد  ل  تاريخياً،  �ضيء. 
ونتائج  املرحلة  ه��ذه  يف  البطالة  رق��م 
النتخابات. العالقة الوحيدة القائمة 
رئي�ص  اأي  اأن  ت��و���ض��ح  ن��ي��ك�����ض��ون،  م��ن��ذ 
بني  البطالة  م��ع��دل  انخفا�ص  �ضّجل 
والنتخابات  امل��دة،  منت�ضف  انتخابات 
قد اأعيد انتخابه. وعلى العك�ص ، فاإن 

البطالة، مل  ارتفاع معدل  راأوا  الذين 
اأبًدا. وكل م�ضكلة  اإعادة انتخابهم  يتم 
ت����رام����ب ه����ي احل����ف����اظ ع���ل���ى معدل 

البطالة منخف�ص جدا.
تقدير  يف  امل���ب���ال���غ���ة  ي���ج���ب  ل   -  2
ا�ضتطالعات  لأن  مولر  تقرير  اأهمية 
يولون  ل  الناخبني  اأن  ُتظهر  ال����راأي 
، ول��ك��ن ك��ان��ت هناك  ل��ه  اأهمية ك��ربى 
النواب  جمل�ص  ب��ني  حقيقية  معركة 
ال��دمي��ق��راط��ي وال��رئ��ي�����ص ت���رام���ب يف 
الأخ���������رة، ومي���ك���ن لهذه  الأ����ض���اب���ي���ع 
الناخبني  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  اأن  الأخ�������رة 
امل�ضتقلني: اإما اأن يقبلوا برواية ترامب 
ال�����ض��اح��رات، والتوظيف  م��ط��اردة  ع��ن 
 ، ال��ع��ك�����ص  اأو  ل��ل��ق�����ض��ي��ة،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
الذي  املحتمل  اخل��ط��اأ  ع��ن  يت�ضاءلون 
ارتكبه الرئي�ص، مبا ُيحّرك اخلطوط 

لإعادة انتخابه«.

للمر�ضحني  الكبر  العدد  �ضينقلب   •
ال���دمي���ق���راط���ي���ني �����ض����ّده مب����ا اأن���ه���م 
����ض���ي���ج���ت���اح���ون ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة، 
وي��ج��وب��ون ك��ل زواي���اه���ا، ل�����ض��رح مدى 
���ض��وء ت���رام���ب. و���ض��ي��رتك ه���ذا جمال 
ا�ضتثنائيا ملر�ضح الو�ضط ، جو بايدن ، 
الذي �ضيتمكن من ترويج ق�ضة اأخرى، 

و�ضردّية وطنية اأخرى.
   ول��ك��ل ه���ذه الأ����ض���ب���اب، ف����اإن فر�ضاة 
ميكن  “دميقراطي”،  ت�ضمى  اأ�ضنان، 

اأن تهزم دونالد ترامب«.

»يبدو اأن ترامب 
يخ�شى بايدن«

باحثة  ن���اف���ي�������ص،  ���ض��ي�����ض��ي��ل  *م��������اري 
الدولية  العالقات  معهد  يف  م�ضاركة 
والإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة    »ك���ل ���ض��يء وارد، 
هناك حجج موؤيدة واأخ��رى معار�ضة، 

 :2016 ع��ام  بها  ف��از  التي  ال��ولي��ات 
بن�ضلفانيا   ، وي�ضكون�ضن   ، مي�ضيغان 
كان�ضا�ص،   ، مك�ضيكو  نيو   ، اأري���زون���ا   ،
كما خ�ضر   . وفرجينيا  كارولينا  نورث 
انه  اأري���زون���ا وك��ان�����ض��ا���ص. وه���ذا يعني 
مطالب بالقتال على عديد اجلبهات، 
م�ضتحيلة،  العملية  �ضت�ضبح  وبالتايل 
و���ض��ي��ن��ف��د م���ال���ه. اإن����ه ي��خ��ط��ط حلملة 
املرة  ه���ذه  ل��ك��ن   ، دولر  م��ل��ي��ار  بقيمة 
الإعالمية  التغطية  من  ي�ضتفيد  لن 
املذهلة لعام 2016. وحتى ي�ضتقطب 
اإنفاق  ع��ل��ى  �ضيجرب   ، ال��ن��ا���ص  اه��ت��م��ام 
اأم����وال ت��ف��وق ت��ل��ك ال��ت��ي وظ��ف��ه��ا قبل 

اأربعة اأعوام، ومليار دولره لن يكفي.

»اأعلن لكم هزمية ترامب«
*ج���ان اإري����ك ب��ران��ا ، ب��اح��ث يف معهد 
والإ�ضرتاتيجية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
مرة  ف�����از  ل����و  “ماذا  ك���ت���اب  وم����وؤل����ف 

اأخرى؟«.
   »احل��ج��ج ال��داع��م��ة لإم��ك��ان��ي��ة اإعادة 
انتخابه عديدة: اإنه بطل امل�ضرح، وهو 
دائما اأف�ضل حال على خ�ضبة احلملة، 
وقاعدته النتخابية ُقّدت من”خر�ضانة 
كربى  اأح���داث���ا  ع��رب  ل��ق��د  م�ضلحة”. 
باري�ص،  ات��ف��اق��ي��ات  م��ن  الن�����ض��ح��اب   -
وعنف �ضارلوت�ضفيل، واإطالق النار يف 
ل���ص فيغا�ص، وم��ا اإىل ذل��ك - دون اأن 

، وهناك عدد كبر  ا�ضتقراره  يتزعزع 
بينما  الدميقراطيني  املر�ضحني  م��ن 
هو وحيد مع�ضكره. وميكن اأن ن�ضيف، 
انه تطور واأ�ضبح رئا�ضًيا ، مهما ُيقال 
، اذ اع���ت���اد ال��ن��ا���ص ع��ل��ى جت����اوزات����ه ، 
وت�ضر حملته �ضد ال�ضرتاكية بذكاء 
لقد  جيد:  �ضجّله  وح�ضاد  و�ضال�ضة، 
املجال  وي�����ض��ت��ف��ي��د يف  ب���وع���وده،  اأوف�����ى 
ا�ضتثنائية  اأرق�����ام  م��ن  الق��ت�����ض��ادي،  

جدا.
  �شيكون من املده�س حًقا

 عدم اإعادة انتخابه،
 لكنني اأعلن هزميته:

الظاهرة  ت��اأث��ر  م��ن  ي�ضتفيد  ل��ن   •

اليوم  يج�ضد  ال����ذي  ف��ه��و   ، اجل���دي���دة 
و�ضع  اأن��ه  �ضحيح  ال�ضيا�ضية.  الطبقة 
ل��ك��ن هل   ، احل���زب اجل��م��ه��وري وراءه 
�ضينت�ضر عندما يطالب ناخبوه بقلب 
كان  اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  يجب  ال��ط��اول��ة؟ 

تاآكل ال�ضلطة هذا �ضينفجر يف وجهه.
• يتطور ت�ضنيف �ضعبيته ببطء ، على 
الرغم من الأخبار القت�ضادية اجليدة 
ونهاية التحقيق الرو�ضي الذي حتول 
اأن اجلمود  اإىل م�ضلحته. وهذا يعني 
ل  ال��واق��ع،  واأن��ه يف  املع�ضكرين،  يطال 

ميكن اأن يفعل اأي �ضيء حيال ذلك.
   خالل النتخابات الن�ضفية، نوفمرب 
ال��ع��دي��د من  ���ا  اأي�������ضً خ�����ض��ر   ،  2018

خ�ضر بع�ًس الوليات الرئي�ضة عام 2018 يف النتخابات الن�ضفية، لكنه يراهن عليها كثريا للفوز عام 2020

دونـــالـــد  يـــقـــوم      
تــــرامــــب بــحــمــلــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــنــذ 
البيت  اإىل  دخــولــه 
قبل  ولكن  الأبي�س، 
مــا يــزيــد عــن 500 
يـــوم مــن القــــرتاع، 
الرئي�س  ي�شاعف 
الأمريكي ال�شرعة. 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

بيلو�ضي  مناق�ضة الفكار ل اجراءات العزل

جو بيدن يق�ص م�ضجع ترامب

ترامب  هل ي�ضنع احلدث من جديد عام 2020

قاعدة ترامب النتخابية �ضلبة

�شوؤال حتت جمهر اأهل الخت�شا�س:

هل �ضيتم اإعادة انتخاب دونالد ترامب عام 2020 ...؟
اإذا فاز جو بايدن بالورقة الدميقراطية فان مهمة اإمرباطور العقارات �شتكون �شعبة

لن ي�ضتفيد من التغطية الإعالمية املذهلة لعام 6102، 
و�ضينفق اأموال تفوق ما �ضّخره قبل اأربعة اأعوام

رغم اأدائه ال�ضتثنائي، تاريخيًا ل يوجد ارتباط 
بني معدل البطالة يف هذه املرحلة ونتائج النتخابات

اإعادة انتخابه مرتهنة اإىل عاملني رئي�شيني: القت�شاد وعواقب تقرير مولر

توّغل تركي يف �ضوريا يهّدد نفوذ اأمريكا يف املنطقة
اأن  “رغم  العازلة  املناطق  ان�ضحاب ق�ضد من جميع  ال�ضورية، مع  الأرا�ضي  يف 
ويقول ممثلو ق�ضد  طول ونقاط انتهاء املنطقة املحتملة ما زال غر وا�ضح”. 
اأن م�ضوؤولني اأمريكيني مار�ضوا عليهم �ضغوطاً من اأجل ال�ضماح بتواجد عدد 
حمدود من اجلنود الأتراك يف املنطقة املقرتحة. ورمبا ي�ضجع بيان اأوجالن 
جلعل التنظيم اأكرث مرونة يف تلك امل�ضائل.  لكن، وح�ضب الكاتب، فيما يعرب 
�ضناع قرار اأمريكيون عن ثقتهم باإمكانية التو�ضل اإىل �ضفقة كهذه وتطبيقها، 
املحادثات، قد  القريب. ويف حال ف�ضلت  للتاريخ  العودة  ل بد للمتفائلني من 
�ضوريا. وعندها  �ضرق  �ضمال  نف�ضها نحو  تلقاء  التقدم من  تركية  تقرر قوات 
جانب  م��ن  اأن�ضئت  ع��ازل��ة  منطقة  ح��ي��ال  الت�ضرف  ق�ضد  ل��ق��وات  ميكن  كيف 
واحد؟.  وو�ضف م�ضوؤولون يف ق�ضد احتمال انت�ضار اجلي�ص الرتكي يف معقلهم 
 YPG يف �ضمال �ضرق �ضوريا مبثابة خ�ضارة. ويعرتف هوؤلء باأن اأنقرة تعترب
1984، و�ضنفته  PKK، الذي �ضن مت��رداً يف تركيا منذ عام  مبثابة فرع ل� 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأ���ض��اف��ت ب��ع��داً ج��دي��داً ملناق�ضات  “اأيار” اجل���اري ح��دث��ت م��ف��اج��اأة  6 م��اي��و  يف 
ت�ضارعت، خالل الأ�ضابيع الأخرة، بني الوليات املتحدة وتركيا وقوات �ضوريا 

الدميقراطية “ق�ضد” ب�ضاأن منطقة اآمنة حمتملة يف �ضمال �ضرق �ضوريا. 
 PKK كان جنم تلك املفاجاأة عبد اهلل اأوجالن، زعيم حزب العمال الكرد�ضتاين
الذي اجتمع لأول مرة منذ ثماين �ضنوات مبحامني، واأ�ضدر مذكرة دعا فيها 
واأنقره من اأجل تعزيز  “ق�ضد”  بني قوات  “مفاو�ضات دميقراطية”  لإجراء 

“دميقراطية حملية، من�ضو�ص عليها د�ضتورياً يف اإطار �ضوريا املوحدة«. 
ونقل جون هولند ماكووان، زميل اأبحاث لدى املركز الدويل لدرا�ضة التطرف، 
عن م�ضادر مطلعة على الو�ضع اأن اأوجالن ق�ضد عرب توقيت ر�ضالته ت�ضهيل 
التو�ضل اإىل �ضفقة ب�ضاأن منطقة حدودية يف �ضمال �ضرق �ضوريا، حيث ت�ضيطر 

.PKK املدعوم من ،YPG قوات ق�ضد- فرع وحدات حماية ال�ضعب
وكما ي�ضر ماكووان، انخرطت تركيا ووا�ضنطن، طوال اأ�ضهر، يف التفاو�ص على 
خطة لت�ضير دوريات م�ضرتكة �ضمن منطقة اآمنة متتد بعمق 36 كيلومرتاً 

ال�ضلطات يف اأنقرة ووا�ضنطن والحتاد الأوروبي كتنظيم اإرهابي. وتبعاً لذلك، 
�ضمال  تركي يف  اخ��رتاق  اأي  ي�ضكل  اأن  ال�ضيا�ضي من  YPG وجناحه  يخ�ضى 
�ضابقة  اأن  الكاتب  ي��رى  كما  حركتهم.  ملجمل  وج��ودي��اً  ت��ه��دي��داً  �ضوريا  �ضرق 
وافقت  فقد  الرتكية.  امل�ضاركة  من  للجدوى  بالن�ضبة  بخر  تب�ضر  ل  اأخ��رة 
وا�ضنطن، يف يونيو”حزيران” بعد مفاو�ضات مطولة مع اأنقره، على خارطة 
حيث  الفرات  نهر  غ��رب  مبا�ضرة  تقع  منبج،  مدينة  من  ق�ضد  لإخ��راج  طريق 
YPG. ولكن التفاق مل يطبق بعد. وا�ضتغرق ت�ضكيل دوريات  تبداأ مناطق 
م�ضرتكة، ن�ص عليها التفاق، مدة اأ�ضهر، وما زال مقاتلو ق�ضد يف املدينة، وما 
زالت تقع ا�ضتباكات بينهم وميلي�ضيات مدعومة من تركيا. ويوحي الو�ضع باأنه 
حتى لو مت التو�ضل على الورق اإىل �ضفقة ب�ضاأن �ضمال �ضرق �ضوريا، قد يواجه 
“اآذار”  31 مار�ص  الرتكي �ضرح يف  الرئي�ص  تطبيقها حتديات كربى. وكان 
باأن” هدفنا اليوم هو ا�ضتئ�ضال هياكل الإرهاب يف منبج و�ضرق نهر الفرات”. 

وكرر حتذيره من اأنه يف حال ف�ضلت املحادثات مع اأمريكا، فاإنه �ضين�ضئ منطقة 
عازلة من جانب واحد يف تلك املناطق. وباعتقاد الكاتب، ل يجب ال�ضتهانة مبا 
قاله اأردوغان خا�ضة لأن تركيا تدخلت يف �ضمال �ضوريا مرتني خالل ال�ضنوات 
الثاين”  يناير”كانون  ويف   ،2016 اأغ�ضط�ص”اآب”  يف  الأخ����رة،  ال��ث��الث 
ك��ان حماربة  العمليات  تلك  الهدف من  ب��اأن  اأردوغ���ان  ادع��اء  2018. ورغ��م 
داع�ص، فقد تركزت احلملة الأوىل على قوات ق�ضد اأكرث منها على داع�ص، فيما 
اأنه دون  الكاتب  YPG وق�ضد.  ويرى  ملحاربة  الثانية متاماً  وجهت احلملة 
ق�ضد  ق��وات  يكون مبقدور  اأن  يتوقع  ل  اأمريكية،  بقيادة  التحالف  ق��وات  دعم 

الدفاع عن اأرا�ضيها يف مواجهة تركيا. 
�ضيوؤدي لنهيار قوات ق�ضد. واإذا ف�ضلت  اأن توغاًل تركياً  اإىل  الكاتب  ويخل�ص 
ال�ضماح  باأن  اأمريكيني العرتاف  املفاو�ضات احلالية، يفرت�ص ب�ضناع �ضيا�ضة 
اأف�ضل  ي��وؤدي للق�ضاء على  باإن�ضاء منطقة عازلة من جانب واحد قد  لرتكيا 
حليف للتحالف يف �ضوريا. ول�ضمان حمايتها، قد جترب قوات ق�ضد على عقد 
�ضفقة مع احلكومة ال�ضورية ورو�ضيا، ما ي�ضعف ب�ضدة نفوذ الوليات املتحدة 

يف املنطقة.  

تركيا تقول لن تخلي موقعها يف اإدلب ترامب ير�ّضح امراأة لقيادة القوات اجلوية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ال�ضابقة  ال�ضفرة  باريت  باربرا  تر�ضيح  ترامب  دونالد  الأمركي  الرئي�ص  اأعلن 
وامراأة الأعمال من اأريزونا لتويل قيادة القوات اجلوية المركية.

بني  فنلندا  ل���دى  وا���ض��ن��ط��ن  ���ض��ف��رة  من�ضب  ع��ام��ا   68 ال��ب��ال��غ��ة  ب��ارب��را  و�ضغلت 
مركز  تراأ�ضت  كما  بو�ص،  دبليو  ج��ورج  الرئي�ص  عهد  يف  و2009   2008 عامي 

“ايرو�ضباي�ص كوربوري�ضن” لأبحاث الطران حتى عام 2017.
وكتب ترامب على تويرت انها “�ضوف تكون وزيرة ممتازة«.

•• اأنقرة-رويرتز:

قال وزير الدفاع الرتكي خلو�ضي اأكار اإن بالده لن تخلي موقع املراقبة الع�ضكري 
بعد هجوم  �ضوريا،  �ضمال  للمعار�ضة يف  اآخ��ر معقل  تعد  التي  اإدل��ب،  لها يف  التابع 
الأنا�ضول  وكالة  وذك��رت  ال�ضهر.  هذا  نفذته  ال�ضورية  احلكومة  ق��وات  ب��اأن  ي�ضتبه 
بالقرب من  الأق��ل  ال�ضورية نفذت ثالثة هجمات على  اأن قوات احلكومة  لالأنباء 
موقع مراقبة تركي يف منطقة خف�ص الت�ضعيد باإدلب، وهو واحد من 12 موقعا 
مقامة مبوجب اتفاق اأبرم بني تركيا ورو�ضيا واإيران يف مايو- اأيار املا�ضي. وقال اأكار 

يف  اإدارة  جمل�ص  ع�ضو  اأي�����ض��ا  ه��ي  الخ��ت��ب��ار  وط��ي��ارة  ال�ضابقة  املحامية  وب��اري��ت 
“موؤ�ض�ضة راند” التي توّفر الأبحاث والتحليالت للقوات امل�ضلحة الأمريكية.

الأمريكية  اإنتل  ل�ضركة  ال�ضابق  التنفيذي  الرئي�ص  كريغ،  زوجها  مع  تعترب  وهي 
امراأة  اأول  كانت   1994 وعام  الرئي�ضيني.  املانحني اجلمهوريني  العمالقة، من 
ترت�ضح ملن�ضب حاكم ولية اأريزونا، لكنها ف�ضلت يف احل�ضول على تر�ضيح احلزب 

اجلمهوري.
واإذا متت امل�ضادقة على تعيينها، �ضتخلف باريت امراأة اأخرى يف من�ضب وزير �ضالح 

اجلو هي هيذر ويل�ضون.

لل�ضحفيني “اإخالء موقع املراقبة يف اإدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتاأكيد، 
لن يحدث يف اأي مكان«. واأ�ضاف “لن ترتاجع القوات امل�ضلحة الرتكية من مكان 
متركزها«. ويعي�ص اأكرث من ثالثة ماليني �ضخ�ص يف اإدلب واملناطق املحيطة بها 
بينهم كثرون فروا من تقدم احلكومة يف مناطق اأخرى ب�ضوريا يف ال�ضنوات القليلة 
غرب �ضوريا، واأدى الق�ضف  �ضمال  يف  العنف  من  �ضخ�ص  األف  املا�ضية. وفر 180 
حظيت  املا�ضي،  العام  ومنذ  املا�ضية.  الأ�ضابيع  يف  الع�ضرات  مقتل  اإىل  احلكومي 
املنطقة بحماية جزئية من خالل وقف لإطالق النار تو�ضطت فيه رو�ضيا وتركيا، 

لكن معظم املعارك التي وقعت يف الآونة الأخرة كانت يف تلك املنطقة العازلة.
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  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 308526 :بتاريخ: 2019/03/25
تاريخ الأولوية: 

باإ�ضم : رو هاو�ص فران�ضايز ، ال ال �ضي 
وعنوانه:  17877 فون كارمن افينيو �ضويت 100 ، ايرفني ، �ضي ايه 92614 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة العالمة         

     
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 

تدريب اللياقة البدنية لالأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ضتديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 
ومعدات وت�ضهيالت للتمارين اجلماعية.

و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمات ROW HOUSE باللغة الإجنليزية.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

EAT 127756 / تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   16 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311207 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:   فيتبيت اأ�ضرتاليا بي تي واي ال تي دي
وعنوانه: 3  دوديل رود، روز باي، ان ا�ص دبليو، 2029، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خدمات �ضالة الألعاب الريا�ضية. 

الواق�عة بالفئة:  41
و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " FITBEAT" بحروف لتينية.   

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311107 
تاريخ اإيداع الأولوية   26 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ص(؛  اأحزمة  ا�ضتحمام؛  اأرواب  ا�ضتحمام؛  �ضراويل  ا�ضتحمام؛  اأث��واب  )مالب�ص(؛  لالأطفال  �ضراويل  املالب�ص؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ص  ع��ب��اءات؛  ق�ضرة(؛  ن�ضوية  )���ض��رتات  قمي�ضولت  حتتية؛  ق�ضرة  �ضراويل  )مالب�ص(؛  �ضفلية  مالب�ص 
ال�ضوف؛  من  جاكيتات  ق�ضرة؛  �ضوفية  �ضراويل  )مالب�ص(؛  لالأذنني  اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�ص  من  جينز  رق�ص؛  مالب�ص 
�ضديرات  )مالب�ص(؛  ق��ف��ازات  )مالب�ص(؛  الفرو  من  مالب�ص  ال�ضوف؛  من  ن�ضائية  �ضديرات  ال�ضوف؛  من  �ضفلية  مالب�ص  قطع 
)مالب�ص(؛  للراأ�ص(  )اأغطية  برن�ص  قلن�ضوة؛  ذات  قطنية  �ضرتات  قلن�ضوة؛  ذات  �ضوفية  كنزات  راأ����ص؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�ضائية 
جلدية؛  مالب�ص  للمواليد؛  مالب�ص  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  حمبوكة؛  قم�ضان  )مالب�ص(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�ص  ج��وارب 
الأكمام؛  طويلة  �ضوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ضاق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  مريحة؛  مالب�ص  جلدية؛  جاكيتات 
قم�ضان  رجالية؛  داخلية  مالب�ص  اليومي؛  لال�ضتعمال  مالب�ص  امل��ن��زيل؛  لال�ضتعمال  طويلة  �ضراويل  الأك��م��ام؛  طويلة  قم�ضان 
مالب�ص  عنق؛  ربطات  املالب�ص؛  ياقات  ح��ول  اأ�ضرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�ص(؛  خمارات  للنقود؛  اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�ضية 
مطبوعة؛  كم  ن�ضف  قم�ضان  بولو؛  قم�ضان  مقلن�ضة؛  جاكيتات  )مالب�ص(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ص  ليلية؛ 
مالب�ص  ق�ضرة؛  ج��وارب  تنانر؛  قم�ضان؛  �ضالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ص  للمطر؛  مقاومة  مالب�ص  للمطر؛  معاطف 
للن�ضاء؛  �ضباحة  مالب�ص  للرجال؛  �ضباحة  مالب�ص  ثقيلة؛  طويلة  �ضراويل  ���ض��رتات؛  ق�ضرة؛  �ضورتات  ثقيلة؛  �ضرتات  ريا�ضية؛ 
مالب�ص  داخ��ل��ي��ة؛  مالب�ص  حتتية؛  قم�ضان  بناطيل؛  )م��الب�����ص(؛  علوية  مالب�ص  قطع  ك��م؛  ن�ضف  قم�ضان  اأك��م��ام؛  ب��دون  ب��ل��وزات 
الراأ�ص؛  اأغطية  �ضبا�ضب؛  اأحذية؛  الريا�ضة؛ �ضنادل؛  ا�ضتخدامات  لغر  لبا�ص قدم  باإ�ضبع؛  �ضبا�ضب  القدم؛  لبا�ص  للرياح؛  م�ضادة 

 قبعات )اأغطية للراأ�ص(؛ قبعات؛ قبعات ا�ضتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ص( 
25 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " ABERCROMBIE KIDS PLAY IS LIFE " باأحرف لتينية و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311093 

تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018
با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ضتح�ضرات مواد جتميلية ومواد تواليت غر طبية؛ منظفات اأ�ضنان غر طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ضتح�ضرات تبيي�ص 
الأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�ص؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط؛ كرميات ا�ضتحمام )غر طبية( 
وكرميات �ضعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�ضم�ص وكرميات بعد التعر�ص لل�ضم�ص وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف 
وكرميات معطرة وكرميات ال�ضتحمام؛ غ�ضول )لو�ضن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ضتح�ضرات حالقة؛ م�ضتح�ضرات 
التجميلي(؛  بالب�ضرة؛ كرمي اجل�ضم؛ غ�ضول )لو�ضن( اجل�ضم؛ زيوت اجل�ضم )لال�ضتخدام  للعناية  بعد احلالقة؛ م�ضتح�ضرات  ما 
مق�ضرات للج�ضم؛ مق�ضرات للوجه )م�ضتح�ضرات جتميل(؛ كرميات لليدين؛ غ�ضول )لو�ضن( لليدين؛ مرهم مرطب لل�ضفاه )غر 
جتميل  م�ضتح�ضرات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  غ�ضول  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛ 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمر  للعينني؛ كرميات وغ�ضول  للج�ضم؛ كرمي  التجميل؛ م�ضاحيق  ال�ضبة لأغرا�ص  باجلمال؛ حجر  للعناية 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غر الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطر اجلو؛ بخور؛ مزيجات من 
اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات عطرية؛ خال�ضات اأثرية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ 
عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطر الغرف؛ اأكيا�ص معطرة للبيا�ضات؛ م�ضتح�ضرات وعالجات لل�ضعر؛ جل ت�ضفيف ال�ضعر وغ�ضول ت�ضفيف 
ال�ضعر و مو�ص ت�ضفيف ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر لي�ضت لأغرا�ص طبية؛ �ضامبو؛ بل�ضم ال�ضعر؛ �ضبغة �ضعر؛ م�ضتح�ضرات 
تنظيف ال�ضعر )�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق لال�ضتخدام 
امل�ضتعارة؛  الرمو�ص  لتثبيت  ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ لوا�ضق  الكريهة لال�ضتخدام  الروائح  ال�ضخ�ضي؛ مزيل 
غ�ضولت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛  ملمع  امل�ضتعار؛  ال�ضعر  لتثبيت  لوا�ضق  م�ضتعارة؛  اأظافر  م�ضتعارة؛  رمو�ص 
للج�ضم؛ غ�ضولت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم؛ 

 طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ مل�ضقات فنية لالأظافر؛ طالء الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ضتحمام 
3 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " RUEHL. " باأحرف لتينية و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311095 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

خالئط املعادن النفي�ضة؛ معادن نفي�ضة غر م�ضغولة اأو ن�ضف م�ضغولة؛ متائم )جموهرات(؛ اأ�ضاور للكاحل؛ 
اأ�ضاور؛ حلي �ضغرة على �ضكل اأ�ضاور؛ دبابي�ص للزينة )جموهرات(؛ قالئد �ضل�ضلية )جموهرات(؛ زمامات 
جموهرات  للوجه؛  جموهرات  اأق��راط؛  الطلب؛  ح�ضب  م�ضنوعة  جموهرات  القم�ضان؛  لأكمام  )مرابط( 
دبابي�ص  العنق؛  البال�ضتيكية؛ خوامت )جموهرات(؛ م�ضابك ربطات  واملجوهرات  املجوهرات  تقليد  وت�ضمل 
ربطات العنق؛ �ضاعات اليد؛ علب ل�ضاعات اليد وال�ضاعات الكبرة؛ علب املجوهرات؛ حلقات للمفاتيح؛ حلي 

 �ضغرة حللقات املفاتيح؛ اأحجار كرمية؛ اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة. 
الواق�عة بالفئة:  14

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " RUEHL. " باأحرف لتينية
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311098 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود حيوانات؛ �ضناديق م�ضنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزلجات؛ حقائب  �ضيور  �ضبه م�ضنع؛  �ضبه م�ضنعة؛ فرو  اأو  �ضيور جلدية؛ جلود م�ضنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  الأغ��را���ص؛  لكافة  ريا�ضية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �ضفرية  حقائب  ل��الأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  والأوراق؛  للوثائق  م�ضطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ضاطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  الأغ��را���ص؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  ال��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�ضة؛  معادن  من  لي�ضت  معدنية  نقود  ج��زدان  اليد؛  يف  حتمل  �ضغرة  حقائب  �ضغرة؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��الت  )حم��اف��ظ(؛  الئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
ال�ضكل؛ حقائب مالب�ص لل�ضفر؛ حقائب يد للرجال؛  الئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�ضتطيلة 
حقائب قما�ضية؛ حقائب اجليم؛ حقائب يد؛ جزادين؛ حافظات مفاتيح م�ضنوعة من اجللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جرابات جلدية؛ جزادين جلدية؛ حقائب �ضفر جلدية؛ بطاقات حلقائب ال�ضفر وجزادين 
ال�ضخ�ضية  والأغ��را���ص  واملفاتيح  املكياج  حلمل  ج��راب��ات  ج��راب��ات؛  ال�ضكل؛  اأ�ضطوانية  حمل  حقائب  الأغ��را���ص؛  متعددة 
الأخ��رى؛ حقائب ذات �ضر؛ حقائب مدر�ضية؛ حقائب ت�ضوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �ضفرية؛ حقائب �ضفر؛ حقائب �ضفر 
فارغة؛  تباع  الزينة  مل��واد  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �ضفرية  �ضناديق  تواليت؛  حقائب  امل��دب��وغ��ة؛  اجل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�ضنوعة 

 جزادين تثبت على الر�ضغ؛ �ضروج؛ �ضياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي. 
18 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " RUEHL. " باأحرف لتينية و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311099 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ص(؛  اأحزمة  ا�ضتحمام؛  اأرواب  ا�ضتحمام؛  �ضراويل  ا�ضتحمام؛  اأث��واب  )مالب�ص(؛  لالأطفال  �ضراويل  املالب�ص؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ص  ع��ب��اءات؛  ق�ضرة(؛  ن�ضوية  )���ض��رتات  قمي�ضولت  حتتية؛  ق�ضرة  �ضراويل  )مالب�ص(؛  �ضفلية  مالب�ص 
ال�ضوف؛  من  جاكيتات  ق�ضرة؛  �ضوفية  �ضراويل  )مالب�ص(؛  لالأذنني  اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�ص  من  جينز  رق�ص؛  مالب�ص 
�ضديرات  )مالب�ص(؛  ق��ف��ازات  )مالب�ص(؛  الفرو  من  مالب�ص  ال�ضوف؛  من  ن�ضائية  �ضديرات  ال�ضوف؛  من  �ضفلية  مالب�ص  قطع 
)مالب�ص(؛  للراأ�ص(  )اأغطية  برن�ص  قلن�ضوة؛  ذات  قطنية  �ضرتات  قلن�ضوة؛  ذات  �ضوفية  كنزات  راأ����ص؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�ضائية 
جلدية؛  مالب�ص  للمواليد؛  مالب�ص  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  حمبوكة؛  قم�ضان  )مالب�ص(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�ص  ج��وارب 
الأكمام؛  طويلة  �ضوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ضاق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  مريحة؛  مالب�ص  جلدية؛  جاكيتات 
قم�ضان  رجالية؛  داخلية  مالب�ص  اليومي؛  لال�ضتعمال  مالب�ص  امل��ن��زيل؛  لال�ضتعمال  طويلة  �ضراويل  الأك��م��ام؛  طويلة  قم�ضان 
مالب�ص  عنق؛  ربطات  املالب�ص؛  ياقات  ح��ول  اأ�ضرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�ص(؛  خمارات  للنقود؛  اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�ضية 
مطبوعة؛  كم  ن�ضف  قم�ضان  بولو؛  قم�ضان  مقلن�ضة؛  جاكيتات  )مالب�ص(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ص  ليلية؛ 
مالب�ص  ق�ضرة؛  ج��وارب  تنانر؛  قم�ضان؛  �ضالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ص  للمطر؛  مقاومة  مالب�ص  للمطر؛  معاطف 
للن�ضاء؛  �ضباحة  مالب�ص  للرجال؛  �ضباحة  مالب�ص  ثقيلة؛  طويلة  �ضراويل  ���ض��رتات؛  ق�ضرة؛  �ضورتات  ثقيلة؛  �ضرتات  ريا�ضية؛ 
مالب�ص  داخ��ل��ي��ة؛  مالب�ص  حتتية؛  قم�ضان  بناطيل؛  )م��الب�����ص(؛  علوية  مالب�ص  قطع  ك��م؛  ن�ضف  قم�ضان  اأك��م��ام؛  ب��دون  ب��ل��وزات 
الراأ�ص؛  اأغطية  �ضبا�ضب؛  اأحذية؛  الريا�ضة؛ �ضنادل؛  ا�ضتخدامات  لغر  لبا�ص قدم  باإ�ضبع؛  �ضبا�ضب  القدم؛  لبا�ص  للرياح؛  م�ضادة 

 قبعات )اأغطية للراأ�ص(؛ قبعات؛ قبعات ا�ضتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ص( 
25 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " RUEHL. " باأحرف لتينية و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311105 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإدارة الأع����م����ال؛ ت��وج��ي��ه الأع����م����ال؛ ت��ف��ع��ي��ل ال��ن�����ض��اط امل��ك��ت��ب��ي؛ خ���دم���ات حمالت  ال���دع���اي���ة والإع��������الن؛ 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��الب�����ص واأل��ب�����ض��ة ال��ق��دم واأغ��ط��ي��ة ال���راأ����ص وال�����ض��اب��ون وال��ع��ط��ور والزيوت 
ال�ضم�ضية  وال��ن��ظ��ارات  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  ال�ضعر  )لو�ضن(  وغ�ضول  التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية 
الإلكرتونية  والب�ضرية  ال�ضمعية  الأجهزة  واك�ض�ضوارات  احلوا�ضيب  واك�ض�ضوارات  الهواتف  واك�ض�ضوارات 
حمالت  خ��دم��ات  ال�ضعر؛  واك�����ض�����ض��وارات  الن�ضيج  ومنتجات  واحل��ق��ائ��ب  القرطا�ضية  وامل����واد  وامل��ج��وه��رات 
والعطور  وال�ضابون  ال��راأ���ص  واأغطية  ال��ق��دم  واألب�ضة  باملالب�ص  املرتبطة  الإن��رتن��ت  ع��رب  بالتجزئة  البيع 
والنظارات  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  ال�ضعر  )ل��و���ض��ن(  وغ�ضول  التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية  وال��زي��وت 
والب�ضرية  ال�ضمعية  الأج��ه��زة  واك�ض�ضوارات  احلوا�ضيب  واك�ض�ضوارات  الهواتف  واك�ض�ضوارات  ال�ضم�ضية 
تنظيم  ال�ضعر؛  واك�ض�ضوارات  الن�ضيج  ومنتجات  واحلقائب  القرطا�ضية  وامل���واد  واملجوهرات  الإلكرتونية 
والرتويج  التجارية  ال��ع��الم��ات  وه��وي��ة  ال�ضلع  ت�ضويق  عليها؛  والإ����ض���راف  ال��ع��م��الء  ولء  ب��رام��ج  وت�ضغيل 

 لها عرب ا�ضتعمال �ضفراء العالمات التجارية وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " RUEHL. " باأحرف لتينية
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311075 
 تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خالئط املعادن النفي�ضة؛ معادن نفي�ضة غر م�ضغولة اأو ن�ضف م�ضغولة؛ متائم )جموهرات(؛ اأ�ضاور للكاحل؛ 
اأ�ضاور؛ حلي �ضغرة على �ضكل اأ�ضاور؛ دبابي�ص للزينة )جموهرات(؛ قالئد �ضل�ضلية )جموهرات(؛ زمامات 
جموهرات  للوجه؛  جموهرات  اأق��راط؛  الطلب؛  ح�ضب  م�ضنوعة  جموهرات  القم�ضان؛  لأكمام  )مرابط( 
دبابي�ص  العنق؛  البال�ضتيكية؛ خوامت )جموهرات(؛ م�ضابك ربطات  واملجوهرات  املجوهرات  تقليد  وت�ضمل 
ربطات العنق؛ �ضاعات اليد؛ علب ل�ضاعات اليد وال�ضاعات الكبرة؛ علب املجوهرات؛ حلقات للمفاتيح؛ حلي 

 �ضغرة حللقات املفاتيح؛ اأحجار كرمية؛ اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة. 
الواق�عة بالفئة:  14

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " RUEHL NO. " باأحرف لتينية يليها الرقم  925 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311082 

تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018
با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ضتح�ضرات مواد جتميلية ومواد تواليت غر طبية؛ منظفات اأ�ضنان غر طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ضتح�ضرات تبيي�ص 
الأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�ص؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط؛ كرميات ا�ضتحمام )غر طبية( 
وكرميات �ضعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�ضم�ص وكرميات بعد التعر�ص لل�ضم�ص وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف 
وكرميات معطرة وكرميات ال�ضتحمام؛ غ�ضول )لو�ضن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ضتح�ضرات حالقة؛ م�ضتح�ضرات 
التجميلي(؛  بالب�ضرة؛ كرمي اجل�ضم؛ غ�ضول )لو�ضن( اجل�ضم؛ زيوت اجل�ضم )لال�ضتخدام  للعناية  بعد احلالقة؛ م�ضتح�ضرات  ما 
مق�ضرات للج�ضم؛ مق�ضرات للوجه )م�ضتح�ضرات جتميل(؛ كرميات لليدين؛ غ�ضول )لو�ضن( لليدين؛ مرهم مرطب لل�ضفاه )غر 
جتميل  م�ضتح�ضرات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  غ�ضول  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛ 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمر  للعينني؛ كرميات وغ�ضول  للج�ضم؛ كرمي  التجميل؛ م�ضاحيق  ال�ضبة لأغرا�ص  باجلمال؛ حجر  للعناية 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غر الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطر اجلو؛ بخور؛ مزيجات من 
اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات عطرية؛ خال�ضات اأثرية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ 
عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطر الغرف؛ اأكيا�ص معطرة للبيا�ضات؛ م�ضتح�ضرات وعالجات لل�ضعر؛ جل ت�ضفيف ال�ضعر وغ�ضول ت�ضفيف 
ال�ضعر و مو�ص ت�ضفيف ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر لي�ضت لأغرا�ص طبية؛ �ضامبو؛ بل�ضم ال�ضعر؛ �ضبغة �ضعر؛ م�ضتح�ضرات 
تنظيف ال�ضعر )�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق لال�ضتخدام 
امل�ضتعارة؛  الرمو�ص  لتثبيت  ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ لوا�ضق  الكريهة لال�ضتخدام  الروائح  ال�ضخ�ضي؛ مزيل 
غ�ضولت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛  ملمع  امل�ضتعار؛  ال�ضعر  لتثبيت  لوا�ضق  م�ضتعارة؛  اأظافر  م�ضتعارة؛  رمو�ص 
للج�ضم؛ غ�ضولت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم؛ 

 طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ مل�ضقات فنية لالأظافر؛ طالء الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ضتحمام. 
3 الواق�عة بالفئة:  

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " RUEHL NO. " باأحرف لتينية يليها الرقم  925
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311084 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود حيوانات؛ �ضناديق م�ضنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزلجات؛ حقائب  �ضيور  �ضبه م�ضنع؛  �ضبه م�ضنعة؛ فرو  اأو  �ضيور جلدية؛ جلود م�ضنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  الأغ��را���ص؛  لكافة  ريا�ضية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �ضفرية  حقائب  ل��الأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  والأوراق؛  للوثائق  م�ضطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ضاطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  الأغ��را���ص؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  ال��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�ضة؛  معادن  من  لي�ضت  معدنية  نقود  ج��زدان  اليد؛  يف  حتمل  �ضغرة  حقائب  �ضغرة؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��الت  )حم��اف��ظ(؛  الئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
ال�ضكل؛ حقائب مالب�ص لل�ضفر؛ حقائب يد للرجال؛  الئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�ضتطيلة 
حقائب قما�ضية؛ حقائب اجليم؛ حقائب يد؛ جزادين؛ حافظات مفاتيح م�ضنوعة من اجللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جرابات جلدية؛ جزادين جلدية؛ حقائب �ضفر جلدية؛ بطاقات حلقائب ال�ضفر وجزادين 
ال�ضخ�ضية  والأغ��را���ص  واملفاتيح  املكياج  حلمل  ج��راب��ات  ج��راب��ات؛  ال�ضكل؛  اأ�ضطوانية  حمل  حقائب  الأغ��را���ص؛  متعددة 
الأخ��رى؛ حقائب ذات �ضر؛ حقائب مدر�ضية؛ حقائب ت�ضوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �ضفرية؛ حقائب �ضفر؛ حقائب �ضفر 
فارغة؛  تباع  الزينة  مل��واد  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �ضفرية  �ضناديق  تواليت؛  حقائب  امل��دب��وغ��ة؛  اجل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�ضنوعة 

 جزادين تثبت على الر�ضغ؛ �ضروج؛ �ضياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي. 
18 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " RUEHL NO. " باأحرف لتينية يليها الرقم  925 و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019 املودعة حتت رقم:  311086 
تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018

با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ص(؛  اأحزمة  ا�ضتحمام؛  اأرواب  ا�ضتحمام؛  �ضراويل  ا�ضتحمام؛  اأث��واب  )مالب�ص(؛  لالأطفال  �ضراويل  املالب�ص؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ص  ع��ب��اءات؛  ق�ضرة(؛  ن�ضوية  )���ض��رتات  قمي�ضولت  حتتية؛  ق�ضرة  �ضراويل  )مالب�ص(؛  �ضفلية  مالب�ص 
ال�ضوف؛  من  جاكيتات  ق�ضرة؛  �ضوفية  �ضراويل  )مالب�ص(؛  لالأذنني  اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�ص  من  جينز  رق�ص؛  مالب�ص 
�ضديرات  )مالب�ص(؛  ق��ف��ازات  )مالب�ص(؛  الفرو  من  مالب�ص  ال�ضوف؛  من  ن�ضائية  �ضديرات  ال�ضوف؛  من  �ضفلية  مالب�ص  قطع 
)مالب�ص(؛  للراأ�ص(  )اأغطية  برن�ص  قلن�ضوة؛  ذات  قطنية  �ضرتات  قلن�ضوة؛  ذات  �ضوفية  كنزات  راأ����ص؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�ضائية 
جلدية؛  مالب�ص  للمواليد؛  مالب�ص  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  حمبوكة؛  قم�ضان  )مالب�ص(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�ص  ج��وارب 
الأكمام؛  طويلة  �ضوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ضاق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ص  مريحة؛  مالب�ص  جلدية؛  جاكيتات 
قم�ضان  رجالية؛  داخلية  مالب�ص  اليومي؛  لال�ضتعمال  مالب�ص  امل��ن��زيل؛  لال�ضتعمال  طويلة  �ضراويل  الأك��م��ام؛  طويلة  قم�ضان 
مالب�ص  عنق؛  ربطات  املالب�ص؛  ياقات  ح��ول  اأ�ضرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�ص(؛  خمارات  للنقود؛  اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�ضية 
مطبوعة؛  كم  ن�ضف  قم�ضان  بولو؛  قم�ضان  مقلن�ضة؛  جاكيتات  )مالب�ص(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ص  ليلية؛ 
مالب�ص  ق�ضرة؛  ج��وارب  تنانر؛  قم�ضان؛  �ضالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ص  للمطر؛  مقاومة  مالب�ص  للمطر؛  معاطف 
للن�ضاء؛  �ضباحة  مالب�ص  للرجال؛  �ضباحة  مالب�ص  ثقيلة؛  طويلة  �ضراويل  ���ض��رتات؛  ق�ضرة؛  �ضورتات  ثقيلة؛  �ضرتات  ريا�ضية؛ 
مالب�ص  داخ��ل��ي��ة؛  مالب�ص  حتتية؛  قم�ضان  بناطيل؛  )م��الب�����ص(؛  علوية  مالب�ص  قطع  ك��م؛  ن�ضف  قم�ضان  اأك��م��ام؛  ب��دون  ب��ل��وزات 
الراأ�ص؛  اأغطية  �ضبا�ضب؛  اأحذية؛  الريا�ضة؛ �ضنادل؛  ا�ضتخدامات  لغر  لبا�ص قدم  باإ�ضبع؛  �ضبا�ضب  القدم؛  لبا�ص  للرياح؛  م�ضادة 

 قبعات )اأغطية للراأ�ص(؛ قبعات؛ قبعات ا�ضتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ص( 
25 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " RUEHL NO. " باأحرف لتينية يليها الرقم  925 و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   14 مايو 2019  املودعة حتت رقم:  311088 
 تاريخ اإيداع الأولوية   20 نوفمرب 2018 

  با�ض��م:   ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإدارة الأع����م����ال؛ ت��وج��ي��ه الأع����م����ال؛ ت��ف��ع��ي��ل ال��ن�����ض��اط امل��ك��ت��ب��ي؛ خ���دم���ات حمالت  ال���دع���اي���ة والإع��������الن؛ 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��الب�����ص واأل��ب�����ض��ة ال��ق��دم واأغ��ط��ي��ة ال���راأ����ص وال�����ض��اب��ون وال��ع��ط��ور والزيوت 
ال�ضم�ضية  وال��ن��ظ��ارات  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  ال�ضعر  )لو�ضن(  وغ�ضول  التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية 
الإلكرتونية  والب�ضرية  ال�ضمعية  الأجهزة  واك�ض�ضوارات  احلوا�ضيب  واك�ض�ضوارات  الهواتف  واك�ض�ضوارات 
حمالت  خ��دم��ات  ال�ضعر؛  واك�����ض�����ض��وارات  الن�ضيج  ومنتجات  واحل��ق��ائ��ب  القرطا�ضية  وامل����واد  وامل��ج��وه��رات 
والعطور  وال�ضابون  ال��راأ���ص  واأغطية  ال��ق��دم  واألب�ضة  باملالب�ص  املرتبطة  الإن��رتن��ت  ع��رب  بالتجزئة  البيع 
والنظارات  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  ال�ضعر  )ل��و���ض��ن(  وغ�ضول  التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية  وال��زي��وت 
والب�ضرية  ال�ضمعية  الأج��ه��زة  واك�ض�ضوارات  احلوا�ضيب  واك�ض�ضوارات  الهواتف  واك�ض�ضوارات  ال�ضم�ضية 
تنظيم  ال�ضعر؛  واك�ض�ضوارات  الن�ضيج  ومنتجات  واحلقائب  القرطا�ضية  وامل���واد  واملجوهرات  الإلكرتونية 
والرتويج  التجارية  ال��ع��الم��ات  وه��وي��ة  ال�ضلع  ت�ضويق  عليها؛  والإ����ض���راف  ال��ع��م��الء  ولء  ب��رام��ج  وت�ضغيل 

 لها عرب ا�ضتعمال �ضفراء العالمات التجارية وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " RUEHL NO. " باأحرف لتينية يليها الرقم  925 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  129257 
با�ض��م:  الحتاد للطران

وعنوانه: �ص.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات   

الواق�عة بالفئة:  39
بتاريخ:  2010/08/16 وامل�ضجلة حتت رقم 106918 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
 2029/05/ 14 احلماية يف  14 /2019/05  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   30 اإبريل 2019 املودعة حتت رقم:  310436 
تاريخ اإيداع الأولوية   25 فرباير 2019

با�ض��م:   كوانتم ايديوكي�ضن بي تي ئي. ال تي دي.
وعنوانه: #18-00 كليفورد �ضنرت 24 رافلز بلي�ص، �ضنغافورة    

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب ملرحلة ما قبل املدر�ضة؛ التعليم والتهذيب والتدري�ص والتدريب من اأجل توفر خدمات 
التعليم ملرحلة ما قبل املدر�ضة؛ املعلومات التعليمية فيما يتعلق بريا�ص الأطفال؛ خدمات التعليم البتدائي؛ 
تنظيم املنا�ضبات التعليمية فيما يتعلق بريا�ص الأطفال؛ تطوير املواد التعليمية؛ خدمات التعليم اأو الرتفيه 
بريا�ص  املتعلقة  التعليمية  املطبوعات  ن�ضر  لالأطفال؛  املقدمة  التعليمية  اخل��دم��ات  الأط��ف��ال؛  ريا�ص  يف 
لالأطفال؛  التعليمية  باخلدمات  املتعلقة  املعلومات  توفر  التعليمية؛  لالأغرا�ص  املرافق  توفر  الأطفال؛ 
توفر موقع على �ضبكة الإنرتنت ي�ضم معلومات يف جمالت التعليم والرتفيه لالأطفال؛ خدمات التعليم 
التعليمية،  الربامج  الأطفال؛  ريا�ص  التعليم يف  التمهيدي من خالل  التعليم  توفر  والتهذيب، وحتديداً 
اللعب؛  جمموعات  خالل  من  لالأطفال  التعليمية  اخلدمات  توفر  املدر�ضة؛  قبل  ما  مرحلة  يف  وحتديدا 

توفر املن�ضورات الإلكرتونية عرب الإنرتنت فيما يتعلق باخلدمات التعليمية، غر قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة:  41

  I " املكتوبة ب�ضكل مميز مع نقطتني اأعلى  احلرف " Kido"  و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 129261 
با�ض��م: الحتاد للطران

وعنوانه: �ص.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  39 
بتاريخ:  2010/08/16 وامل�ضجلة حتت رقم 106917 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
 2029/05/ 14 وحتى تاريخ:  احلماية يف  14 /2019/05  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 189526 بتاريخ : 2013/04/02

امل�ضجلة بالرقم : 189526 بتاريخ : 2014/06/08
باإ�ضم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �ص ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�ضم املتنازل له: برمييار �ضكافولدينغ  �ص.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�ضي�ص-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 19
خ�ضب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة 19

بيانات التعديل: ا�ضم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �ضكافولدينغ  �ص.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�ضي�ص-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: 2018/09/17        تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2019/03/17   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 191454 بتاريخ : 2013/05/08

امل�ضجلة بالرقم : 191454 بتاريخ : 2014/09/16
باإ�ضم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �ص ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�ضم املتنازل له: برمييار �ضكافولدينغ  �ص.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�ضي�ص-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 19
خ�ضب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة 19

بيانات التعديل: ا�ضم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �ضكافولدينغ  �ص.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�ضي�ص-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: 2018/09/17        تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2019/03/17   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 125056
باإ�ضم : مبادلة كابيتالند  للعقارات - ذ.م.م  

وعنوانه: �ص.ب. 30398، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 وامل�ضجلة حتت الرقم: 125056 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

EAT 38136

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 311399 :بتاريخ: 2019/05/21
ال�ضم : ثري ام كومبني

وعنوانه:  بورت �ضناليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:8 
مق�ضات ، اأدوات قطع تعمل يدوياً.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   SCOTCH باللغة الإجنليزية.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

EAT 136333
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

ال��ق��دم بدبي  الإم����ارات لكرة  ُعقد يف مقر احت��اد 
الفنية  الإدارة  بني  الأول  الفني  الجتماع  اأم�ص 
املراحل  بقطاع  الفنيني  وامل����دراء  ال��ك��رة   ب��احت��اد 
ال�ضنية لالأندية بح�ضور عبيد مبارك ال�ضام�ضي 
ومي�ضيل �ضابلون املدير الفني  ورا�ضد عامر مدير 
التدريب  مدير  ح�ضن  وعبداهلل  التدريب  مراكز 

وكرمي طيارة حملل فني .
وا���ض��ت��ع��ر���ص الج��ت��م��اع روؤي�����ة وف��ل�����ض��ف��ة الحت���اد 
تطوير  ومناق�ضة  الأن��دي��ة  م��ع  بالعمل  اخلا�ضة 
ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي امل��رت��ب��ط ب��ق��ط��اع امل��راح��ل ال�ضنية  
من خالل روؤية احتاد الكرة بخطة طويلة املدى 

بالتعاون والتن�ضيق امل�ضرتك مع الأندية .
وقدم مي�ضيل �ضابلون املدير الفني لحتاد الكرة 
اخلطوط العري�ضة لروؤية الحتاد والتي تت�ضمن 
منهجية  فكرة  تو�ضيح  هي  رئي�ضة  حم��اور  اأربعة 

العمل يف تطوير قطاع النا�ضئني  ودور الأندية يف 
كيفية تطوير العمل الفني مع الالعبني  وو�ضع 
الدولة  يف  ال�ضنية  للمراحل  لعب  طريقة  اأن�ضب 
القطاع  لتطوير  الفني  العمل  و���ض��ع  وم��ب��ادئ   ،

ح�ضب مراحل الفئات العمرية امل�ضتهدفة .
كما ناق�ص الجتماع الأولويات الفنية للروؤية التي 
تعليم   ، ه��ي  مهمة  حم��اور  اأرب��ع��ة  اأي�ضاً  تت�ضمن 
طبقاً  ال��ت��دري��ب  ن��ط��اق  ح�ضب  امل��درب��ني  وتطوير 
، ومراكز  ال��ق��دم  الآ���ض��ي��وي لكرة  ملعاير الحت���اد 
التدريب التابعة لحتاد الكرة ، والإ�ضراف الفني 
اأكادمييات الأندية ح�ضب متطلبات الحتاد  على 
اللعبة  ق��اع��دة  وتو�ضعة   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأ���ض��ي��وي 
الفنيني  امل�����دراء  . وق����دم  ب��ال��رباع��م  واله���ت���م���ام 
لالأندية خالل الجتماع جمموعة من املقرتحات 
التي يرون اأنها �ضت�ضاعد يف تطوير العمل الفني 
 ، املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�ضنية  امل��راح��ل  بقطاع 
والتي تتمثل يف زيادة عدد املباريات يف امل�ضابقات ، 

وتقلي�ص فرتة التوقف قبل الإمتحانات املدر�ضية 
، بالإ�ضافة للم�ضاركة بفريقني “ اأ ، ب “ بالن�ضبة 
نظام  على  والت��ف��اق   ، ال��دن��ي��ا  امل��راح��ل  مل�ضابقات 
 7 “ اللعب  يف  �ضنة   13 و   12 حت��ت  م�ضابقتي 
لع��ب��ني و ح��ار���ص “ ع��ل��ى اأن ي��ق��وم احت���اد الكرة 

باإيجاد اآلية لنظام امل�ضابقتني .

وقامت الإدارة الفنية باحتاد الكرة بت�ضليم املدراء 
تدريب  منهجية  خ��ط��ة  ك���ل  ل��الأن��دي��ة  ال��ف��ن��ي��ني 
ال��ق��دم طبقاً  ك��رة  اأك��ادمي��ي��ات  ال��رباع��م و تقييم 
للتعرف على  الآ���ض��ي��وي وذل���ك  مل��ع��اي��ر الحت����اد 
روؤية وفل�ضفة احتاد الكرة يف تطوير العمل الفني 

بقطاع النا�ضئني .

لأندية  فنياً  اجتماعاً  القادمة  الفرتة  و�ضت�ضهد 
الدرجة الأوىل وعقد ور�ص عمل لتعريف الأندية 

على مراحل توحيد العمل الفني .

�شمن روؤيته لتطوير العمل الفني بقطاع املراحل ال�شنية 

احتــاد الكــرة يجتمــع باملــدراء الفنيــني لالأنديــة 

التدريب الإعالمي لالعبني ي�ضهد تفاعال مميزا
توا�ضلت فعاليات التدريب الإعالمي لالعبني لليوم الثاين على التوايل 
وذلك �ضباح يوم الأحد املوافق 17 مار�ص بق�ضر الثقافة باإمارة ال�ضارقة 
الأول  الفريق  وم�ضاركة لعبي  الريا�ضي  ال�ضارقة  بالتعاون مع جمل�ص 
الالعبون يف  تعرف  ال��ق��دم،  لكرة  الإم���ارات  ن��ادي  و21 عاما من فريق 
التدريب على اأهمية الر�ضالة الإعالمية، دور الإعالم يف حياة الالعب، 
اأ�ض�ص ومهارات التعامل مع خمتلف و�ضائل الإعالم واملوؤمترات ال�ضحفية 

الناجحة.
درجة  رف��ع  بهدف  �ضنويا  التدريب  ه��ذا  املحرتفني  دوري  جلنة  وتنظم   
وعي لعبي دورينا باأهمية الإعالم مبختلف اأ�ضكاله يف حياة الريا�ضيني، 

وياأتي  الإع���الم.  و�ضائل  مع  التعامل  وم��ه��ارات  اأ�ضا�ضيات  من  ومتكينهم 
م�����ض��روع ال��ت��دري��ب الإع���الم���ي ل��الع��ب��ني يف اإط����ار م�����ض��اع��ي جل��ن��ة دوري 
املحرتفني الرامية لتعزيز ثقافة الحرتاف لدى اأطراف منظومة دوري 
اخلليج العربي، وتنفيًذا للخطة ال�ضرتاتيجية للجنة 2020-2017 

يف جانب تاأهيل حمرتفني يت�ضمون باملهنية العالية. 
 �ضهد التدريب الإعالمي تفاعال مع امل�ضاركني، واأظهروا مهارات جديدة 
في�ضل  وامل���درب  الإع��الم��ي  قدمها  التي  والن�ضائح  التوجيهات  بف�ضل 
الأن�ضب  بال�ضكل  املكت�ضبة  املهارات  توظيف  على  دربهم  ال��ذي  حريز،  بن 

لالعب كرة القدم.

•• الظفرة-الفجر

توج فريق بينونة ببطولة حمدان بن 
 2019 “ الظفرة  القدم  زاي��د لكرة 
امل��ا���ض��ي��ة وذل����ك بعد  ق��ب��ل  “ ال��ل��ي��ل��ة 
فوزه يف املباراة النهائية التي اأقيمت 
باإ�ضتاد حمدان بن زايد مبدينة زايد 
يف منطقة الظفرة على فريق بوح�ضا 
ب�����ض��رب��ات ال��رتج��ي��ح ب��اأرب��ع��ة اأه���داف 
م��ق��اب��ل ه��دف��ني ب��ع��د ان��ت��ه��اء الوقت 
بهدف  الإي��ج��اب��ي  بالتعادل  الأ���ض��ل��ي 

لكل فريق.
�ضعادة  ق����ام  امل����ب����اراة  ن��ه��اي��ة  وع���ق���ب 
وكيل  ال���رم���ي���ث���ي  خ���ل���ف���ان  ����ض���ل���ط���ان 
منطقة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل  دي�������وان 
الظفرة رئي�ص اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة بح�ضور عدد من من مدراء 
املجتمع  وموؤ�ض�ضات  الدوائر  وممثلي 
املحلي باملنطقة بتتويج فريق بينونة 
�ضاحب املركز الأول بدرع البطولة و 
جائزة مالية قدرها 100 األف درهم 
فيما  الذهبية..  امليداليات  و  و�ضيارة 
ج���رى ت��ك��رمي ف��ري��ق ب��وح�����ض��ا بدرع 

الف�ضية  وامل���دال���ي���ات  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
ومبلغ 70 األف درهم و�ضيارة.

املباراة  و كرم الرميثي طاقم حتكيم 
النقبي  ع���ادل  ال��دول��ي��ني  احلكميني 
و�ضلطان املرزوقي اللذين اأدارا املباراة 
البطولة  رع��اة  و  للبطولة  النهائية 
وهم دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأبوظبي  ال��ط��اق��ة  ودائ������رة  ال��ظ��ف��رة 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���ض��رك��ة  و 

ومديرية  الظفرة  “اأدنوك” وبلدية 
�ضرطة منطقة الظفرة وم�ضت�ضفيات 
الريا�ضي  ال��ظ��ف��رة  ون����ادي  ال��ظ��ف��رة 
النفط  ب��اي��ون��ر خل���دم���ات  و���ض��رك��ة 
التعاونية  ال��ظ��ف��رة  وجمعية  وال��غ��از 
الظفرة  مبنطقة  وي�����ض��رتن  وف��ن��ادق 

وقناة بينونة و�ضركة اأحلى جو.
كما كرم رئي�ص اللجنة املنظمة العليا 
عبد  بوح�ضا  ف��ري��ق  لع��ب  للبطولة 

الفائز بجائزة احلذاء  الكرمي عمرو 
بالبطولة  لع���ب  لأف�����ض��ل  ال��ذه��ب��ي 
احلمرا  فريق  من  النيادي  وحممود 
كاأف�ضل  ال���ذه���ب���ي  ب��ال��ق��ف��از  ال���ف���ائ���ز 
احلمادي  ي��و���ض��ف  واأح����م����د  ح���ار����ص 
كهداف  ال���ذه���ب���ي  احل������ذاء  ب���ج���ائ���زة 
اإ�ضافة اإىل مبلغ مايل لكل  للبطولة 

لعب.
للبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  وج����اءت 

ق��وي��ة وم��ث��رة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا وتقدم 
فريق بوح�ضا يف الدقيقة 15 بهدف 
عبد الكرمي عمرو فيما متكن بينونة 
من معادلة النتيجة يف الدقيقة 26 

عن طريق نيكول�ص.
املتكررة من لعبي  امل��ح��اولت  ورغ��م 
يف  امل���ب���اراة  نتيجة  حل�ضم  ال��ف��ري��ق��ني 
حار�ضي  ت��األ��ق  اأن  اإل  الأ���ض��ل��ي  زمنها 
دون  ح��ال  دفاعهما  وخ��ط  الفريقني 

الفريقان  ليحتكم  اأه����داف  ت�ضجيل 
ل��رك��الت اجل����زاء ال��رتج��ي��ح��ي��ة التي 
ب��ي��ن��ون��ة ليتوج  رج���ح���ت ك��ف��ة ف���ري���ق 

بالن�ضخة الأوىل للبطولة.
و عقب حفل اخلتام اأ�ضاد خليفة مطر 
بامل�ضتوى  البطولة  مدير  الطنيجي 
ال����ع����ام ل��ل��ب��ط��ول��ة وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه من 
�ضكره  وق��دم  وجماهري  فني  جن��اح 
امل�ضاركة  والفرق  البطولة  رع��اة  لكل 

الإعالم  و�ضائل  و  املنظمة  وال��ل��ج��ان 
التي عك�ضت هذا النجاح.

خا�ص  ب�����ض��ك��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ت���ق���دم  و 
مع  ت��ف��اع��ل  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  للجمهور 
الأولية  ت�����ض��ف��ي��ات��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ول��ة 
وال�������ذي ك�����ان ال�����ض��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي يف 
اأن اجمايل عدد  اإىل  جناحها م�ضراً 
اجلماهر منذ اإنطالقة البطولة يف 
التا�ضع من اأبريل املا�ضي جتاوز 28 

األف متفرج.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���اد ع��ل��ي ع��ب��د العزيز 
بينونة  ف����ري����ق  ق����ائ����د  امل����ن���������ض����وري 
اأجواء  اأوجدت  اأنها  موؤكدا  بالبطولة 
املنطقة  مل��واط��ن��ي  رائ���ع���ة  رم�����ض��ان��ي��ة 
تتوا�ضل  اأن  ومت��ن��ى  فيها  واملقيمني 

مثل هذه البطولت م�ضتقباًل.
واأك���د عبد ال��ك��رمي ع��م��رو م��ن فريق 
لعب  اأف�ضل  بجائزة  الفائز  بوح�ضا 
كانت على م�ضتوى فني  البطولة  اأن 
املواهب  ال��ك��ث��ر م��ن  اأف�����رزت  و  ع���ال 
اأن ت�ضتفيد منها الأندية  التي ميكن 
على  املنظمة  للجنة  ب�ضكره  متقدماً 
على  انعك�ص  ال���ذي  ال��رائ��ع  التنظيم 

احل�ضور اجلماهري الكبر.
احل�ضور  ع����دد  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
النهائية  امل��ب��اراة  خ��الل  اجلماهري 
ونفدت  م�ضجعا   4350 بلغ ح��وايل 
ن��ه��اي��ة ال�ضوط  امل���ب���اراة ق��ب��ل  ت���ذاك���ر 

الأول.
على  ال�����ض��ح��ب  اخل��ت��ام  ح��ف��ل  ت�ضمن 
48 جائزة للجمهور و�ضيارة فاز بها 

يا�ضني الأطرا�ضي “ املغرب ».

بينونة يتوج ببطولة حمدان بن زايد لكرة القدم بعد فوزه على فريق بو ح�ضا

•• اأبوظبي-الفجر 

بطولة  م���ن  الأوىل  ال��ن�����ض��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
املفتوحة  الرم�ضانية  اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
لل�ضطرجن اخلاطف، والتي انعقدت يف نادي اأبوظبي 
لل�ضيدات اأم�ص الأول بالتعاون بني كل من اأكادميية 
واحتاد  الن�ضائية  ل��ل��ري��ا���ض��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
لل�ضطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ون����ادي  لل�ضطرجن  الإم������ارات 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي. و�ضهدت  وال��ث��ق��اف��ة وجم��ل�����ص 
حيث  الأوىل،  ن�ضختها  يف  ك��ب��راً  اإق��ب��اًل  البطولة 
دولة،   15 من  مت�ضابقة   60 من  اأك��رث  بها  �ضارك 
اأف�����ض��ل مهاراتهن  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال���الت���ي ح��ر���ض��ن 

والفوز بجوائز قّيمة.

وح�����ض��ر ال��ب��ط��ول��ة ك��ل م��ن ���ض��ع��ادة ح�����ض��ني خلفان 
ال�ضام�ضي، الأمني العام لحتاد الإمارات لل�ضطرجن، 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  خ���وري،  العزيز  عبد  و���ض��ع��ادة 
اإبراهيم  و�ضعادة  لل�ضطرجن،  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة 
حممد املرزوقي، ع�ضو جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي 
العلي،  ف��اط��م��ة  ل��ل�����ض��ط��رجن وال��ث��ق��اف��ة، وال�����ض��ي��دة 
ب��ن��ت م���ب���ارك للريا�ضة  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة  مم��ث��ل��ة 
الن�ضائية، وال�ضيد مهدي عبد الرحيم، الأمني العام 
الفني  واملدير  لل�ضطرجن  الإم��ارات  لحتاد  امل�ضاعد 

للبطولة. 

وو����ض���ل���ت ق��ي��م��ة اجل����وائ����ز امل���ال���ي���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة اإىل 
25،000 درهم اإماراتي، حيث فازت باملركز الأول 
قيمتها  بجائزة  خادمال�ضاريه  �ضارا�ضادات  الالعبة 
بينما فازت باملركز الثاين  اإماراتي،  درهم   7،000
قيمتها  بجائزة  �ضتوجانوفيك  اأندجيليجا  الالعبة 
الثالث  ب��امل��رك��ز  وف����ازت  اإم���ارات���ي،  دره���م   4،000
 3،000 قيمتها  بجائزة  �ضليمانوفا  اآف��ا  الالعبة 
درهم اإماراتي، بالإ�ضافة اإىل جوائز خا�ضة لأف�ضل 
الإماراتية  ح��ازت  الفئات، حيث  لعبات يف خمتلف 
�ضنة،   18 ب���اأف�������ض���ل لع���ب���ة حت����ت  ع��ي�����ض��ى  م�����رمي 

لعبة  باأف�ضل  ال�ضركال  عي�ضى  رو�ضة  والإماراتية 
الإماراتية  الالعبة  ف���ازت  كما  ���ض��ن��وات.   10 حت��ت 
ع��ل��ي��اء خ��ال��د ر����ض���وان ب��ج��ائ��زة اأف�����ض��ل لع��ب��ة من 

اأ�ضحاب الهمم.
وق��ال��ت ال��ب��ط��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة رو���ض��ة ال�����ض��رك��ال: “من 
ال�ضطرجن  ريا�ضة  األ��ع��ب  واأن���ا  �ضنوات  الأرب���ع  عمر 
لعب  يل  بالن�ضبة  امل��ل��وك.  لعبة  فهي  عائلتي،  م��ع 
دائماً  ووال��دت��ي  والنف�ص،  الذهن  يقوي  ال�ضطرجن 
البطولت”،  جميع  يف  م��ع��ي  وت��ت��واج��د  ت�ضجعني 
ال���غ���ام���رة بفوزها  ���ض��ع��ادت��ه��ا  وع�����ربت رو����ض���ة ع���ن 

هذا  لت�ضيف  ���ض��ن��وات،   10 حت��ت  لع��ب��ة  ب��اأف�����ض��ل 
يف  ح�ضدتها  التي  العاملية  الألقاب  ملجموعة  اللقب 
الرحيم:  م��ه��دي عبد  ق��ال  وم��ن جانبه،  امل��ا���ض��ي«. 
كبر  بزخم  البطولة  من  الأوىل  الن�ضخة  “حظت 
ومتكنت من ا�ضتقطاب م�ضاركني من خمتلف اأنحاء 
و�ضلوفينيا.  واأوكرانيا  و�ضربيا  رو�ضيا  مثل  العامل 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  الوثيق  ال��ت��ع��اون  اأدى  ولقد 
الإم���ارات  واحت���اد  الن�ضائية  للريا�ضة  م��ب��ارك  بنت 
اإىل  اأبوظبي لل�ضطرجن والثقافة  لل�ضطرجن ونادي 
خروج البطولة ب�ضكل متكامل ومتميز، لت�ضاهم يف 

ال�ضطرجن  لعبة  ن�ضر  اإىل  الرامية  جهودنا  تعزيز 
الإم���ارات، ونحن متفائلني  اأنحاء دول��ة  يف خمتلف 

باإمكانية هذه البطولة من التطور والنمو«.
�ضعداء  ج��داً  “نحن  العلي:  فاطمة  ال�ضيدة  وقالت 
لنا  والتي فتحت  الأوىل،  للمرة  البطولة  بانطالق 
اأبواب التعاون مع احتاد الإمارات لل�ضطرجن ونادي 
حتقيق  يف  اآم��ل��ني  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�ضطرجن  اأب��وظ��ب��ي 
البطولت  م��ن  امل��زي��د  عنها  ينتج  م��ث��م��رة  ���ض��راك��ة 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  وت�ضتمر  امل�ضتقبل.  يف  الناجحة 
لتعزيز  املحلي  باملجتمع  امل��راأة  دع��م  بنت مبارك يف 
الريا�ضية،  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  وح�����ض��وره��ا  م�ضاركتها 
خطوة  اإل  هي  ما  اليوم  �ضهدناها  التي  والبطولة 

جديدة على طريق حتقيق هذه الروؤية«.

اأكرث من 60 م�شاركة من 15 دولة يف الن�شخة الأوىل من البطولة 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�ضائية تختتم البطولة الرم�ضانية املفتوحة لل�ضطرجن اخلاطف

• الالعبة الإماراتية علياء خالد ر�شوان تفوز بجائزة اأف�شل لعبة من اأ�شحاب الهمم
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•• دبي-الفجر

ب��ن م��ك��ت��وم بن  ال�����ض��ي��خ �ضعيد  ت���وج 
اآل م���ك���ت���وم، رئ��ي�����ص احت���اد  ج��م��ع��ة 
الفائزين  تن�ص،  للبادل  الإم����ارات 
باألقاب “البادل تن�ص” التي اأ�ضدل 
اأم�ص  ليلة  مناف�ضاتها  على  ال�ضتار 
دورة  فعاليات  �ضمن  وذل��ك  الأول، 
ن��د ال�����ض��ب��ا ال��ري��ا���ض��ي��ة، ال��ت��ي تقام 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ورع���اي���ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
رئي�ص  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم، 
جمل�ص  رئي�ص  التنفيذي  املجل�ص 
جمل�ص  وينظمها  ال��ري��ا���ض��ي،  دب��ي 
�ضعار  حت��ت  �ضنويا  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي 
وت�ضم  ل���ه���ا«،  ح�����دود  ل  »ق�������درات 
جمموع  ويبلغ  ريا�ضية  لعبة   13

جوائزها 6 ماليني درهم.
بن  مكتوم  ب��ن  �ضعيد  ال�ضيخ  وق���ام 
الثنائي  بتتويج  مكتوم،  اآل  جمعة 
حم��م��د اجل���ن���اح���ي و���ض��ع��ي��د امل���ري 
احلا�ضلني على املركز الأول يف فئة 
املواطنني، فيما جاء باملركز الثاين 
اأهلي،  ع���ب���داهلل وحم��م��د  ال��ث��ن��ائ��ي 
بن  �ضعيد  ال�ضيخ  الثالث  وب��امل��رك��ز 

ح�ضر اآل مكتوم وعمر ال�ضريف.
زونيكا  ج��رم��ان  الثنائي  ت��وج  كما 
وخ��و���ض��ي��ه م��ات��ي��ا احل��ا���ض��الن على 
باملركز  املفتوحة، وجاء  الفئة  لقب 
الثاين الثنائي �ضاندي فاكهار�ضون 
وخ��اف��ي��ر ل��وب��ي��ز، وب��امل��رك��ز الثالث 
واإمييلو  ف���ي���الف���اين  ج���ال���ي���رم���و 

مي�ضا�ص.
ال�ضيدات،  فئة  يف  ال��ف��ائ��زات  وت���وج 
املركز  وم��ات��ا  كارولينا  ن��ال��ت  حيث 
ويارندين  ري���ت���ا  وج������اءت  الأول، 
باملركز الثاين، وال�ضقيقتان خديجة 

وحف�ضة �ضاين باملركز الثاين.
حيث  الفرق،  بفئة  الفائزين  وت��وج 
املركز  �ضعيد”  “اأنكل  فريق  حقق 
فريق  الثاين  باملركز  وج��اء  الأول، 
ال���ث���ال���ث فريق  م���ون���دي���ا وب���امل���رك���ز 

فالن�ضيا.
كما كرم، عدد من اجلهات الراعية 
لل�ضيارات،  الطاير  وه��م:  ل��ل��دورة، 
اأك�����ض��ي��وم، ال��ب��داد ال��ع��امل��ي��ة، تطبيق 
الفرق  رع��اة  تكرمي  مت  كما  نب�ص، 
امل�������ض���ارك���ة يف ب���ط���ول���ة ك������رة ق���دم 
ال�ضالت، وهم: جمموعة بن يابر، 
العامة،  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ائ��د 
�ضيدقي  اأح��م��د  م�ضايف،  لي��ف  الكا 

واأولده، ومركز جتديد املركبات.
ال��ت��ت��وي��ج، خليفة  م��را���ض��م  ح�����ض��ر 
يو�ضف خوري النائب الأول لرئي�ص 
احتاد البادل تن�ص، وح�ضن املزروعي 

مدير الدورة.
وت���ق���دم ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ي��د ب���ن مكتوم 
احتاد  رئي�ص  مكتوم،  اآل  جمعة  بن 
بال�ضكر  ت��ن�����ص،  ل��ل��ب��ادل  الإم�������ارات 
والمتنان اإىل �ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، 
الريا�ضي، على  رئي�ص جمل�ص دبي 
الريا�ضي  للقطاع  ودع��م��ه  رعايته 
ع���م���وم���اً، ول��ت��وج��ي��ه��ات��ه ب���اإط���الق 
الريا�ضية  ال�ضبا  ند  دورة  وتنظيم 
يف كل  ومن����واً  ت���ط���وراً  ت�ضهد  ال��ت��ي 

ع���ام ����ض���واء يف ع���دد ال��ب��ط��ولت اأو 
امل�ضاركني.

واأكد، اأن دورة ند ال�ضبا الريا�ضية، 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  ب��ث  يف  ت�ضاهم 
وحتفيز  ال�ضعادة  مفاهيم  وغ��ر���ص 
ممار�ضة  على  املجتمع  فئات  جميع 
اأ�ضلوب  وج��ع��ل��ه  ال��ب��دين  ال��ن�����ض��اط 
يف  ال����ت����ن����وع  ج�����ان�����ب  اإىل  ح�����ي�����اة، 
دورها  لتوؤكد  امل�ضاركة  اجلن�ضيات 
بو�ضفها  الت�ضامح”،  “عام  يف 
مبختلف  ل��ل��ج��م��ي��ع  ب������ارزة  وج���ه���ة 
نتابعه  م��ا  وال��ق��درات، وه��و  الفئات 
التي  ال�13  املناف�ضات  خمتلف  يف 
ت���ق���ام ه�����ذا ال�����ع�����ام، وال����ت����ي راع����ت 
الألعاب  ت�ضمل  اأن  املنظمة  اللجنة 
الفردية واجلماعية تقام بالتزامن 
ال��ت��وق��ي��ت يف  ن��ف�����ص  بع�ضها يف  م��ع 
م��واق��ع خمتلفة يف دب��ي، مب��ا يعزز 
وم�ضاهمتها  ال�����دورة  ان��ت�����ض��ار  م��ن 

الرائدة.
كما اأكد اأن من مكا�ضب هذه الدورة 
ريا�ضات  ممار�ضة  انت�ضار  ال��رائ��دة 
مهمة معروفة عاملياً ويف مقدمتها 
البادل تن�ص التي يتم تنظيمها منذ 
واأثمرت  ل��ل��دورة،  الأوىل  الن�ضخة 
الدورة عن ت�ضييد من�ضاآت ريا�ضية 
احتاد  وتاأ�ضي�ص  ملمار�ضتها،  عاملية 

وطني للعبة.
واعترب اأن مناف�ضات البادل التن�ص 
خرجت  احل����ال����ي����ة  ال���ن�������ض���خ���ة  يف 
م�ضاركة  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة،  مبكا�ضب 
لعبني جدد يف خمتلف الفئات، اإىل 
ال�ضيدات للمرة  اإط��الق فئة  جانب 
الأوىل يف ظل الإقبال املتزايد على 
باتت  التي  الريا�ضة  ه��ذه  ممار�ضة 
�ضعيد  على  للدورة  مميزة  عالمة 
حت��ف��ي��ز ال���الع���ب���ني امل��ح��ل��ي��ني اإىل 
اأف�ضل  من  نخبة  ا�ضتقطاب  جانب 
ال���ع���امل ع��ل��ى م����دار الن�ضخ  لع��ب��ي 

املا�ضية.

املري: فخور بامل�شاركة كالعب 
مع “اأبنائي«

�ضعيد  حم��م��د  “م”  ال����ل����واء  ع���رب 
اأمني عام جائزة دبي للعمل  املري، 
يف  بامل�ضاركة  فخره  عن  التطوعي، 
الأدوار  خ���الل  ك��الع��ب  امل��ن��اف�����ض��ات 
املا�ضية، وما زاد من فخره اإنه لعب 
رفقة لعبني اأ�ضرف عليهم و�ضاهم 
يف رحلة �ضعودهم خالل ممار�ضتهم 
الأر�ضي حينما كان  التن�ص  ريا�ضة 
�ضابقاً،  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  ال�ضر  اأم��ني 
مع  التقي  اأن  للغاية  �ضعيد  وق��ال: 
امللعب،  اأر�ضية  الالعبني يف  ابنائي 
التي  ال����دورة  ه���ذه  اأ����ض���ارك يف  واأن 
تعد رائدة من نوعها على م�ضتوى 

املنطقة.
ن�ضهدها يف  التي  امل�ضتويات  وتابع: 
متطورة  الريا�ضية  ال�ضبا  ند  دورة 
لعبني  نتابع  اإن��ن��ا  ويكفي  للغاية، 
العامل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  م�����ض��ن��ف��ني 
الفئة  املتواجدين يف  من  خ�ضو�ضاً 
املفتوحة، اإىل جانب اأف�ضل لعبينا 
ال���ذي���ن ق���دم���وا م�����ض��ت��وي��ات مميزة 
الريا�ضة  واأثبتوا تطورهم يف هذه 
ال���ت���ي ت��ع��د ح��دي��ث��ة ل��ك��ن��ه��ا تقطع 
خطوات كبرة يف ال�ضنوات املا�ضية 

بف�ضل دعم هذه الدورة لها.
�ضعيد  ابنه  ع��دم لعبه رفقة  وح��ول 
امل�������ري يف ن���ف�������ص ال����ف����ري����ق، ق����ال: 
املرزوقي  اللعب مع عي�ضى  اخرتت 
ال���ذي اع��ت��ربه مب��ث��اب��ة اب���ن يل، مل 
ابني  مب��واج��ه��ة  ال��ق��رع��ة  ت�ضعني 
���ض��ع��ي��د، ورمب������ا ل����و ال��ت��ق��ي��ت معه 
دائماً  الأب  لأن  الن�ضحاب  لقررت 

يتمنى اأن يتفوق ابنه عليه!.

اجلوجيت�شو:
يف  ي�����������ض�����ارك�����ون  لع������ب������ا   300

اجلوجيت�ضو
ت��ت��ج��ه الأن����ظ����ار م�����ض��اء ال���ي���وم اإىل 
مناف�ضات  مل��ت��اب��ع��ة  جم��م��ع  ���ض��ال��ة 
تظهر  وال��ت��ي  اجلوجيت�ضو  بطولة 
للمرة  ال�ضبا  ن��د  دورة  ب�ضاط  على 
وي�ضارك  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام مل����دة يوم 
واح����د، م��ا ي��زي��د ع��ن 300 لعب 
اجلن�ضيات،  خم��ت��ل��ف  م���ن  ولع���ب���ة 
للرجال  ف���ئ���ات   4 يف  ي��ت��ن��اف�����ض��ون 
والنا�ضئات،  والنا�ضئني  وال�ضيدات 
اإقامة  الفنية  اللجنة  ح��ددت  حيث 
املناف�ضات يف فئة البدلة فقط، وقد 
بالتعاون مع  املنظمة  اللجنة  اأنهت 
احتاد اجلوجيت�ضو كافة الرتتيبات 
للحدث الكبر والذي يقام يف اليوم 
الن�ضخة احلالية،  قبل الأخ��ر من 
ك��ب��رة يف  احتفالية  م��ا ميثل  وه��و 

الأمتار الأخرة للدورة. 
ال���زع���اب���ي مدير  وك�����ض��ف ع���ب���داهلل 
احتاد  يف  ب��الإن��اب��ة  الفنية  الإدارة 
الفنية  اللجنة  رئي�ص  اجلوجيت�ضو 
التي  امل���ن���اف�������ض���ات  ع����ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
حتديد  مت  واح���د  ي���وم  مل���دة  �ضتقام 
العام، ورغم  البدلة فقط هذا  فئة 
الإقبال  اأن  اإل  الفئة  ه��ذه  حتديد 
الكبرة  الأع����داد  ك��ان��ت  واأن  ك��ب��را 
ال��ت��ي ت�����ض��ارك يف اجل��وج��ي��ت�����ض��و ما 
الواقع  اأر����ص  على  ترجمة  اإل  ه��ي 
لو�ضع اللعبة داخل الإمارات والتي 
خطفت الأن��ظ��ار م��ن داخ��ل وخارج 
الدولة، وهو ما يجعلنا دائما نفتح 
الأجانب  الالعبني  مل�ضاركة  املجال 
�ضواء داخل الدولة اأو القادمني من 

اخلارج.
العام  هذا  اجلوجيت�ضو  اأن  واأ�ضاف 
ح���دد ب��ط��ول��ت��ني ل��ل��م�����ض��ارك��ة فيهم 

يف  الأوىل  رم�������ض���ان  ���ض��ه��ر  خ����الل 
باأبوظبي  الرم�ضانية  زايد  بطولة 
والثانية يف دورة نا�ص وكالهما من 
اأجل البطولت خالل �ضهر رم�ضان 
ب��ع��د انتهاء  ال��ت��ح��دي��د  وج����اء ه���ذا 
الن�ضاط  وت���وق���ف  احل����ايل  امل��و���ض��م 
وكانت الدورات الرم�ضانية مبثابة 
ملو�ضم  والتجهيز  الن�ضاط  جتديد 
نا�ص  ب��ط��ول��ة  اأن  مو�ضحا  ج��دي��د، 
ب��ات��ت م��ن ال��ب��ط��ولت امل��ع��روف��ة يف 
ال�ضوؤال  ي���ك���ون  ودائ����م����ا  الأج����ن����دة 
وكيفية  اإقامتها  موعد  عن  الدائم 
الت�ضجيل لدرجة اأن هناك عدد من 
دائما  كانوا  الربازيليني  الالعبني 
للم�ضاركة  م��وع��ده��ا  ع��ن  ي�����ض��األ��ون 

فيها.
اأن البطولة �ضتقام على  اإىل  واأ�ضار 
و���ض��ي��ك��ون ه��ن��اك 10  اأب�����ض��ط��ة   5
اإىل  منوها  امل��ب��اري��ات،  لإدارة  حكام 
جلميع  مفتوحا  ك��ان  الت�ضجيل  اأن 
الرابط  عرب  للم�ضاركة،  الالعبني 

الذي حدده الدورة.
ال����ب����ط����ران ع�ضو  ي���و����ض���ف  ووج������ه 
اجلوجيت�ضو،  احت��اد  اإدارة  جمل�ص 
�ضمو  اإىل  ال�ضكر  الأن��دي��ة  م�ضوؤول 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
رئي�ص  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
هذا  على  ال��ري��ا���ض��ي،  دب��ي  جمل�ص 
الدعم الكبر لريا�ضة اجلوجيت�ضو 
املميزة يف  الألعاب  باتت من  والتي 
دورة ند ال�ضبا بجانب اأنه �ضتقام يف 
ي��وم مميز وه��و الأخ��ر يف الألعاب 
كما  للدورة  الأخ��ر  وقبل  الفردية 
اخلمي�ص  ي��وم  البطولة  اإق��ام��ة  اأن 
اجلمهور  اأم�����ام  ال��ط��ري��ق  ���ض��ي��ف��ت��ح 
للح�ضور وال�ضتمتاع باللعبة، وهو 
نوع من النت�ضار وت�ضجيع اجلمهور 
بات  اللعبة  اأن  ب��ل  ممار�ضتها  على 
يتابعها يف كل  الذي  لها جمهورها 
البطولت التي ننظمها يف الدولة. 
كبرة  �ضمعة  لها  نا�ص  واأ�ضاف:” 
وخرجت  املحلية  ح���دود  وت��خ��ط��ت 
ونت�ضرف  احل����������دود،  خ�������ارج  اإىل 
ب��ال��ت��واج��د ف��ي��ه��ا، لأن��ه��ا حت��ق��ق لنا 
اأه�������داف ف��ن��ي��ة ك���ث���رة م���ن خالل 
ت��واج��د ع���دد ك��ب��ر م��ن الالعبني 
م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ض��ي��ات، وه���و ما 
اأي�����ض��ا ع��ل��ى الكوادر  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واحل���ك���ام يف 

متيز  حتقيق  يف  ونطمح  البطولة، 
خمتلف عن الن�ضخة الأوىل، ورغم 
اللعبة  ب��ه��ا  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال�ضعبية 
الدولة،  داخ����ل  ال��ب��ي��وت  ودخ��ول��ه��ا 
يف  ي��ط��م��ح  لزال  الحت������اد  اأن  اإل 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح��ات يف 
بجماهرية كبرة  تتمتع  بطولت 
اللعبة،  ن�ضر  منها  ال��ه��دف  وي��ك��ون 
ي�ضر  ال��ذي  الرئي�ضي  وه��و اخل��ط 
اللعبة  ب�����دء  م���ن���ذ  الحت�������اد  ع��ل��ي��ه 
ه����ذه املرحلة  ت��خ��ط��ي��ن��ا  اأن���ن���ا  رغ����م 
الأح�����داث  ك���ل  يف  ال��ت��واج��د  ان  اإل 
الرم�ضانية  ال�������دورات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
كما  الحت����اد  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  �ضمن 
فر�ضة  الرم�ضانية  البطولت  اأن 
الن�ضاط  ا�ضتمرار  اأج��ل  م��ن  رائ��ع��ة 

ب�ضكل خمتلف.

ـــذوي الإعــاقــة  ــقــدم ل كـــرة ال
ال�شمعية:

الإعاق�ة  ل�”كرة  ب��ط��ال  اأب���وظ���ب���ي 
ال�ضمعية«

لالحتياجات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ج  ُت����وِّ
اخلا�ضة بطال ملناف�ضات كرة القدم 
ال�ضبا  ند  بدورة  ال�ضمعية  لالإعاقة 
نادي  على  تغلب  بعدما  الريا�ضية 
دبي لأ�ضحاب الهمم “اأ” يف املباراة 
اأول  التي جمعتهما م�ضاء  النهائية 
بند  ال��ري��ا���ض��ي  باملجمع  ام�����ص  م��ن 

ال�ضبا بنتيجة 3-7.
جاءت املباراة قوية من جانب نادي 
دبي لأ�ضحاب الهمم الذي جنح يف 
ت�ضجيل الهدف الأول من الهجمة 
العماين  ب��وا���ض��ط��ة  الأوىل”ق1” 
اإبراهيم احل�ضري واأ�ضاف الالعب 
ووا�ضل  “ق2”،  ثانيا  هدفا  نف�ضه 
اللعب  الهمم  لأ�ضحاب  دب��ي  ن��ادي 
بريتم عال وكان قريبا من ت�ضجيل 
ي��ب��داأ نادي  اأن  اأخ���رى قبل  اأه���داف 
اأب��وظ��ب��ي يف ال��دخ��ول ت��دري��ج��ي��ا يف 
من  ومتكن  اأداوؤه  وحت�ضن  امل��ب��اراة 
ع��ل��ى جمريات  ال�����ض��ي��ط��رة  ان���ت���زاع 
هدفني  وت�����ض��ج��ي��ل  الأول  ال�����ض��وط 
اأق��ل من دقيقة واح��دة بوا�ضطة  يف 
احلارثي  ن�ضيب  الهادي  عبد  اأن�ص 

وذياب خمي�ص العامري”ق6«.
وح�����ض��ل ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ركلة 
اإ����ض���م���اع���ي���ل علي  ج�������زاء ح���ول���ه���ا 
احلمادي اإىل هدف ثالث “ق17”، 

ورد ن���ادي دب���ي ب��ه��دف ال��ت��ع��ادل يف 
الدقيقة نف�ضها عن طريق اإبراهيم 
الأول  ال�����ض��وط  لينتهي  احل�����ض��ري 

بالتعادل بنتيجة 3-3. 
و�ضهد ال�ضوط الثاين فر�ضا عديدة 
من اجلانبني وخ�ضو�ضا من نادي 
�ضل�ضلة من  اأ���ض��اع  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 
ذياب  ط��ري��ق  ع��ن  ال�ضهلة  الفر�ص 
خمي�ص العامري وان�ص عبد الهادي 

و�ضامل حممد. 
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني جنح 
اختطاف  يف  ال����ه����ادي  ع��ب��د  ان�������ص 
فردية  حماولة  من  الرابع  الهدف 
متكن على اأث��ره��ا م��ن جت��اوز خط 
واإ����ض���ك���ان الكرة  دب����ي  ن�����ادي  دف�����اع 
ال�ضباك، و�ضهدت الدقيقة الأخرة 
اأهداف   3 اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ت�ضجيل 
ع��ن ط��ري��ق ن��ا���ض��ر ع��ل��ي احلمادي 
ال����ذي ���ض��ج��ل ال���ه���دف اخل��ام�����ص و 
العامري  خ��م��ي�����ص  ذي�����اب  اأ�����ض����اف 

ثنائية يف الثوان الأخرة.
واأك������������د حم����م����د حم����م����د ف���ا����ض���ل 
ال��ه��ام��ل��ي، رئ��ي�����ص احت���اد الإم�����ارات 
دورة  اأن  الهمم  اأ���ض��ح��اب  لريا�ضة 
مهمة  حمطة  اأ�ضبحت  ال�ضبا  ن��د 
ال���ري���ا����ض���ة على  ه�����ذه  اأج����ن����دة  يف 
ال�ضكر  م��وج��ه��ا  ال���دول���ة،  م�����ض��ت��وى 
اإىل  �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي  بن را�ضد 
رئي�ص  التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص 
دعمه  على  الريا�ضي  دب��ي  جمل�ص 
الهمم  لأ�����ض����ح����اب  ال������الحم������دود 
�ضمن  باإدراجهم  �ضموه  وتوجيهات 
الدورة،  لأل��ع��اب  الرئي�ضية  الفئات 
ال��ت��ي ج���اءت ل��ت��وؤك��د امل��ك��ان��ة املميزة 
قيادتنا  ق��ل��ب  يف  ي��ح��ت��ل��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
ل��ع��ب��ت دورة ند  ال��ر���ض��ي��دة، وق����ال: 
اأ�ضحاب  دم��ج  يف  مهما  دورا  ال�ضبا 
الهمم يف املجتمع بف�ضل مبادراتها 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة، م��ا ك���ان له 
�ضعار  حتى  عليهم،  اإيجابي  ت��اأث��ر 
الدورة، قدرات ل حدود لها، يعك�ص 

طموحاتهم واأحالمهم.
ال�ضبا  ن��د  دورة  م��ا مييز  واأ���ض��اف: 
ال��ف��ئ��ات ومل  �ضملت خم��ت��ل��ف  اأن��ه��ا 
ت��ق��ت�����ض��ر ع���ل���ى ف���ئ���ة واح��������دة من 
�ضاهدنا  ح��ي��ث  ال���ه���م���م،  اأ����ض���ح���اب 
األعابا وم�ضابقات لأ�ضحاب الإعاقة 
اجل�ضدية  والإع�����اق�����ة  ال�����ض��م��ع��ي��ة 

وغرها.
الفتتاح  حفل  اأن  الهاملي  واأو�ضح 
ل�����ل�����دورة احل���ال���ي���ة ���ض��ه��د م���ب���اراة 
ا�ضتعرا�ضية للكرة الطائرة جلو�ص 
الدولة،  يف  م��رة  لأول  ظهرت  التي 
الإم������ارات  احت�����اد  اأن  اإىل  م�����ض��را 
لريا�ضة اأ�ضحاب الهمم بداأ يدر�ص 
اإن�����ض��اء ف��ري��ق��ا يف ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة من 
خ��الل حت��وي��ل ع��دد م��ن الالعبني 
اأرق����ام يف  على  يح�ضلوا  ال��ذي��ن مل 
كرة  اإىل  ميار�ضونها  التي  الأل��ع��اب 

الطائرة جلو�ص.

ـــلـــة لــلــكــرا�ــشــي  كــــــرة الـــ�ـــش
املتحركة:

فاز على النيابة يف نهائي مكرر
ال�ضلة  بلقب  يحتفظ  دب���ي  ب��ل��دي��ة 

للكرا�ضي املتحركة 
اح��ت��ف��ظ ف��ري��ق ب��ل��دي��ة دب���ي بلقب 
املتحركة  للكرا�ضي  ال�ضلة  بطولة 
للعام  الريا�ضية  ال�ضبا  ن��د  ب���دورة 
الثاين على التوايل بعد فوزه على 
املباراة  يف   ،53-59 النيابة  فريق 
النهائية التي جمعت بني الفريقني 
م�ضاء اأم�ص الأول مبجمع ند ال�ضبا 
ال��ري��ا���ض��ي، وح�����ض��ل ال��ن��ي��اب��ة على 
ال��ث��اين وامل��ي��دال��ي��ة الف�ضية  امل��رك��ز 
م�ضتمرة  ع��ق��دة  اإىل  حت���ول  ال����ذي 
النيابة  ل��ع��ب  ح��ي��ث  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف 
يحقق  ومل  النهائيات  يف  مرات   5
ف��ري��ق كهرباء  ن���ال  ف��ي��م��ا  ال��ل��ق��ب، 
امليدالية  ع��ل��ى  “ديوا  دب���ي  وم��ي��اه 

الربونزية.
وقام حممد فا�ضل الهاملي رئي�ص 
اللجنة الباراملبية الإماراتية ع�ضو 
الباراملبية  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة  جمل�ص 
ال��دول��ي��ة وح�����ض��ن امل���زروع���ي مدير 
دورة ند ال�ضبا وثاين جمعة بالرقاد 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
البطل  بتتويج  ال��ه��م��م،  لأ���ض��ح��اب 
يف  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل  وامل����راك����ز 
الهمم،  لأ�ضحاب  اخلتام  احتفالية 
ال����الع����ب حممد  ت���ك���رمي  ك���م���ا مت 
ال���زرع���وين م��ن ف��ري��ق ب��ل��دي��ة دبي 
الهمم،  اأ�����ض����ح����اب  ه������داف  ب��ل��ق��ب 
اأحمد  �ضالح  ال��الع��ب  تكرمي  ومت 
م��ن ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة هداف 

الأ�ضوياء.
النهائية،  املباراة  تفا�ضيل  عن  اأم��ا 
ف��ق��د ج����اءت امل���واج���ه���ة ق��وي��ة رغم 
وتقدم  ال��ف��ري��ق��ني  ب���ني  ال���ت���ك���اف���وؤ 
بلدية دبي باأول نقطتني يف املباراة، 
وي����رد ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ط��ري��ق حبيب 
ع��ب��دامل��ج��ي��د وت�����ض��ل ال��ن��ت��ي��ج��ة اإىل 
التايالندي  ظ��ه��ور  وي��ب��داأ   ،4-4
اأول  و���ض��ج��ل  ال����ك����ادر  اك��ا���ض��ي��ت يف 
على  وي��ح��اف��ظ  ل��ل��ب��ل��دي��ة  نقطتني 
وجوده يف املقدمة وي�ضجل نقطتني 
م���ن ج��دي��د وي���رف���ع ال��ن��ت��ي��ج��ة اإىل 
8-4، يف الوقت الذي ت�ضابق لعبو 
ال�ضهلة  الفر�ص  اإه���دار  يف  النيابة 
واأخفق النجم الربيطاين كامرون 
�ضوان حمرتف النيابة يف الثالثيات 
رفع  يف  ال��زرع��وين  حممد  وينجح 
لعبو  يظهر  ومل   .4-9 النتيجة 
الفرتة  املطلوب يف  بال�ضكل  النيابة 
على  البلدية  لعب  ح��ني  يف  الأوىل 

كامرون  وي���ع���ود  امل��ن��اف�����ص  اأخ���ط���اء 
وي�ضجل  ال��ث��الث��ي��ات  يف  ل��الإخ��ف��اق 
الفارق  وي��ق��ل�����ص  رم�����ض��ان  ج��ا���ض��م 
الفرتة  م��ن��ت�����ض��ف  يف   ،6-9 اإىل 
دقائق   6 م������رور  وب���ع���د  الأوىل، 
من  نقطتني  اأول  ك��ام��رون  ي�ضجل 
ال��ت�����ض��وي��ب��ات اجل��زائ��ي��ة، ورغ���م اأن 
ال�ضفقات يف  اأف�����ض��ل  م��ن  ال��الع��ب 
يف  رائعة  م�ضتويات  وقدم  البطولة 
الدور الأول ون�ضف النهائي اإل اأنه 
�ضجل  بعدما  متاأخرا  النهائي  ب��داأ 
نقطتني ويقل�ص الفارق اإىل نقطة 

.12-13
يخطف  اأن  ف���ري���ق  ك����ل  وي����ح����اول 
يف  يظهر  اك��ا���ض��ي��ت  اأن  اإل  امل��ق��دم��ة 
يف  املقدمة  ويت�ضدر  م�ضتواه  قمة 
وتدخل  البلدية  لفريق  الت�ضجيل 
الأخ���رة  الدقيقة  الأوىل  ال��ف��رتة 
ال��ي��ا���ض��ي نقطتني  وي�����ض��ج��ل ط����ارق 
 ،14-17 اإىل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وي���رف���ع 
ويعود نف�ص الالعب للت�ضجيل من 
اأ�ضفل البا�ضكت، ومن بعده اكا�ضيت 
ال���ن���ي���اب���ة يف ج��م��ل��ة من  وي�����ض��ق��ط 
البلدية  تقدم  يف  تت�ضبب  الأخ��ط��اء 
وه���و م��ا دف���ع ال��ن��ي��اب��ة لطلب وقت 
ظل  يف  اأوراق����ه  لتعديل  م�ضتقطع 
و�ضالح  ك��ام��رون  م�ضتوى  ت��راج��ع 
اأحمد امللقب ب�”البلدوزر” وهداف 
الأوىل  ال��ف��رتة  وتنتهي  الأ���ض��وي��اء 
مع   .14-23 ال���ب���ل���دي���ة  ب���ت���ق���دم 
الثاين  ال��رب��ع  الأوىل م��ن  ال��ث��واين 
حبيب  عليه  وي��رد  اأكا�ضيت  ي�ضجل 
اإىل  النتيجة  وتتحرك  عبداملجيد، 
يجعل  ما  وهو  للبلدية   ،16-26
غياب  ت��زداد �ضعوبة يف ظل  املهمة 
واإبراهيم  اأح��م��د  ك��ام��رون و���ض��الح 
مال  وي�ضجل  م�ضتواهم  عن  �ضامل 
اهلل را�ضد نقطتني للنيابة، وت�ضر 
الفرتة الثانية يف اجتاه بلدية دبي 
اأف�ضل، وو�ضلت  ب�ضكل  يلعب  الذي 
28-20 يف منت�ضف  اإىل  النتيجة 
ال��ث��اين، وتتغر ع��دة مرات  ال��رب��ع 
يرتفع  ث��م   ،24-32 اإىل  وت�����ض��ل 
وتنتهي  ن���ق���اط،   10 اإىل  ال���ف���ارق 

الفرتة الثانية 28-34.
ي��ح��اول لع��ب��و ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ودة يف 
الفارق  ويتقل�ص  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��رتة 
وقف  البلدية  اأن  اإل  نقاط   6 اإىل 
ال��ق��وي ع��ن طريق  ب��ال��رد  باملر�ضاد 
ويعود  ج��ا���ض��م  واأح����م����د  اك��ا���ض��ي��ت 
ال��ف��ن��ي��ة والتي  ل��الأخ��ط��اء  ال��ن��ي��اب��ة 
ويرفع  اك��ا���ض��ي��ت  امل��ت��األ��ق  ي�ضتغلها 
 ،34-46 نقطة   12 اإىل  ال��ف��ارق 
بتقدم  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ف���رتة  وت��ن��ت��ه��ي 
الفرتة  ت��اأت  52-38. مل  البلدية 
ال�ضيطرة  ودام��ت  بجديد،  الرابعة 
بدون  لعب  ال���ذي  البلدية  لفريق 
وظل  الكبر،  ال��ف��ارق  م��ع  �ضغوط 
اك���ا����ض���ي���ت ال����ورق����ة ال���راب���ح���ة لكل 
احل���ل���ول ف��ي��م��ا ظ��ه��ر ال��ت��وت��ر على 
لع��ب��ي ال��ن��ي��اب��ة م��ع م���رور الوقت، 
يف   43-56 اإىل  النتيجة  وو�ضلت 
النيابة  وي�ضغط  الفرتة،  منت�ضف 
حماولة  يف  الأخ�����رة  ال��دق��ائ��ق  يف 
 7 ل��ت��ع��دي��ل وي��ق��ل�����ص ال���ف���ارق اإىل 
املباراة  وتنتهي   ،51-58 ن��ق��اط 

بفوز البلدية 53-59.

•• ال�شارقة -الفجر

ي�ضت�ضيف  نادي البطائح الثقايف الريا�ضي م�ضاء اليوم “ بطولة البطائح الدولية الأوىل 
الثقايف  ال�ضارقة  ن��ادي  مع  بالتعاون  البطائح  بلدية  تنظمها  “ والتي  اخلاطف  لل�ضطرجن 
اجلن�ضيات  م��ن جميع  ولع��ب��ه  لع��ب   100 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  بالبطولة  وي�����ض��ارك  لل�ضطرجن 
والأعمار من ع�ضرين دولة من بينهم اثني ع�ضر لعبا من منطقة البطائح وتقام البطولة 
طبقا للنظام ال�ضوي�ضري من �ضبع جولت وي�ضهد النطالقة ال�ضيخ �ضعود بن عبد العزيز 
املعال رئي�ص الحتاد العربي لل�ضطرجن رئي�ص نادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن وحممد عبد 
اهلل بن حلي�ص الكتبي رئي�ص املجل�ص البلدي وحمد �ضامل بن حمودة الكتبي رئي�ص جمل�ص 
اإدارة نادي البطائح الثقايف الريا�ضي وعبيد �ضعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وعدد من 

امل�ضوؤولني يف البلدية ويف نادي البطائح ويف نادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن .
ومن اأبرز الالعبني امل�ضاركني بالبطولة الأ�ضتاذ الدويل الكبر �ضرجي كاييموف والدويل 
الفلبيني الدويل دمياكلينج اوليفر وال��دويل املغربي علي �ضبار وال��دويل ال�ضوري طالل 
اآخر من  حلواين والدويل التون�ضي كمال النجيلي والدويل ال�ضوري �ضهيب العكلة وعدد 

الالعبني والالعبات الدوليني من الإمارات وعدد من الدول الأخرى .
هذا وتبلغ قيمة جوائز البطولة العينية والنقدية خم�ضةع�ضر األف درهم للفائزين الثمانية 
الأوائل بالبطولة وهناك جوائز للفئات ال�ضنية و لأف�ضل لعبه ولأف�ضل لعب من نادي 

البطائح .
اآل علي ويعاونه احلكم الدويل  ويرتاأ�ص جلنة حكام البطولة الأ�ضتاذ الدويل عمر نعمان 

اإح�ضان جواد و�ضحى املعلم ويقام حفل اخلتام للبطولة عقب انتهاء مناف�ضات البطولة .

بطولة البطائح الدولية الأوىل لل�ضطرجن تنطلق  اليوم  

ختام مناف�شات البادل و�شلة الكرا�شي وكرة القدم لذوي الإعاقة ال�شمعية بدورة ند ال�شبا الريا�شية

�ضعيد بن مكتوم: دورة ند ال�ضبا ر�ضخت مفهوم الت�ضامح ودعمت الريا�ضات احلديثة
اجلوجيت�شو اليوم و بلدية دبي يحتفظ بلقب �شلة الكرا�شي املتحركة واأبوظبي يفوز ببطولة كرة القدم لذوي الإعاقة ال�شمعية يف  ي�شاركون  لعب   300
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•• العني - الفجر

�ضهد معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون 
خ��م��ا���ض��ي��ات كرة  ان���ط���الق  ن��ه��ي��ان  اآل 
�ضمن  الأول  اأم�������ص  م�����ض��اء  ال���ق���دم 
ب��ط��ول��ة ال��ت�����ض��ام��ح ال��ري��ا���ض��ي��ة التي 
البنف�ضجية  بال�ضالة  برعايته  تقام 
زاي������د، و�ضافح  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب��ا���ض��ت��اد 
راعي البطولة طريف مباراة الإفتتاح 
رئي�ص  �ضويدين  اآل  اأح��م��د  بح�ضور 
م�ضري  وعلي  املنظمة  العليا  اللجنة 
�ضام�ضي  وحم��م��د  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص جل��ن��ة ك���رة القدم. 
وكانت املباراة الأوىل قد انتهت بفوز 
للمقاولت  ال��ري�����ص  ل�ضركة  عري�ص 
بعد   1-5 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الحت�������اد  ع���ل���ى 
مباراة مثرة، �ضجل خما�ضية الري�ص 
وبا�ضم  م�ضطفي  رف��ع��ت  ل��ل��م��ق��اولت 
عبد املجيد وعبد اجلليل عبد البديع 
اأحرز  فيما  ه��دف��ني،  �ضوقي  واأح��م��د 
الوحيد.  الحت��اد  هدف  م�ضعود  فهد 

ا���ض��ت��ح��ق فريق  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  ويف 
اجلمعية الأردنية الفوز بعد اأن اأمطر 
العني بخما�ضية  �ضباب  �ضباك مرمى 
ن��ظ��ي��ف��ة ب��ع��د ف��ر���ص ���ض��ي��ط��رت��ه على 
الأه����������داف عبد  و����ض���ج���ل   ، امل�����ب�����اراة 
ال��غ��ن��ي ال��ب��دع ه��دف��ني واأح��م��د اأمين 
مباراة  ويف  عي�ضى،  وحم��م��د  ه��دف��ني 
فندق  ف��ري��ق  جن��ح  الأخ����رة  ال�ضهرة 

التعاون  التفوق على  �ضيتي �ضيزن يف 
بنتيجة 5-2 يف مباراة �ضهدت تكافوؤ 
عديدة،  ف�����رتات  يف  ال���ط���رف���ني  ب���ني 
ه���الل اجلابري  واأح�����رز اخل��م��ا���ض��ي��ة 
ال�ضام�ضي  وخليفة  ق��ا���ض��م  وح��م��ودة 
فيما  ع��ل��ي،  وخ��ال��د  ق�ضيم  وحم��م��ود 
عمر  �ضعيد  ال��ت��ع��اون  ث��ن��ائ��ي��ة  ���ض��ج��ل 
واأدار   ، ع�����ض��ري  وي��و���ض��ف  ال��ع��ام��ري 

عبد  عي�ضى  احلكام  الثالث  املباريات 
املجيد واحمد م�ضبح وعلي �ضمالن. 
وت���ق���ام ال���ي���وم ث���الث م��ب��اري��ات حيث 
واياك�ص  العني  �ضرطة  فريقا  يلتقي 

البداية، فيما يقابل �ضباب  يف �ضربة 
املباراة  يف  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  ال��ع��ني 
مبواجهة  الأم�ضية  وتختتم  الثانية، 
للمقاولت  الري�ص  �ضركة  بني  قوية 

وفندق �ضيتي �ضيزن.

افتتاح كرة اليد لل�شيدات اليوم
الت�ضامح  دورة   : دروي�������ص  ن�����ض��ري��ن 

املراأة بتوجيهات �ضعيد  رائدة يف دعم 
مناف�ضات   ال��ي��وم   تفتتح  طحنون  بن 
الت�ضامح  ب���دورة  لل�ضيدات  اليد  ك��رة 
ح��ي��ث ت��ق��ام ث���الث م��واج��ه��ات �ضمن 
للمناف�ضة، جتمع  التمهيدية  املرحلة 
الأوىل الن�ضر، مع اجلاليات، ويلتقي 
يف الثانية فريقا دبي الدويل، وبلدية 
دبي، وتختتم مباريات الأم�ضية بلقاء 
تختتم  اأن  على  واجلاليات،  ال�ضويق، 
غ����دا اجلمعة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  امل���رح���ل���ة 
وثمنت  اأي�������ض���ا.  م���واج���ه���ات  ب���ث���الث 
ن�ضرين دروي�ص، رئي�ص جلنة م�ضابقة 
املتوا�ضل  الدعم  لل�ضيدات،  اليد  كرة 
بف�ضل  الريا�ضي  الت�ضامح  دورة  من 
بن  �ضعيد  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات 
ر�ضخت  وال���ت���ي  ن��ه��ي��ان،  اآل  ط��ح��ن��ون 
التواجد  خ��الل  املراأة” من  “متكني 
املناف�ضات  و  املنظمة،  العمل  ف��رق  يف 
كرة  بطولة  يف  بامل�ضاركة  الريا�ضية  
ال���ي���د، وق���ال���ت اإن ال������دورة رائ�����دة يف 
انطالقتها،  م��ن��ذ  امل����راأة  دع���م  جم���ال 

وه���ي ت�����ض��ر ب��خ��ط��وات ث��اب��ت��ة وفكر 
م���ت���ج���دد، م���ا ���ض��اع��ف م���ن الأق���ب���ال 
كرة  مناف�ضات  يف  للم�ضاركة  الكبر 
تتواجد6  ح���ي���ث  ل���ل�������ض���ي���دات،  ال���ي���د 
ف�����رق م����ن داخ������ل وخ��������ارج ال����دول����ة، 
مب�ضاركة فريقني من �ضلطنة عمان، 
���ض��داب، فيما  واأه��ل��ي  ال�ضويق  وه��م��ا: 
من  ك��ل  املحلية،  ال��ف��رق  م��ن  ي�ضارك 
الدويل،  ودب��ي  دب��ي،  وبلدية  الن�ضر، 
تق�ضيم  اأنه مت  واأو�ضحت  واجلاليات، 
اإىل  لفتة  جمموعتني،  اإىل  الفريق 
�ضاأنه  من  احل��ايل  البطولة  نظام  اأن 
اأجل  من  والإث���ارة  املناف�ضة  يرفع  اأن 
احل�ضول على بطاقات التاأهل باملقام 
اللقب،  ب���اإح���راز  التفكر  ث��م  الأول، 
ال�ضباق  ي���ك���ون  اأن  ت���وق���ع���ات  و����ض���ط 
ن��ح��و ال��ت��ت��وي��ج م��ف��ت��وح��اً ع��ل��ى كافة 
الفرق  الحتمالت يف ظل ما ت�ضمه 
اإىل  متميزات،  لع��ب��ات  م��ن  امل�ضاركة 
جانب كون امل�ضاركة مفتوحة ملختلف 

اجلن�ضيات

القدم  ل��ك��رة  الأرج��ن��ت��ني  م���درب منتخب  اأع��ل��ن 
23 لعبا  م���ن  ت�����ض��ك��ي��ل��ة  ���ض��ك��ال��وين  ل��ي��ون��ي��ل 
ا�ضتعدادا خلو�ص مناف�ضات بطولة كوبا اأمركا 
ت�ضم  ال��ربازي��ل،  يف  املقبل  ال�ضهر  تنطلق  التي 
ال��ق��ائ��د ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ض��ي وي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا م����اورو 

اإيكاردي وغونزالو هيغواين.
وقال املدرب يف موؤمتر �ضحفي يف مركز تدريب 
الالعبني  اإن  اأي��ر���ص  بوين�ص  من  بالقرب  اإزي���زا 
العائدان  وب��ي��ن��ه��م  ا����ض���ت���دع���اوؤه���م،  مت  ال���ذي���ن 
“هم من  واأن��خ��ل دي م��اري��ا،  اأغ��وي��رو  �ضرخيو 

نعتربهم الأف�ضل«.
مونديال  عقب  املنتخب  عن  ابتعاد  ف��رتة  وبعد 
مار�ص  يف  م��ي�����ض��ي  خ��ا���ص  رو���ض��ي��ا،  يف   2018
الأرجنتني  التي خ�ضرتها  الودية  املباراة  املا�ضي 
يلعب  ومل  م���دري���د.  يف   3-1 ف��ن��زوي��ال  اأم������ام 
حتت  امل��ب��اراة  تلك  اإل  الإ�ضباين  بر�ضلونة  جنم 
اإ�ضراف املدرب �ضكالوين الذي توىل املهمة بعد 

املونديال.
منذ  الأوىل  للمرة  املنتخب  ت�ضكيلة  اإىل  وع��اد 
الذي  فرن�ضا  اأم���ام  النهائي  ثمن  م��ن  اخل���روج 
�ضان  ب��اري�����ص  م��اري��ا لع��ب  دي  باللقب،  ت��وج��ت 
مان�ض�ضرت  مهاجم  واأغويورو  الفرن�ضي  جرمان 

�ضيتي الإجنليزي.
الآخرين  امل��ه��اج��م��ني  ���ض��ك��ال��وين  ي�����ض��ت��دع  ومل 
اإىل  الإي���ط���ايل  يوفنتو�ص  م��ن  امل��ع��ار  ه��ي��غ��واي��ن 
اإنرت  لع���ب  واإي����ك����اردي  الإجن���ل���ي���زي،  ت�ضل�ضي 
ميالن الإيطايل الذي غاب لفرتة عن �ضفوف 
الفريق بني فرباير ومطلع اأبريل، على خلفية 
�ضارة  و�ضحب  عقده  ب�ضاأن  النادي  مع  خالفات 

القيادة منه.
بني  تقام  التي  البطولة  خ��الل  مي�ضي  و�ضيتم 
ميالده  بعيد  يوليو،  من  وال�ضابع  يونيو   14
الثاين والثالثني، وهو ل يزال يلهث وراء لقب 

اأول مع منتخب بالده.
وي�ضارك يف البطولة القارية منتخبا قطر بطل 
اآ�ضيا واليابان ك�ضيفني من خارج القارة، اإ�ضافة 
اإىل منتخباتها الع�ضرة وهي الربازيل امل�ضيفة، 
اللقب،  ح��ام��ل��ة  ت�ضيلي  ب��ول��ي��ف��ي��ا،  الأرج���ن���ت���ني، 
البرو،  ال���ب���اراغ���واي،  الإك��������وادور،  ك��ول��وم��ب��ي��ا، 

الأوروغواي وفنزويال.
وت��ل��ع��ب الأرج��ن��ت��ني يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة اىل 
وه��ي مل  وال��ب��اراغ��واي وقطر،  جانب كولومبيا 
حترز اللقب منذ 1993 رغم بلوغها النهائي 
اأربع مرات يف الن�ضخ اخلم�ص الأخرة “2004، 

و2016«.  2015  ،2007
اعتزال  مي�ضي  اأع��ل��ن  الأخ�����ر،  ال��ن��ه��ائ��ي  وب��ع��د 
اللعب دوليا بعد ف�ضله يف اإح��راز لقب يف ثالث 
اأمركا  عامني”كوبا  خ���الل  نهائية  م��ب��اري��ات 
مرتني ونهائي مونديال الربازيل 2014 اأمام 

اأملانيا”، قبل اأن يعود عن قراره يف 2017.
القارية  امل�ضابقة  خلو�ص  الأرج��ن��ت��ني  وت�ضتعد 
مب���ب���اراة ودي����ة م���ع ن��ي��ك��اراغ��وا يف ال�����ض��اب��ع من 

يونيو.
يف ما ياأتي ت�ضكيلة الالعبني:

- حلرا�ضة املرمى: اأغو�ضتني ماركي�ضني “اأمركا 
“ريفر  اأرم����اين  ف��ران��ك��و  املك�ضيكي”،  مك�ضيكو 

باليت”، واإ�ضتيبان اأندرادا “بوكا جونيورز«
“فيورنتينا  ب��ت�����ض��ي��ال  ج����رم����ان  ل����ل����دف����اع:   -
الإيطايل”، خوان فويث “توتنهام الإجنليزي”، 
�ضيتي”،  “مان�ض�ضرت  اأوت���ام���ن���دي  ن��ي��ك��ول���ص 
اأم�������ض���رتدام  “اأياك�ص  ت��ال��ي��اف��ي��ك��و  ن��ي��ك��ول���ص 
كلوب”،  “را�ضينغ  �ضارافيا  رن��زو  الهولندي”، 
الإ�ضباين”،  “فياريال  م��وري  فوني�ص  رام���رو 

وميلتون غا�ضكو “ريفر باليت«.
- ل��ل��و���ض��ط: ل���ي���ان���درو ب��اري��دي�����ص واأن���خ���ل دي 
رودريغيز  غيدو  جرمان”،  �ضان  “باري�ص  ماريا 

“اأمركا مك�ضيكو”، جيوفاين لو �ضيل�ضو “ريال 
“واتفورد  ب��ري��را  روب��رت��و  الإ�ضباين”،  بيت�ص 
“اأودينيزي  ب���ول  دي  رودري���غ���و  الإنكليزي”، 
الإيطايل”، اإيزيكييل بال�ضيو�ص “ريفر باليت” 

وماركو�ص اأكونيا “�ضبورتينغ الربتغايل«
- للهجوم: ليونيل مي�ضي “بر�ضلونة”، �ضرخيو 

ديبال  ب��اول��و  �ضيتي”،  “مان�ض�ضرت  اأغ��وي��رو 
مارتينيز  لوتارو  الإيطايل”،  “يوفنتو�ص 

“اإنرت ميالن” وماتيا�ص �ضواريز “ريفر 
باليت«.

اأكد مهاجم مان�ض�ضرت �ضيتي، رحيم �ضترلينغ، الذي 
اأنه يتمنى  القدم،  العن�ضرية يف كرة  �ضد  يقود حرباً 
اأن يتناق�ص مع م�ضوؤويل اللعبة يف الحتاد الإجنليزي، 

ورابطة الدوري املمتاز، ملكافحة هذه الآفة. 
اأبلغ �ضترلينغ خالل املوؤمتر ال�ضحايف يف نيويورك، 
القدم هي  ك��رة  ملباريات  امل��زدح��م  اجل��دول  اأن طبيعة 

ال�ضيء الوحيد الذي منعه من اإجراء تلك املقابلة.
واأ�ضاف: “يف كرة القدم تكون مرتبطاً بالتدريبب 
اأو ثالثة  ي��وم��ني  ك��ل  ي���وم، وتلعب م��ب��اراة  ك��ل 
للذهاب  الوقت  الكثر من  اأي��ام، لذا ل متلك 
تاأكيد يف وقت  بكل  لكن  النا�ص،  واحلديث مع 
فراغي والإج��ازة، فاإنه اإذا ا�ضتطعت اأن اأذهب 
وم�ضوؤويل  الإجنليزي  الحت��اد  مع  واأحت��دث 
رابطة الدوري املمتاز، والتفكر فيما ميكن 
فاإين  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  يف  اأف�����ض��ل  ب�ضكل  ف��ع��ل��ه 
ملحاولة  �ضخ�ضي  ب�ضكل  هناك  �ضاأكون 

وتنفيذ ذلك«.
مطالبته  ���ض��ت��رل��ي��ن��ج  وك������رر 
تلقائية  ع���ق���وب���ات  ب���ف���ر����ص 
الفريق  من  نقاط   9 بخ�ضم 
جماهره  ف��ي��ه  ت��ت�����ض��رف  ال�����ذي 

ب�ضكل عن�ضري.
واختتم: “اإذا ذهبت اإىل مباراة كرة القدم، 
�ضبيل  على  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأ�ضجع  وكنت 
ال�ضخ�ص الذي  اأك���ون  اأن  اأري���د  ف��اإين ل  امل��ث��ال، 
ي��ت�����ض��ب��ب يف اإ����ض���ق���اط ف��ري��ق��ي ع���ن ط��ري��ق قول 
اأن  تعرف  كنت  اإذا  الإ�ضتاد،  يف  �ضاذجة  تعليقات 
فريقك �ضيتعر�ص خل�ضم 9 نقاط من ر�ضيده 
يف م�����ض��وار ال���ف���وز ب����ال����دوري، ف���اإن���ك ل���ن تديل 
لو كانت موجودة يف  التعليقات حتى  مبثل هذه 

راأ�ضك«.

�شعيد بن طحنون ي�شهد انطالق خما�شيات القدم يف بطولة الت�شامح الريا�شية

فوز الري�س للمقاولت واجلمعية الأردنية وفندق �ضيتي �ضيزن يف اجلولة الفتتاحية

اإعالن ت�ضكيلة الأرجنتني النهائية لكوبا اأمريكا.. وموقف مي�ضي اأوىل خطوات �ضتريلينغ ملكافحة ظاهرة العن�ضرية

اأمام  ت��اري��خ��ه  يف  الأوىل  مل��ب��ارات��ه  ال���ض��ت��ع��داد  ن��ي��ك��اراغ��وا  منتخب  ب���داأ 
ا�ضتعدادات  �ضمن  “حزيران”،  ي��ون��ي��و   7 �ضتقام  وال��ت��ي  الأرج��ن��ت��ني، 

املنتخبني لبطولتي كوبا اأمريكا والكاأ�ص الذهبية ال�ضهر املقبل.
�ضارك لعبو نيكاراغوا يف التديب وهم متحفزون ملواجهة “التانغو” يف 

مدينة �ضان خوان الأرجنتينية.
اأن  “اعتقد  بونياً:  والأبي�ص” بريون  “الأزرق  املنتخب  مهاجم  و�ضرح 
ا�ضتغاللها  ينبغي  العمر،  واح��دة يف  �ضوى مرة  الفر�ضة ل حتدث  هذه 

وحماولة تقدمي اأداء جيد«.
النيكاراغوي  املنتخب  ي��ب��داأ  امل��واج��ه��ة،  على  اأ�ضبوعني  م��ن  اأك��رث  وقبل 
22 لعباً مت ا�ضتدعاوؤهم  ا�ضتعداداته للمباراة الودية، وذلك مب�ضاركة 

من اأندية حملية.
وتعد املباراة تاريخية لبلد اعتاد ممار�ضة لعبة البي�ضبول، والذي �ضيواجه 

للمرة الأوىل يف تاريخه واحد من اأف�ضل منتخبات العامل لكرة القدم.
وحت�ضن م�ضتوى نيكاراغوا يف ال�ضنوات الأخرة كروياً، رغم اأنها معروفة 
اأكرث باملالكمة، لت�ضارك للمرة الثانية يف بطولة الكاأ�ص الذهبية “اأمم 

اأمريكا ال�ضمالية، الو�ضطى والكاريبي« 

نيكاراغوا ت�ضتعد لأول مواجهة يف 
تاريخها اأمام الأرجنتني

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 يناير 2019 املودعة حتت رقم:  304707 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ض��م:   بي تي ا�ص جروب ايه بي 
وعنوانه: جريفجاتن 34، 6 تي ار.، 114 53 �ضتوكهومل، ال�ضويد

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأعمال  وتنظيم  الأع��م��ال  ا�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  وا�ضت�ضارات  ون�ضائح  معلومات 
واملعار�ص  املعار�ص  واإدارة  تنظيم  املبيعات؛  وترويج  الأعمال  ومهارات  القيادة  ا�ضت�ضارات  الأعمال؛  وتوجيه 

التجارية لغايات جتارية.
الواق�عة بالفئة:  35 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من الحرف الالتينية  " bts" م�ضحوبة بثالث دوائر مو�ضوعة يف �ضكل 
مثلث يف كل منها ثقب يف املركذ.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   15 يناير 2019 املودعة حتت رقم:  304709 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ض��م:   بي تي ا�ص جروب ايه بي 
وعنوانه: جريفجاتن 34، 6 تي ار.، 114 53 �ضتوكهومل، ال�ضويد 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات تعليم وتدريب الأعمال؛ ال�ضت�ضارات املتعلقة بتدريب الأعمال؛ ن�ضر املواد التعليمية؛ تنظيم واإجراء 

املوؤمترات.
الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من الحرف الالتينية  " bts" م�ضحوبة بثالث دوائر مو�ضوعة يف �ضكل 
مثلث يف كل منها ثقب يف املركذ.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 مايو  2019 العدد 12639 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  102509 
با�ض��م:  املجموعة العالمية العربية )�ص ذ م م(

وعنوانه: �ص. ب: 500666، اأبراج الإمارات، الطابق 43، �ضارع ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    
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تع�ضب اأمريكي جتاه الأرقام العربية
باأنها  كثرون  و�ضفها  نتائج  املتحدة،  الوليات  يف  للراأي  ا�ضتطالع  ك�ضف 
وف��ق ما  الأمركية،  امل��دار���ص  العربية يف  الأرق���ام  تعليم  جت��اه  “�ضادمة”، 

ذكرت �ضحيفة “الإندبندنت” الربيطانية.
فقد راأى معظم الأمركيني، الذين �ضملهم ال�ضتطالع وعددهم 3624 
�ضخ�ضا، اأن الأرقام العربية )0، 1، 2، 3، 4، 5..(، يجب األ تدر�ص يف املدار�ص. 
وقال 56  باملئة من امل�ضاركني يف ال�ضتطالع اأن هذه الأرقام يجب األ تكون 

جزءا من املنهج الدرا�ضي للتالميذ يف الوليات املتحدة.
و�ضاأل القائمون على ال�ضتطالع، الذي اأجرته موؤ�ض�ضة اأمركية متخ�ض�ضة 
اأن تعلم الأرق��ام العربية  اأمركا  “هل يجب على املدار�ص يف  يف الأبحاث: 
ب�”ل”،  �ضخ�ضا   2020 واأج��اب حوايل  الدرا�ضية؟«.  مناهجها  كجزء من 
اأن تدر�ص  الأرق��ام يجب  اأن  اآراوؤه���م،  امل�ضتطلعة  باملئة من    29 بينما قال 
وق��ال جون  باملئة على احلياد.    15 الأمركية، يف حني وقف  املدار�ص  يف 
ال�ضتطالع،  اأج��رت  التي  املدنية  العلوم  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ص  دي��ك، 
الذي  الأم��رك��ي  التع�ضب  على  �ضهادة  واأط���رف  “اأتع�ص  كانت  النتائج  اإن 
املوؤيدين  من  باملئة    72 ق��ال  ال�ضتطالع،  وبح�ضب  بياناتنا«.  يف  �ضهدناه 
للحزب اجلمهوري اإن الأرقام العربية ل ينبغي اأن تكون يف املناهج، مقارنة 
مع 40  باملئة من موؤيدي احلزب الدميقراطي. وقال ديك اإن الهدف من 
“هذا  واأ�ضاف:  الآخرين”،  على  التحامل  مدى  “معرفة  هو  ال�ضتطالع 
يعني اأن ال�ضوؤال ل يدور حول املعرفة اأو اجلهل بالق�ضية، لكنه يك�ضف بعدا 

اآخر، وهو التحيز«.

�ضفعة اأخرى لهواوي اأقوى من �ضربة غوغل
يتعدى القلق الذي ينتاب �ضركة هواوي منذ اإدراجها على القائمة ال�ضوداء 
للتجارة يف الوليات املتحدة، الأ�ضبوع املا�ضي، حظر غوغل اأي عمل معها، 

ليمتد اإىل تعليق ال�ضحنات من الرقائق املكونة لأجهزتها املحمولة.
وقالت م�ضادر وكالة “بلومربغ” اإن �ضركات �ضناعة الرقائق الإلكرتونية 
موظفيها  اأخ��ربت  و�ضيلينك�ص”  وب��رودك��وم،  وكوالكوم،  “اإنتل،  الأمركية 
بعد اأن اأدرجت اإدارة  اأنها لن تزود هواوي ب�ضحناتها “حتى اإ�ضعار اآخر”،  
الرئي�ص دونالد ترامب �ضركة هواوي على القائمة ال�ضوداء للتجارة ر�ضميا، 

اخلمي�ص.
وهواوي هي اأكرب منتج لأجهزة الت�ضالت يف العامل، لكنها تخ�ضع لتدقيق 
اأبلغت الوليات املتحدة حلفاءها باأل ي�ضتخدموا تكنولوجيا  �ضديد بعدما 

هواوي ب�ضبب خماوف من اتخاذها و�ضيلة لأن�ضطة جت�ض�ص �ضينية.
اأن  اآ���ض��ي��ان ريفيو، الث��ن��ني،  اأف���ادت �ضحيفة نيكي  اأي�����ض��ا،  ويف ه��ذا الإط���ار 
اإنفنيون الأملانية ل�ضناعة الرقائق علقت ال�ضحنات اإىل هواوي تكنولوجيز، 
ال�ضينية بداأت  التكنولوجيا  اأن حملة وا�ضنطن على �ضركة  يف موؤ�ضر على 

تعرقل الإمدادات خارج الوليات املتحدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رحالت جوية اأ�ضرع من ال�ضوت
التي  اجلوية  الرحالت  ت�ضبح  قد 
من  ذكريات  طويال  وقتا  ت�ضتغرق 
املا�ضي، وذلك بف�ضل م�ضروع جديد 
اأ�ضرع من ال�ضوت، يجري  لطائرة 
تطويرها بحيث تقطع امل�ضافة من 
لندن اإىل نيويورك يف غ�ضون 90 
دقيقة بدل من 7 �ضاعات. وتعمل 
�ضركة Hermeus على تطوير 
ب�ضرعة  ال�ضفر  مبقدورها  طائرة 
يف  ميل  اآلف   3 اإىل  ت�ضل  ك��ب��رة 
ال�����ض��اع��ة، م��دع��وم��ة ب��ت��م��وي��ل من 
فنت�ضرز«.  “خو�ضال  ���ض��رك��ة  ق��ب��ل 
موؤ�ض�ص  عن  ال�ضركة  موقع  ونقل 
“خو�ضال فنت�ضرز” فينود خو�ضال، 
قوله: “ل تقت�ضر فوائد الطائرة 
التي يجري تطويرها على تق�ضر 
والرتقاء  اجلوية  ال��رح��الت  زم��ن 
فح�ضب،  ال�ضفر  جتربة  مب�ضتوى 
واإمنا �ضتكون له تداعيات اإيجابية 

من الناحية القت�ضادية«.
�ضيمّكن  امل���������ض����روع  اأن  واأ������ض�����اف 
من  امل�������ض���ت���ق���ب���ل  يف  امل�������ض���اف���ري���ن 
ال���و����ض���ول ل��وج��ه��ات��ه��م ال��ب��ع��ي��د يف 

زمن قيا�ضي.
ومل تك�ضف ال�ضركة عن الكثر من 
بالطائرة،  تتعلق  التي  التفا�ضيل 
ي�ضعون  م��ن��اف�����ض��ني  ل��دي��ه��ا  اأن  اإل 
جتارية  طائرات  لتطوير  بدورهم 
اأ�ضرع من ال�ضوت، اإذ ك�ضفت �ضركة 
طائرة  م�������ض���روع  ع����ن  “بوينغ” 
كيلومرت   6120 ب�ضرعة  حت��ل��ق 
منحت  ع�����ام  وق���ب���ل  ال�������ض���اع���ة.  يف 
“نا�ضا”  الأمركية  الف�ضاء  وكالة 
بقيمة  مارتن”  ل�”لوكهيد  عقدا 
لتطوير  دولر  م��ل��ي��ون   241.5
ط��ائ��رة اأ���ض��رع م��ن ال�����ض��وت، تكون 

جاهزة يف منت�ضف 2022.

يرف�س ج�ضمها الطعام
 ب�ضبب حالة نادرة

ن��ادرة جعلتها  ام��راأة بريطانية من حالة مر�ضية  تعاين 
اأن���واع  ل��ك��اف��ة  ج�ضمها  رف�����ص  نتيجة  ال��ف��را���ص  ط��ري��ح��ة 
جرين  اإمي��ا  تعد  مل  املر�ضية،  حالتها  وب�ضبب  الطعام.  
وباتت  ال�����ض��ري��ر،  م��ن  اخل���روج  على  عاماً” ق���ادرة   31“
نتيجة �ضعف وهزال ج�ضدها،  �ضيدة عجوز،  باأنها  ت�ضعر 

والآلم امل�ضتمرة التي تعاين منها.
الذي  الوحيد  وال�ضيء  الطعام،  تناول  اإميا  ت�ضتطيع  ول 
يبقيها على قيد احلياة، هو �ضراب خا�ص حت�ضل عليها 
بح�ضب  ال��دم،  اإىل جمرى  مبا�ضرة  وي�ضل  امل�ضت�ضفى،  يف 
كر�ضياً  اإمي���ا  وت�ضتخدم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  م���رور  �ضحيفة 
متحركاً للتنقل، لكنها تاأمل اأن تتيح لها عملية جراحية 
األف   36“ ا�ضرتليني  جنيه  األ��ف   26 بتكلفة  اأملانيا  يف 
يف  املنتظر  زفافها  حفل  يف  ال�ضر  على  ال��ق��درة  دولر”، 
ال�ضرياين  الوريد  �ضغوطات  اإمي��ا  وتكافح  القادم.  العام 
بالإ�ضافة  والفخذ،  احلو�ص  اآلم  ت�ضبب  والتي  ال��ن��ادرة، 
ت�����ض��ي��ب اجللد  اإي��ه��ل��ر دان���ل���و����ص، وال���ت���ي  اإىل م��ت��الزم��ة 
والعظام والأوعية الدموية. ويف الأ�ضبوع املقبل، �ضت�ضافر 
م�ضت�ضفى  يف  اجل��راح��ي��ة  للعملية  للخ�ضوع  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل 
امل�ضي بحلول  ق��ادرة على  اأن تكون  اأم��ل  متخ�ض�ص، على 

فرباير “�ضباط” من العام القادم موعد حفل زفافها.

بعد 130 عاما.. العامل 
يودع »الكيلوغرام القدمي«

منذ  ح��دث  اأن  ي�ضبق  مل  تغيرا  “الكيلوغرام”،  �ضهد 
اخ����رتاع وح���دة ال����وزن ق��ب��ل 130 ع��ام��ا، وذل���ك ب��ع��د اأن 
الت�ضويت  ومت  التنفيذ.  ح��ي��ز  اجل��دي��د  ال��ت��ع��ري��ف  دخ���ل 
ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ب���الإج���م���اع يف امل���وؤمت���ر ال���ع���ام ل������الأوزان 
بفر�ضاي  املا�ضي  ال��ع��ام  نهاية  انعقد  ال��ذي  واملقايي�ص، 
حيز  للكيلوغرام  اجلديد  املفهوم  ودخ��ل  باري�ص،  غربي 
التنفيذ، الثنني. وجاء ذلك بالتزامن مع “يوم القيا�ص 
بوحدات  مايو  من  الع�ضرين  يف  يحتفي  ال��ذي  العاملي”، 
القيا�ص امل�ضتخدمة حول العامل. وكان التعريف ال�ضائد 
هذه  القيا�ص  وح��دة  بني  امل���وازاة  على  يقوم  للكيلوغرام 
وحجم كتلة اأ�ضطوانية من البالتني بن�ضبة 90 يف املئة، 
عام  منذ  حمفوظة  امل��ئ��ة،  يف   10 بن�ضبة  والإي��ري��دي��وم 
�ضيفر  واملقايي�ص يف  ل���الأوزان  ال��دويل  املكتب  1889 يف 
“�ضن”  ب��اري�����ص، وف���ق م��ا ذك���رت �ضحيفة  ب��ال��ق��رب م��ن 
اأن حجم النموذج املعياري  الربيطانية. ولحظ العلماء 
الدويل اختلف ب�ضكل ب�ضيط باملقارنة مع الن�ضخ املرجعية 
التي اأجريت عنه يف تلك الفرتة، وانت�ضرت يف عدة بلدان. 
ول يوؤثر التغير الب�ضيط على حياتنا اليومية العادية، 
والقطاعات  وال�ضناعيني  للعلماء  بالن�ضبة  مهم  اأن��ه  اإل 
مع  ل�ضيما  ال�ضغر،  متناهية  مقايي�ص  مع  تتعامل  التي 
العلماء  واتفق  الكمية.  التكنولوجيا  يف  الهائل  التطور 
بالنك”،  “ثابت  على  �ضيعتمد  اجلديد  املقيا�ص  اأن  على 
وهو ما ميثل ن�ضبة الطاقة اإىل تردد الفوتون، وي�ضتخدم 
لو�ضف اأ�ضغر مقدار للطاقة، ليلعب بذلك دورا رئي�ضا يف 

ميكانيك الكم.

احلليب املخفوق اآخر �ضرعة لالحتجاج على ال�ضيا�ضيني
تعر�ص زعيم حزب “بريك�ضت” الربيطاين نايجل فاراج، لهجوم باحلليب املخفوق، لي�ضبح اأحدث �ضخ�ضية �ضيا�ضية 

تتعر�ص لال�ضتهداف من قبل متظاهرين اأو معار�ضني، بوا�ضطة اأطعمة اأو م�ضروبات.
وغطى احلليب املخفوق مالب�ص فاراج، وهو اأحد اأبرز ال�ضخ�ضيات يف حملة خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 

خالل منا�ضبة يف مدينة نيوكا�ضل الإجنليزية، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وبعد اإلقائه كلمة اأمام موؤيدين، تعر�ص ال�ضيا�ضي لهجوم من قبل �ضاب يف الثالثينيات من عمره، قبل اأن يقتاده 

م�ضاعدوه اإىل �ضيارة اأجرة.
كراي�ضت  لهما م�ضجدين يف مدينة  تعر�ص  الذين  الهجومني  بعد  وا�ضعة  �ضهر  �ضهدت  قد  م�ضابهة  وكانت حادثة 

ت�ضر�ص يف نيوزيلندا، عندما ك�ضر فتى يف ال�17 من عمره، بي�ضة على راأ�ص ال�ضيناتور العن�ضري، فرايزر اأنينغ.
وكان اأنينغ قد اأدىل بت�ضريح م�ضتفز بعد الهجومني، قال فيه اإن “ال�ضبب احلقيقي لإراقة الدماء يف نيوزيلندا  هو 

برنامج الهجرة الذي �ضمح للم�ضلمني بالهجرة اإليها«.
وحظي الفتى ويل كونويل، الذي �ضار يلقب ب�”فتى البي�ضة”، ب�ضهرة وا�ضعة يف خمتلف اأنحاء العامل، وتلقى الكثر 

من الدعم واملكافاآت املادية بعد فعلته، اإل اأنه ن�ضح النا�ص بعدم الإقبال على مثل هذا ال�ضلوك. 
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التنومي املغناطي�ضي..
عالج لت�ضكني الأمل

بالن�ضبة  �ضحرية  خدعة  وكاأنه  املغناطي�ضي  التنومي  يبدو  قد 
ل��الأمل، كما  فعاًل  اأن يكون م�ضكناً  العالج ميكن  للبع�ص، لكن 
اأظهرت مراجعة جديدة.   غطت املراجعة 85 درا�ضة اختربت 
املغناطي�ضي لتخفيف الأمل لدى متطوعني  التنومي  ا�ضتخدام 
خ�ضعوا ملحفزات ا�ضطناعية لالأمل. ووجد الباحثون اأن التنومي 
املغناطي�ضي خفف من الأمل الذي ي�ضعر به النا�ص بن�ضبة 29 اإىل 
%42.  ووفقاً لرتيفور طوم�ضون، املوؤلف الرئي�ص للمراجعة، 
فاإن الأمل املوؤقت الذي مت تطبقيه على املتطوعني يف املخترب، 
الناجمة عن الأم��را���ص والإ���ض��اب��ات.  وقال  يختلف عن الآلم 
الإنكليزية،  غرينت�ص  جامعة  يف  نف�ضي  ع��امل  وه��و  طوم�ضون، 
ال�ضريري ل يختلف ب�ضكل  ب��اأن الأمل  اإن��ه من املهم الع��رتاف 
التجارب  التي طبقت يف  املحفزات  الناجم عن  الأمل  كبر عن 
تنطوي  املوؤملة  الإ�ضابات  اأو  الأمرا�ص  “اإن  واأ�ضاف  املخربية.  
على حالت عاطفية اأكرث �ضلبية، واإح�ضا�ص اأقل بال�ضيطرة على 
فيالتجارب  فاعليته  اأثبت  املغناطي�ضي  التنومي  اأن  ومبا  الأمل، 
امل��خ��ربي��ة، ف��ال ب��د م��ن اأن ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ر اإي��ج��اب��ي على الأمل 
التنومي  ي��ك��ون  اأو الأم����را�����ص. وق���د  ال��ن��اج��م ع���ن الإ����ض���اب���ات 
املغناطي�ضي اأكرث ارتباطاً بالآلم احلادة التي تنجم عن الكثر 
اإجراء  ���ض��رورة  على  طوم�ضون  واأك���د  املر�ضية«.  احل���الت  م��ن 
املزيد من الختبارات ملعرفة تاأثرات التنومي املغناطي�ضي على 
اأمرا�ص  عن  تنجم  التي  الآلم  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ص 
حادة اأو مزمنة على حد �ضواء، وفق ما نقل موقع “يو بي اآي” 

الإلكرتوين. 

تعرف على اأكرث واأقل 
البلدان حبا للنوم

حددت معطيات Sleep Cycle ، اأحد التطبيقات امل�ضتخدمة 
لت�ضجيل عدد �ضاعات النوم، الدول التي ت�ضجل املعدلت الأعلى 
ال��دول العربية  اأح��د  والأدن��ى من النوم خالل اليوم، وفر�ضت 
الأدنى  الن�ضبة  �ضجلت  التي  ال��دول  قائمة  �ضمن  بقوة  نف�ضها 
من النوم. ووفقا للتطبيق وا�ضع النت�ضار، فقد �ضجلت اليابان 
الن�ضبة الأدنى من النوم، تليها كوريا اجلنوبية وال�ضعودية،  ثم 

الفلبني، وماليزيا. مبتو�ضط ل  يزيد عن 6 �ضاعات يف اليوم.
نوم  ن�ضبة  ي�ضجل  العامل  يف  بلد  من  ما  اأن  الده�ضة  يثر  وم��ا 

مبعدل ثماين �ضاعات، وذلك بح�ضب بيانات التطبيق.
اأما الدول اخلم�ص التي ت�ضجل املعدلت الأعلى من النوم،  بني 
�ضبع �ضاعات ون�ضف وثماين �ضاعات، فهي: نيوزيلندا، وفنلندا، 
وهولندا، واأ�ضرتاليا، وبريطانيا ولي�ص لقلة النوم تاأثًرا �ضلبًيا 
اأمام حتديات يف حياتنا  ا  اأي�ضً على �ضحتنا فح�ضب، بل ت�ضعنا 
اليومية ويف عالقاتنا مع الآخرين، كما اأنها تعيق قدرتنا على 
اأداء عملنا ب�ضكل �ضحيح. يعترب النوم يف �ضاعات الليل �ضرورًيا 
مئات  اأن  اإل  الن��ت��اج��ي��ة.  وق��درت��ه  وع��اف��ي��ت��ه  الن�����ض��ان  ل�ضحة 
كاف.  ب�ضكل  ينامون  ل  العامل  ح��ول  من  الأ�ضخا�ص  ماليني  
وبح�ضب املوؤ�ض�ضة الوطنية الأمركية للنوم، يحتاج الرا�ضدون 
غر  ال��واح��دة.  الليلة  يف  �ضاعات  ت�ضع  اإىل  �ضبع  من  النوم  اإىل 
تاأثر  ولها  عاملية،  �ضحية  اأزم��ة  ت�ضكل  اأ�ضبحت  النوم  قلة  اأن 
انخفا�ص  اإىل  ت��وؤدي كذلك  بل  ال�ضحة فح�ضب،  �ضلبي ل على 

النتاجية، وخ�ضارة تريليون دولر اأمركي �ضنوًيا.
املمثلة بارك �ضو دام خالل ح�ضورها عر�ص فيلم “الطفيليات”  يف مهرجان كان ال�ضينمائي الثاين وال�ضبعني.   »رويرتز«

موقع يحدد الدول التي ميكنك 
ال�ضفر اإليها دون تاأ�ضرية

عندما ترغب يف ال�ضفر اإىل دولة 
ما، فاإن اأول ما ت�ضعى للتاأكد منه، 
اإىل تلك  ال�ضفر  هو قدرتك على 
الدولة بدون تاأ�ضرة من عدمها، 
ويوفر موقع جديد طريقة �ضهلة 

للح�ضول على معلومات كهذه.
markuslerner. موقع  ويتيح 
com/travelscope اختيار اأي 
مبا�ضرة  ليظهر  العامل،  يف  دول��ة 
ال����ت����ي ميكن  ال����ب����ل����دان  ق���ائ���م���ة 
الدولة  ت��ل��ك  ج��ن�����ض��ي��ة  حل��ام��ل��ي 
اأو  تاأ�ضرة،  ب��دون  اإليها  الدخول 
على  احل�����ض��ول  ال��ت��ي ميكن  تلك 

تاأ�ضرتها يف املطار.
موؤ�ضر  مترير  خالل  من  وميكن 
امل��او���ص ف��وق ك��ل دول���ة احل�ضول 
اإ�ضافية مثل مدة  على معلومات 
الأخرى  ال�����ض��روط  اأو  ال��ت��اأ���ض��رة 

املطلوب توافرها يف امل�ضافر.
وقد تتيح دولة ما حلاملي جن�ضية 
تاأ�ضرة،  ب����دون  دخ��ول��ه��ا  اأخ����رى 
التاأ�ضرة  مت���ن���ح  اأن  مي���ك���ن  اأو 
التقدم  ي��ت��وج��ب  اأو  امل����ط����ار،  يف 
البعثات  ع���رب  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ح�����ض��ول 
الأحوال  اأ�ضواأ  ويف  الدبلوما�ضية، 
ميكن لدولة ما اأن حتظر دخول 
اأخ��رى كما  حاملي جن�ضيات دول 
الذي  ال�ضفر  هو احل��ال يف حظر 
على  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  فر�ضته 
مواطني اإيران وليبيا وال�ضومال 

وال�ضودان و�ضوريا واليمن.

»�ضيدات القمر« تفوز 
بجائزة مان بوكر 

احلارثي  ج��وخ��ة  العمانية  الكاتبة  ف���ازت 
 2019 لعام  الدولية  بوكر  م��ان  بجائزة 
التي  القمر”  “�ضيدات  رواي���ت���ه���ا  ع����ن 

ترجمتها اإىل الإجنليزية مارلني بوث.
قيمتها  وتبلغ  �ضنويا  متنح  التي  واجلائزة 
50 األف جنيه ا�ضرتليني “حوايل 63.5 
ُترجمت  تقدم لأف�ضل رواي��ة  األف دولر” 
الإجنليزية  اإىل  الأ����ض���ل���ي���ة  ل��غ��ت��ه��ا  م����ن 
وتتقا�ضم  امل���ت���ح���دة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  ون�����ض��رت 
امل��وؤل��ف��ة وامل��رتج��م��ة ق��ي��م��ة اجل���ائ���زة معا. 
األ����ف جنيه  م��ب��ل��غ اجل���ائ���زة  اإىل  وي�����ض��اف 
للقائمة  و�ضل  م��ن  لكل  متنح  ا�ضرتليني 
الق�ضرة. وتفوقت احلارثي “41 عاما” 
القائمة  �ضمتهم  مناف�ضني  خم�ضة  ع��ل��ى 
واأملانيا  ف��رن�����ض��ا  م���ن  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ق�����ض��رة 
وت�����ض��ي��ل��ي. وبجانب  وب��ول��ن��دا وك��ول��وم��ب��ي��ا 
اأ�ضدرت الكاتبة احلا�ضلة  الرواية الفائزة 
على الدكتوراة يف الأدب العربي من جامعة 
ق�ض�ضيتني  وجمموعتني  روايتني  اإدن��ربه 
وب��ع�����ص ق�����ض�����ص الأط����ف����ال اإ����ض���اف���ة اإىل 

الدرا�ضات الأدبية والأبحاث الأكادميية.

بالنتعا�ص  ال�ضعور  متنح  �ضيفية  فاكهة  البطيخ 
التي  ال�����ض��وائ��ل  م��ن  ع��ال��ي��ة  بن�ضبة  وت����زود اجل�����ض��م 

يحتاجها يف الأجواء احلاّرة. 
اأم����ر حمّر  ال�����ض��ه��ي��ة  ال��ف��اك��ه��ة  ه���ذه  ����ض���راء  اأن  اإل 
مت�ضابهاً  يبدو  البطيخ  اأن  ميكن  حيث  للكثرين، 
اإذا كانت البطيخة  من اخل��ارج، وي�ضعب معرفة ما 
ح��م��راء ونا�ضجة م��ن ال��داخ��ل. ل��ذل��ك ي��ق��دم تقدم 
�ضحيفة “تاميز اأوف اإنديا” جمموعة من الن�ضائح 

لختيار البطيخ:
الكاملة  ال��ع��الم��ة  ال�����ض��ف��راء  ال��ق�����ض��رة  ت��ع��ط��ي   1-

لرتكيز النرتات العايل
النباتات  لنمو  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا  النيرتوجني  يعترب 
وغ��ال��ب��اً م��ا ي�����ض��اف اإىل ال��رتب��ة ك�����ض��م��اد. ول��ك��ن يف 
بالنرتات  م�ضبعاً  البطيخ  يكون  قد  الأحيان  بع�ص 
مما ي�ضبب �ضررا حمتماًل لل�ضخ�ص الذي يتناوله. 
ملعرفة ما اإذا كانت الثمرة حتتوي على نرتات �ضامة، 
انظر اأوًل اإىل ق�ضرتها يجب األ تبدو �ضفراء واأي�ضاً 

عندما تقطعها، يجب األ حتتوي على خطوط.
حتقق من الثقوب  2-

يعتقد الكثرون اأن الثقوب املوجودة يف الثمرة من 

ب�ضبب حقن  اأي�ضاً  فعل احل�ضرات، ولكنها قد تكون 
الهرمونات يف البطيخة جلعلها تنمو ب�ضرعة وتبدو 

اأكرب. 
ل تاأكل بطيخة مع ثقب يف الو�ضط  3-

البطيخة، فهذا  و�ضط  كان هناك ثقب كبر يف  اإذا 
على  حت��ت��وي  اأو  للغاية  نا�ضجة  الفاكهة  اأن  يعني 

هرمونات منو.
�ضع قطعة من اللب يف املاء  4-

من ال�ضهل التحقق من تركيز النرتات يف البطيخ، 
تكن  اإذا مل  امل���اء.  ال��ل��ب يف  م��ن  بو�ضع ج��زء �ضغر 
الثمرة اآمنة، ف�ضوف يتحول املاء اإىل اللون الوردي 

الفاحت.
ل يجب اأن تكون البطيخة خفيفة  5-

وتكون  ال�����ض��راء  قبل  دائ��م��اً  البطيخ  ت��زن  اأن  يجب 
كثيفة وثقيلة، كما يجب اأن تكون الثمرة النا�ضجة 

ثقيلة جداً عند رفعها.
اختيار بطيخة ل خدو�ص  6-

دائماً لمعة وخالية من  تكون  النا�ضجة  البطيخة 
البطيخة يف  اأ�ضرار مرئية وناعمة. ل ت�ضرتي  اأية 

حال وجود خدو�ص لأنها �ضتف�ضد ب�ضرعة.

البطيخ اأنواع  اأف�ضل  لختيار  خطوات   6

�ضيلينا غوميز هل تتزوج ممثل يكربها بـ 42 �ضنة
اخلا�ضة  احلمراء  ال�ضجادة  من  �ضورها  غوميز   العاملية  �ضيلينا  الفنانة  ن�ضرت 
ال�ضنوي  احل��ف��ل  ه���ذا  ل�ضيلينا يف  الأوىل  امل�����ض��ارك��ة  ه���ذه  وت��ع��د  ك���ان  مب��ه��رج��ان 
 The Dead« فيلم  دوره��ا يف  التي و�ضلتها عن  الن��ت��ق��ادات  الرغم من  على 
الإعالم  اأث��ار �ضجة و�ضائل  ال�ضور  اأن تعليقها على هذه  اإل   »Don>t Die
اأك��ون ج��زًءا من هذا  اأن  “املرة الأوىل يف مهرجان كان! ي�ضرفني  بعدما كتبت : 

الفيلم مع جيم وكل املمثلني. باملنا�ضبة ، اأنا وزوجي بيل موراي«.
�ضنة بعد مرور   42 ب�  الأخ��ر لها يكربها  الفيلم  �ضاركها يف  ال��ذي  م��وراي  بيل 
اأيام قليلة على ن�ضرها ال�ضور اأكدت م�ضادر اإعالمية اأن �ضيلينا كانت متزح حول 

زواجها منه.


