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هناأ رئي�سي ال�سنغال ونيجرييا باإعادة انتخابهما 
حممد بن زايد يتلقى ات�ساال هاتفيا من م�ست�سار النم�سا 
حول عالقات ال�سداقة وامل�ستجدات االإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س �ت�شاال هاتفيا من معايل �شيبا�شتيان 
و�مل�شت�شار  �شموه  وب��ح��ث  �ل�شديقة.  �لنم�شا  جمهورية  م�شت�شار  ك��ورت��ز 
�لنم�شاوي - خالل �الت�شال �لهاتفي - عالقات �ل�شد�قة �لتي جتمع �لبلدين 
و�شبل تنميتها وتطويرها يف �ملجاالت كافة مبا يحقق م�شاحلهما �ملتبادلة. 
�ملجاالت  ب�شاأن عدد من  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  ��شتعر�س �جلانبان  كما 
م�شتجد�ت  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات  ..وت��ب��ادال  �لبلدين  تهم  �لتي  و�لق�شايا 

�الأحد�ث �الإقليمية و�لدولية ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك. )�لتفا�شيل �س3(
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عزوا خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمرية جهري بنت �سعود
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 

الرئي�س االأمريكي ب�سحايا اأعا�سري اأالباما
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  رئي�س  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل« 
�شحايا  يف  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  فيها  �أع���رب  �المريكية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما  �أالب��ام��ا.  والي��ة  �شربت  �لتي  �الأع��ا���ش��ر 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل 

فخامة رئي�س �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.          )�لتفا�شيل �س2(
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�لتناق�شات بني �لعمالقني �نتهت �م موؤجلة؟

زار �سد غيل كلباء واطلع على م�ساريع ال�سدود يف الدولة

حممد بن را�سد يعتمد 5.8 مليار درهم 
مل�ساريع الكهرباء واملياه يف املناطق ال�سمالية

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، عدد�ً من م�شاريع 
�ل�شاحل  منطقة  يف  �مليد�نية  جولته  خ��الل  و�لطاقة  و�ملياه  �ل�شدود 

مل�شاريع  دره��م  مليار   5.8 �شموه  �عتمد  حيث  �ل��دول��ة،  من  �ل�شرقي 
من  ع��دد�ً  �عتماده  جانب  �إىل  �ل�شمالية،  �ملناطق  يف  و�مل��ي��اه  �لكهرباء 
م�شاريع �ل�شدود، و�إن�شاء �شبكة مياه �حتادية وربطها ب�شبكة �أبوظبي 

ودبي بتكلفة 2.4 مليار درهم.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خالل تفقده عدد� من م�شاريع �ل�شدود و�ملياه يف �ل�شاحل �ل�شرقي من �لدولة  )و�م(

مهربو خمدرات يف برملان احلوثيني ب�سنعاء 

ميلي�سيات احلوثي توا�سل خروقها وتق�سف م�ست�سفى وم�سنع باحلديدة
بيان ثان جلي�س اجلزائر: ندرك جيدا خبايا ما يجري

•• اجلزائر-وكاالت:

�أحمد قايد �شالح،  �أركان �جلي�س �جلز�ئري  �أكد رئي�س 
بتمكني  ملتزمني  �الأمنية  و�الأج��ه��زة  �جلي�س  �أن  �أم�س 
�جلز�ئريني من تاأدية و�جبهم يف �النتخابات �لرئا�شية 

�ملقبلة.
��شتحقاق  �أعتاب  »�جلز�ئر على  �إن  بيان  وقال �شالح يف 
وطني هام، و�جلميع يعلم باأننا قد �لتزمنا.. باأن نوفر 
له وللجز�ئر كل �لظروف �الآمنة، مبا يكفل متكني �شعبنا 
من ممار�شة حقه و�أد�ء و�جبه �النتخابي«، يف �إ�شارة �إىل 

�النتخايات �لرئا�شية �ملقررة يف 18 �أبريل �ملقبل.
�أن �جلي�س �جل��ز�ئ��ري »يعي  �ل��دف��اع  ن��ائ��ب وزي���ر  و�أك���د 
�لبلد�ن  بع�س  تعي�شها  �لتي  �الأمنية  �لتعقيد�ت  جيد� 
خبايا  وي��درك  و�لبعيد،  �لقريب  �جل��غ��ر�يف  حميطنا  يف 
و�أب��ع��اد م��ا ي��ج��ري ح��ول��ن��ا، وم��ا ميثله ذل��ك م��ن �أخطار 

وتهديد�ت على بالدنا«.

ذلك،  لكل  �ل�شعبي  �لوطني  �جلي�س  »�إدر�ك  �أن  و�أ�شاف 
دوما،  و���ش��ي��ك��ون  و�لتيقظة  �لفطنة  غ��اي��ة  يف  �شيجعله 
للد�شتور  وفقا  للوطن  �لعليا  للم�شلحة  �أمينا  حار�شا 

ولقو�نني �جلمهورية«.
وطماأن بيان �شالح �جلز�ئريني باأن �جلي�س �شيكون »يف 
�لظروف  كافة  يف  بتحملها  �ملطالب  �مل�شوؤولية  م�شتوى 
�أن �جلز�ئر قوية  �أن »�جلميع يعلم  و�الأح��و�ل«، م�شيفا 

ب�شعبها و�آمنة بجي�شها«.
24 �شاعة للجي�س  �أقل من  ويعد هذ� �لبيان �لثاين يف 
�جلز�ئري و�شط مظاهر�ت جتتاح عدد� من مدن �لبالد 
لوالية  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س  لرت�شيح  ر�ف�شة 

رئا�شية خام�شة.
ك��ل��م��ة بثتها قناة  �ل��ث��الث��اء، يف  �أك����د،  وك����ان ���ش��ال��ح ق��د 
تلفزيونية جز�ئرية حملية، �أن �جلي�س �شي�شمن �الأمن 
�إىل حقبة �شفك  ب��ع��ودة �جل��ز�ئ��ر  �ل��ب��الد ول��ن ي�شمح  يف 

�لدماء.

يق�سف  االإ�سرائيلي  االحتالل 
بال�سفة  10 ويعتقل  غ��زة 

•• رام اهلل -وام:

���ش��ن��ت ط���ائ���ر�ت �الح���ت���الل عدو�نا 
ج����دي����د� ف���ج���ر �م�������س ع���ل���ى قطاع 
ع��ل��ى تظاهر�ت  �ل����رد  ب��ح��ج��ة  غ���زة 
�ل�شبان على �حل��دود حيث ق�شفت 
للف�شائل  م���وق���ع���ا  �ل�����ط�����ائ�����ر�ت 
لل�شبط  ون���ق���ط���ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لقطاع.  وج��ن��وب  و���ش��ط  �مل���ي���د�ين 
تابعت  �إن��ه��ا  �ل�شحة  وز�رة  وق��ال��ت 
�لتطور�ت �مليد�نية جر�ء ��شتهد�ف 
ق�������و�ت �الح�����ت�����الل �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ت�شل  غ����زة ومل  ق��ط��اع  يف  مل��ن��اط��ق 
جي�س  زع���م  فيما  م�شت�شفياتها.. 
رد�  ي���اأت���ي  �ل��ق�����ش��ف  �أن  �الح���ت���الل 
على �إط���الق ب��ال��ون��ات ح��ارق��ة على 

م�شتوطنات غالف غزة.
�عتقل   .. �مل���ح���ت���ل���ة  �ل�������ش���ف���ة  ويف 
ع�شرة  �م���������س  ف����ج����ر  �الح������ت������الل 
فل�شطينيني بتهمة �لقيام بعمليات 

�شد جي�شه و�مل�شتوطنني.
من جهتها قررت ما ت�شمى »د�ئرة 
�لقد�س  يف  �الإ�شر�ئيلية«  �الإج���ر�ء 
�مل��ح��ت��ل��ة �ل���ب���دء ب����اج����ر�ء�ت �إخ���الء 

عائلة �ل�شباغ من بنايتها.

•• اليمن-وكاالت:

و�ل�شورى  �لنو�ب  جمل�شي  ل�شوؤون  �ليمني  �لدولة  وزير  ك�شف 
ومهربي  جمرمني  �حلوثيني  تعيني  �حل��م��ري  مقبل  حممد 
جمل�س  يف  �أع�����ش��اء  �جلنائية  �ل�شو�بق  �أ���ش��ح��اب  م��ن  خم���در�ت 
تعيني �حلوثيني حممد ح�شني  �حل��م��ري  وو���ش��ف  �ل�����ش��ورى. 
علي  حممد  �ل�شرعي  رئي�شه  بدل  للمجل�س  رئي�شاً  �لعيدرو�س 
ن�شو�س  �أي  على  ت�شتند  ال  �لتي  �لباطلة«  ب�»�خلطوة  عثمان 

د�شتورية لكنها تفر�س بقوة �ل�شالح. 
وق������ال:ال ي��ج��ب �أن ن�����ش��ت��غ��رب م���ن ه����ذه �خل���ط���وة، ف��ق��د عني 

من مرة منذ بدء �شريان قر�ر وقف �إطالق �لنار يف 18 دي�شمرب 
�ل�شويد. �تفاق  بح�شب   2018

يف غ�شون ذلك، تو��شلت �ملعارك بني قبائل حجور وميلي�شيات 
�حلوثي �ملو�لية الإير�ن، يف مديرية ُك�شر مبحافظة حجة غربي 
�ليمن. وقالت م�شادر ميد�نية �إن �ملو�جهات ��شتمرت يف �جلبهة 
�ل�شيطرة على  �ملتمردين  �لغربية، يف ظل حم��اوالت  �ل�شمالية 
مناطق خ�شروها خالل �ليومني �ملا�شيني. و��شتهدفت طائر�ت 
�شرقي  �لعبي�شة،  غ��رب  للحوثيني  جتمعات  �لعربي  �لتحالف 
��شتهدفت  كما  و�جل��رح��ى.  �لقتلى  م��ن  ع��دد�  �أوق���ع  ُك�شر، مم��ا 

جتمعات للمتمردين يف ح�شن �ملن�شورة �شمال غربي ُك�شر.

�النقالبيون مهربي خمدر�ت �أع�شاء يف جمل�س �ل�شورى، فهذه 
ثقافتهم �لتي يعرفها �جلميع.

الإي��ر�ن م�شت�شفى  �ملو�لية  ذلك، ق�شفت ملي�شيات �حلوثي  �إىل 
وم�شنعا للمو�د �لغذ�ئية بقذ�ئف �لهاون، يف خرق جديد التفاق 
�ل�شويد �لذي يفر�س تهدئة يف مدينة �حلديدة غربي �ليمن، 

وفق ما ذكرت م�شادر مينية حملية ، �الأربعاء.
و�أكدت م�شادر  يف �ليمن �أن ق�شف ميلي�شات �حلوثي �الإير�نية، 
�ل��ذي وق��ع �ل��ث��الث��اء. �أح���دث �أ���ش��ر�ر� م��ادي��ة يف م�شت�شفى 22 

مايو، وم�شنع  »�إخو�ن ثابت« للمو�د �لغذ�ئية.
�أكرث  �ملن�شاأتني  هاتني  ق�شفت  �أن  �حلوثية  للميلي�شيات  و�شبق 

اأبناء الغفران يف�سحون انتهاكات النظام القطري
•• جنيف-وكاالت:

تقدمي  ج��والت  من  جديدة  جولة  جنيف  مدينة  يف  �ل�شوي�شري  �ل�شحافة  ن��ادي  �شهد 
�شوء�ت و�نتهاكات نظام حمد يف قطر للعامل، كدليل جديد على �أن ما يت�شدق به �لنظام 
�لقطري من حر�شه و�حرت�مه حلقوق �الإن�شان ما هو �إال ق�شرة يحاول بها تغطية �أفعاله 
�لال�إن�شانية، مبا يف ذلك �النتهاكات �شد �أبناء �ل�شعب �لقطري نف�شه.  وكما تعر�س �أبناء 
�ل�شعب الأب�شع �أنو�ع �النتهاكات على يد نظام حمد، بد�ية من �شحب �جلن�شية و�لرتحيل 
�لق�شري من �لبالد و�شواًل �إىل �حلرمان من �خلدمات �الأ�شا�شية �ل�شحية و�لتعليمية 
و�الجتماعية وغرها، وهو مامل ي�شلم منه �أي�شاً �أطفال �لغفر�ن �لذين عا�شو� �لت�شريد 

و�حلرمان من �خلدمات و�شحب �جلن�شية، كما فعل نظام حمد مع �آبائهم.
وعقد �أبناء �لغفر�ن موؤمتر�ً �شحافياً بنادي �ل�شحافة �ل�شوي�شري، تناولو� فيه معاناتهم 
وعدم �متثال �للجنة �لوطنية �لقطرية حلقوق �الإن�شان ملبادئ باري�س �ملنظمة ال�شتقاللية 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق �الإن�شان، وكذلك عدم فعاليتها كاآلية وطنية حلقوق �الإن�شان، 

وهو ما �أثبتته �للجنة من خالل جتاهلها ل�شكاوى �لغفر�ن حتى �الآن.
وم�شاندتهم  دعم ق�شيتهم  و�ملنظمات �حلقوقية  �لدويل  �ملجتمع  �لغفر�ن  �أبناء  ونا�شد 
�إليهم  �جلن�شية  ب��اإع��ادة  وذل���ك  ق��ط��ر،  يف  حمد  ن��ظ��ام  �شلبها  �ل��ت��ي  حقوقهم  ال���ش��رتد�د 

و�ملالحقة �لقانونية ومعاقبة كل من ت�شبب يف �الإ�شر�ر بهم.

ل قتال بالباغوز.. واإجالء املئات بينهم اأطفال 

الفروف: ن�سعى مع ال�سعودية للق�ساء على االإرهاب يف �سوريا  
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير �خلارجية �لرو�شي، �شرغي الفروف، �إن رو�شيا 
و�ل�شعودية ت�شعيان للق�شاء على �الإرهابيني يف �شوريا.

و�أ�شاف الفروف، يف موؤمتر جمعه بنظره �لكويتي، �أن 
�ملجتمع �لدويل يربط تقدمي �مل�شاعد�ت ل�شوريا بتقدم 

�حلل �ل�شيا�شي.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شعودية ترى �شرورة �الإ�شر�ع يف ت�شكيل 
�ت�شاالت  »لدينا  �أنه  �شوريا، مو�شحاً  د�شتورية يف  جلنة 
م���ع �جل���ان���ب �الأم���رك���ي ب��ه��دف ت��خ��ف��ي��ف �ل��ت�����ش��ع��ي��د يف 

�شوريا«.
�شوريا  ق������و�ت  يف  ع�������ش���ك���ري  م�������ش���در  �أك������د  م���ي���د�ن���ي���ا، 
2000 �شخ�س  �أك��رث من  �إج��الء  �أن��ه مت  �لدميقر�طية 

�ليوم �الأربعاء من �آخر جيب لتنظيم د�ع�س يف �لباغوز 
ب�شرق �شوريا، �لذي حتا�شره هذه �لقو�ت �ملدعومة من 

�لواليات �ملتحدة.
�أنه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا  ق���و�ت  با�شم  متحدث  وذك���ر 
�ل�24  6500 �شخ�س خ��الل  �أك���رث م��ن  �إج���الء  ج��رى 
�شاعة �ملا�شية، بينهم مئات ممن ��شت�شلمو� من �ملقاتلني 
�ملتطرفني وذلك بعد �أن �أبطاأت �لقو�ت وترة هجومها 

لل�شماح بخروج �ملزيد من �ملدنيني.
وي���و�����ش���ل �مل���دن���ي���ون �خل�����روج م���ن �جل�����زء �الأخ�����ر من 
�شوريا،  يف  د�ع�س  تنظيم  عليها  ي�شيطر  �لتي  �الأر����ش��ي 

ومن �شمنهم بع�س زوجات �مل�شلحني و�أبنائهم.
ومل تكن هناك �أي موؤ�شر�ت على وجود �أعمال قتال 

�م�س �الأربعاء لل�شماح باإخالء �جليب.

توافقهما ُيعّقد �سيا�سة وا�سنطن اخلارجية:
االنفراج ال�سيني الرو�سي: الدفء الذي جاء من ال�سقيع!

•• الفجر - كري�س ميلر - ترجمة خرية ال�صيباين

ت�شنباو، منطقة  �ل�شوفيات يف جزيرة  �لنار على حر�س �حل��دود  �ل�شينية  �لقو�ت  ، فتحت   1969 2 مار�س  يف 
متنازع عليها )ولكنها خالية من �أي قيمة �إ�شرت�تيجية( تقع على نهر �أو�شوري ، وهي جزء من �حلدود �ل�شرقية 
�لبد�ية  نقطة  تلك  كانت  �لوفيات.  ع�شر�ت  على  �ل�شيني  �العتد�ء  و�أ�شفر  �لبلدين.  بني  تف�شل  �لتي  �ملتطرفة 

الأزمة متعددة من �لتحذير�ت �مل�شتمرة، و�ملناو�شات �لعنيفة على طول �حلدود �ل�شينية- �ل�شوفياتية.
حل�شن �حلظ ، كان نطاق �ل�شر�ع �ل�شيني �ل�شوفياتي عام 1969 حمدوًد� ؛ �قت�شر ح�شاده على ب�شع مئات 
)�لتفا�شيل  �لباردة.   م�شار �حلرب  تاأثر حتويل  �لب�شيطة،  �ملو�جهة  لهذه  كان  ذلك،  "فقط". مع  �لقتلى  من 

�لهيئة تعلن �ملوعد �لر�شمي لالنتخابات

ر�سميا: اعالن موعد االنتخابات 
الت�سريعية والرئا�سية يف تون�س

•• الفجر - تون�س - خا�س

�أعلن رئي�س �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات نبيل بافون �م�س �الربعاء، �أن 
�القرت�ع لالنتخابات �لت�شريعية د�خل تون�س �شيكون يوم �الأحد 6 �أكتوبر 
�ملقيمني  للتون�شيني  بالن�شبة  �النتخابات  لنف�س  �الق��رت�ع  و�أن   2019

باخلارج �شيجرى �أيام 4 و5 و6 �أكتوبر 2019.
و�أ�شاف بافون يف �لندوة �لتي عقدها جمل�س �لهيئة �أم�س �أن �القرت�ع للدورة 
�الأوىل لالنتخابات �لرئا�شية �شيتم يوم 10 نوفمرب 2019  و�أيام 8 و9 
و10 نوفمرب بالن�شبة للتون�شيني �ملقيمني باخلارج م�شيفا و�إذ� مل يتح�شل 
�أي من �ملرت�شحني على �الأغلبية �ملطلقة يف �لدورة �الأوىل يتم تنظيم دورة 

ثانية خالل �الأ�شبوعني �لتاليني من تاريخ �إعالن نتائج �لدورة �الأوىل.

الربملان ال�سوداين يح�سم اأمر الطوارئ خالل اأيام
•• اخلرطوم-وكاالت:

�شكل رئي�س �ملجل�س �لوطني �ل�شود�ين )�لربملان(، �إبر�هيم �أحمد عمر جلنة 
�لثاين  يف  �لب�شر  عمر  �لرئي�س  �أ���ش��دره  �ل��ذي  �ل��ط��و�رئ  مر�شوم  لدر��شة 
و�لع�شرين من فرب�ير �ملا�شي، على �أن تبد�أ �للجنة �أوىل جل�شاتها �خلمي�س 

لتنهي �أعمالها �الثنني �ملقبل.
�لطو�رئ  للنظر يف حالة  �الأربعاء،  �ل�شود�ين قد حدد جل�شة  �لربملان  وكان 
�لتي �أعلنها �لرئي�س �لب�شر ملدة عام، �إىل جانب قر�ر�ت تهدف �إىل �حتو�ء 
ووفقا   .2018 دي�شمرب  منذ  �ل�شود�ين  �ل�شارع  ي�شهدها  �لتي  �لتظاهر�ت 
للد�شتور �ل�شود�ين، فاأنه يجب �أن تعر�س حالة �لطو�رئ على �لربملان يف مدة 
�أق�شاها 15 يوما من �إعالن �لرئي�س لها، على �أن يقرها �لربملان �أو يرف�شها. 
و�أودع وزير �لعدل �ل�شود�ين، حممد �أحمد �شامل، �ملر�شوم �جلمهوري �خلا�س 
بالطو�رئ و�الأو�مر �مل�شاحبة لها . وبرر �شامل �أ�شباب �إ�شد�ر �أو�مر �لطو�رئ 
باملهدد�ت  �شماها   �إىل فر�شها ملو�جهة ما  �للجوء  �إىل  �لدولة ��شطرت  باأن 
�جل�شيمة �لتي تهدد �لبالد، خا�شة فى �جلو�نب �القت�شادية ومعا�س �لنا�س 

وحماربة �لف�شاد ومكافحة تهريب �ل�شلع و�لعمالت.



اخلميس    7   مارس    2019  م   -   العـدد  12573  
Thursday   7   March   2019  -  Issue No   12573

02

اأخبـار الإمـارات

زار �سد غيل كلباء واأطلع على م�ساريع ال�سدود يف الدولة

حممد بن را�سد يعتمد 5.8 مليار درهم مل�ساريع الكهرباء واملياه يف املناطق ال�سمالية

�لتي  �ملختلفة  �ل�شيا�شات  مبادر�ت 
تدعم �أهد�ف ��شرت�تيجية �لطاقة 
2050. كما �طلع �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
على  كلباء  غيل  ل�شد  زيارته  �أثناء 
�لتي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�������ش���اري���ع 
تنفذها �لهيئة �الحتادية للكهرباء 

�مل�شاهمة  ع��ل��ى  �الط������الع  ج���ان���ب 
�لعامة لكافة م�شاريع �ل�شدود �لتي 
حتت�شها �لدولة و�لتي تبلغ 105 
1982، حتت  �ل��ع��ام  م��ن��ذ  ���ش��دود 
و�ل�شناعة  �لطاقة  وز�رة  �إ���ش��ر�ف 
مليار�  ب��ل��غ��ت  �ج��م��ال��ي��ة  وب��ت��ك��ل��ف��ة 

و�شتمائة مليون درهم تقريباً.

�أم  �إم���ارة  يف  يومياً  ج��ال��ون  مليون 
�مل�شتقل  �مل��ن��ت��ج  ب��ن��ظ��ام  �ل��ق��ي��وي��ن 
و�لذي من �ملتوقع �أن يبد�أ ت�شغيله 
يف �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن ع��ام 2021 
�لهيئة  بني  م�شرتك  م�شروع  وهو 
و �شركة  و�ملاء  للكهرباء  �الحتادية 

مبادلة و�أكو� باور.

و�ل�شناعة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ت��ع��م��ل 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �إجنازها  على 
�ل�شمو  �شاحب  مبادر�ت  جلنة  مع 
�ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، كما  رئ��ي�����س 
�طلع �شموه على م�شاهمة م�شاريع 
�ل�����ش��دود يف �خ��ت��ز�ن ك��م��ي��ات �ملياه 
�إىل   ،2010 �لعام  منذ  �جلوفية 

��شرت�تيجية  �شمن  وذل��ك  و�مل���اء، 
م����ن جمل�س  �مل���ع���ت���م���دة  �ل���ط���اق���ة 
وز�رة  ع��ل��ي��ه��ا  وت�������ش���رف  �ل���������وزر�ء 

�لطاقة و�ل�شناعة.
�إن�شاء  م�������ش���روع  ����ش���م���وه  وت���ف���ق���د 
�لبحر  م�����ي�����اه  حت����ل����ي����ة  حم����ط����ة 
 150 ب�شعة  �لعك�شي  بالتنا�شح 

على  ك�����ذل�����ك  �����ش����م����وه  وت�������ع�������ّرف 
�لدر��شة  م�����ش��روع  �إجن����از  م��ر�ح��ل 
�ملائية  لالأحو��س  �لهيدرولوجية 
يف م���ن���اط���ق �الأودي������������ة، وم����ب����ادرة 
و�لذي  للطاقة  �الإم����ار�ت  مر�شد 
متكامل  �إط���ار  ��شتخد�م  يت�شمن 
حماكاة  م��ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  لتحليل 

•• دبي-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دب��ي »رع��اه �هلل« ، ع��دد�ً من 
و�لطاقة  و�مل��ي��اه  �ل�شدود  م�شاريع 
منطقة  يف  �مليد�نية  جولته  خالل 
�ل�شاحل �ل�شرقي من �لدولة، حيث 
درهم  م��ل��ي��ار   5.8 ���ش��م��وه  �ع��ت��م��د 
مل�شاريع �لكهرباء و�ملياه يف �ملناطق 
�عتماده  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
عدد�ً من م�شاريع �ل�شدود، و�إن�شاء 
�شبكة مياه �حتادية وربطها ب�شبكة 
مليار   2.4 بتكلفة  ودب��ي  �أبوظبي 

درهم.
ك��م��ا �ع��ت��م��د ���ش��م��وه �إن�����ش��اء حمطة 
ك���ه���رب���اء ب��ال��ط��اق��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة يف 
مليار   1.2 بتكلفة  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم 
�لبحر  درهم، وحمطة حتلية ملياه 
يومياً  جالون  مليون   150 ب�شعة 
�إجن��ازه��م��ا خالل  يف �الإم����ارة، يتم 

�لعامني �ملقبلني.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
 « �آل م���ك���ت���وم  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
و�لتطوير  �ل������دوؤوب������ة  �حل����رك����ة 
�شمات  �لكربى  و�مل�شاريع  �مل�شتمر 
�ل���ع���م���ل يف �الإم������������ار�ت..  م����ي����د�ن 
لبدء  ت��ت��وق��ف  ال  و�ال����ش���ت���ع���د�د�ت 
مر�حل تنموية جديدة ن�شعى من 
�أرقى  �إىل  خاللها للو�شول ببلدنا 

م�شتويات �لتميز«.
و�أ�شاف �شموه » م�شاريع �لكهرباء 
و�ملياه و�لطرق هي ع�شب �القت�شاد 
�لوطني.. ونحن ن�شتثمر فيها الأن 

�قت�شادنا لن يتوقف عن �لنمو«.
» جوالتي يف  بالقول  �شموه  وختم 
�مليد�ن هي طريقة عملي و�أ�شلوب 
�إد�رت������ي وت��ق��ل��ي��د ورث��ت��ه ع��ن ز�يد 

ور��شد لن �أتوقف عنه«.
ج��اء ذل��ك خ��الل �جلولة �لتي قام 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بها 
بن ر��شد �آل مكتوم وت�شمنت زيارة 
�لتابعة  كلباء  مدينة  يف  غيل  �شد 
عام  �أن�شئ  �ل���ذي  �ل�شارقة  الإم���ارة 
2017 بتكلفة �إجمالية تبلغ 31 
مرت�ً   354 بطول  دره���م،  مليون 
وب�شعة  تقريباً  �أم��ت��ار   5 و�رت��ف��اع 
تزيد على 541 �ألف مرت مكعب، 
�الأرو�ح  حماية  يف  �ل�شد  يخدم  �إذ 
�جلوفية  �ملياه  وتغذية  و�ملمتلكات 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة و�حل����ف����اظ ع��ل��ى مياه 
�لبحر،  �إىل  �ل�شيول ومنع تدفقها 
حيث وّجه �شموه ببدء �لعمل على 
م�شروع �ل�شدود يف مناطق �شكمكم 

ومربح وقدفع.
عن  ����ش���رح  �إىل  ����ش���م���وه  و�����ش���ت���م���ع 
م�شاريع �ل�شدود يف �لدولة و�أنو�عها 
�لتي  �مل�شتقبلية  �ل�شدود  وم�شاريع 

وتعرف �شموه على مالمح �خلطة 
�ملائي  ل����الأم����ن  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
تهدف  �ل��ت��ي   2036  2019-
�مل���ي���اه غر  م�������ش���ادر  ت��و���ش��ي��ع  �إىل 
وحت�شني  �ل����دول����ة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م��وؤ���ش��ر ن����درة �مل��ي��اه ب��ح��ل��ول �لعام 
2036، حيث ت�شمل �إن�شاء خز�نات 
مياه وحمطات �شخ وخطوط نقل 
وتوزيع لربط مناطق �لدولة �لتي 
�لهيئة �الحتادية  تخ�شع الإ�شر�ف 
للكهرباء و�ملاء ب�شبكة نقل وتوزيع 
كهرباء  هيئة  مع  وللربط  للمياه، 
�أبوظبي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  دب����ي  وم���ي���اه 
ت�شل  �إج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  ل��ل��ط��اق��ة، 
�ىل 2.4 مليار درهم مبدة تنفيذ 

�شنتني.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي لعر�س حول جانب من 
م�شاريع ��شرت�تيجية �الأمن �ملائي 
ما  توفر  �إىل  ت�شعى  �لتي  للدولة 
ال يقل عن 75 مليار درهم مقارنة 
وتتوقع  �حل���ايل..  �لعمل  باأ�شلوب 
�لوز�رة �أن حتقق �لهيئات �ملختلفة 
يف �لدولة وف��ور�ت يف كلفة حتلية 
9 مليار�ت درهم عند  �ملياه بو�قع 
تقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��ت��ح��ول 
�ملياه  لتنقية  �ل��ع��ك�����ش��ي  �ل��ت��ن��ا���ش��ح 
بداًل عن تقنيات �لتحلية �حلر�رية 

و�لتي تعتمد على حرق �لغاز.
�إن�شاء  م�شروع  على  �شموه  و�طلع 
بالطاقة  ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  حم��ط��ة 
بقدرة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �ل�شم�شية 
 1.2 وب��ت��ك��ل��ف��ة  م��ي��ج��او�ت   300
م���ل���ي���ار دره���������م، ب���ال�������ش���ر�ك���ة مع 
�ملنتج  بنظام  �لقيوين  �أم  حكومة 
�مل�شتقل و�شيبد�أ �لت�شغيل �لتجاري 
ل��ل��م�����ش��روع يف �ل���رب���ع �ل���ث���اين من 
�مل�شروع  ه��ذ�  ���ش��اأن  وم��ن   2021
�أن يحد من �نبعاثات ثاين �أك�شيد 
�أل��ف طن   430 �لكربون مب��ق��د�ر 
مرتي. ر�فق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خالل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
بن عبد�هلل  �لزيارة معايل حممد 
�ل��ق��رق��اوي، وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
�شهيل  و�مل�شتقبل، ومعايل  �ل��وزر�ء 
ف���رج ف��ار���س �ملزروعي  ب��ن حم��م��د 
ومعايل  و�ل�شناعة  �لطاقة  وزي��ر 
ب�����ن حممد  ع�����ب�����د�هلل  �ل�����دك�����ت�����ور 
وزي�����ر تطوير  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 

�لبنية �لتحتية.
�أن دول���ة �الإم������ار�ت جنحت  ي��ذك��ر 
���ش��ب��ق ع��امل��ي يف جمال  يف حت��ق��ي��ق 
ت���خ���ف���ي�������س ك���ل���ف���ة حت���ل���ي���ة �مل���ي���اه 
�ملعززة  �لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنيات 
با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية و�لتي 
للجالون  �لتحلية  تكلفة  خف�شت 
بالتقنيات  م��ق��ارن��ًة   75% ب��و�ق��ع 

�لتحلية �حلر�رية.

حممد بن را�سد: 
»التطوير امل�ستمر وامل�ساريع الكربى �سمات ميدان العمل يف الإمارات.. وال�ستعدادات ل تتوقف لبدء مراحل تنموية جديدة«

»م�ساريع الكهرباء واملياه والطرق ع�سب القت�ساد الوطني.. ون�ستثمر فيها لأن اقت�سادنا لن يتوقف عن النمو«
»جولتي يف امليدان هي طريقة عملي واأ�سلوب اإدارتي وتقليد ورثته عن زايد ورا�سد لن اأتوقف عنه«

 �سموه وّجه ببدء العمل على م�ساريع ال�سدود يف مناطق �سكمكم ومربح وقدفع
حمطة لتوليد الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية يف اأم القيوين بتكلفة 1.2 مليار درهم واأخرى لتحلية املياه ب�سعة 150 مليون جالون يوميًا 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني ال�سريفني بوفاة االأمرية جهري بنت �سعود

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تعزية  برقية  �هلل«  �لدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته بوفاة �شاحبة �ل�شمو �مللكي �الأمرة جهر بنت 
�شعود بن عبد �لعزيز �آل �شعود .. �شائال �ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح 
جناته. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س غانا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�أدو رئي�س جمهورية غانا وذلك  �أكوفو  نانا  �إىل فخامة  �هلل« برقية تهنئة 

مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س نانا �أكوفو �أدو.

افتتاح معر�س العرو�س 2019 بالفجرية
•• الفجرية -وام:

�أكد �شعادة خليفة خمي�س مطر �لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �لفجرة حر�س �لغرفة على تنظيم �ملعار�س 
�ملعار�س  �أن �شناعة  �إىل  و�أ�شار  �القت�شادية.  �لتنمية  و�ل�شياحة ولدورها يف  �لتجارة و�خلدمات  تن�شيط حركة  الأهميتها يف 
�أ�شبحت فنا عاملياً ر�قياً يلعب دور�ً كبر�ً يف �نعا�س �قت�شاد�ت �لدول وزيادة وتنويع م�شادر دخولها من خالل تو�شيع قاعدة 
��شتثمار�تها. جاء ذلك مبنا�شبة �فتتاحه معر�س عرو�س �لفجرة 2019 يف مركز �لفجرة للمعار�س �لذى تنظمه �شركة 
�لوكيل لتنظيم �ملعار�س بالتعاون مع �لغرفة . من جانبه قال �شعادة خليفة م�شعود �لكندي ع�شو جمل�س �إد�رة �لغرفة رئي�س 
جلنة �ملعار�س ،�ن �قامة �ملعار�س حتفز وتعزز روح �لتناف�س بني خمتلف �ل�شركات يف �طار �شعيها وحماولتها لتوفر �ف�شل 
�لعرو�س و�خلدمات لعمالئها. و�أ�شاف �لكندي �ن �ملعار�س �لتجارية تعترب فر�شة جيدة للقطاع �خلا�س لتفعيل دوره ليكون 
عام  نائب مدير  �شلطان جميع عبيد  وق��ال  ب�شفة عامة  و�لدولة  �لفجرة  �إم��ارة  �القت�شادية يف  للعملية  �ال�شا�شي  �ملحرك 
�لغرفة مدير مركز �لفجرة للمعار�س بالوكالة �ن �ملركز �أ�شبح ي�شهم بدور فاعل يف تنظيم �ملعار�س �ملتخ�ش�شة و�لتجارية 

�شنوياً ما جعله وجهة من قبل جمهور �لز�ئرين �ملو�طنني و�ملقيمني ل�شر�ء متطلباتهم من �ملعرو�شات �ملختلفة .

دائرة ق�ساء اأبوظبي تطلق املكتبة الرقمية لتوفري االإ�سدارات القانونية اإلكرتونيا
•• اأبوظبي-وام:

�أط��ل��ق ���ش��ع��ادة �مل�����ش��ت�����ش��ار ي��و���ش��ف �شعيد �ل���ع���ربي، وك��ي��ل د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء يف 
�أبوظبي، �ملكتبة �لرقمية �شمن �لنظام �الإلكرتوين �ملتكامل الإد�رة مقتنيات 
�أحكام  م��ن  �إلكرتونية  ن�شخ  ���ش��ر�ء  للمتعاملني  يتيح  مب��ا  �مل��رك��زي��ة،  �ملكتبة 
�ملوقع  عرب  �لر�شوم  ودف��ع  و�لقانون”،  “�لق�شاء  وجملة  �لنق�س،  حمكمة 

�الإلكرتوين.
د�ئرة  يف  �لتطويرية  �جل��ه��ود  مبو��شلة  �ل��ع��ربي،  يو�شف  �مل�شت�شار  و�أف����اد 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  �لق�شاء، 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء، بالرتكيز 

على �لتحديث �مل�شتمر ملو�كبة �لتحول �لرقمي، مبا ي�شهم يف تقدمي خدمات 
متميزة للمتعاملني وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية.

�لثقافة  ن�شر  بتعزيز  �لق�شاء  د�ئ��رة  �هتمام  �إىل  �ل��ع��ربي،  �مل�شت�شار  و�أ���ش��ار 
و�لقانونيني  و�ل��د�ر���ش��ني  �ل��ب��اح��ث��ني  �أم����ام  �ل�شبل  ك��ل  وت��وف��ر  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
لالطالع على جمموعة متميزة من �ملقتنيات �لتي يجرى �ختيارها بعناية 
�لقانوين و�لعلمي مبا  �ملجال  �ملخت�شني يف  ودقة عالية من قبل جلنة من 

يلبي �حتياجات جميع �مل�شتفيدين.
�الت�شال  قطاع  مدير  �جلنيبي،  خمي�س  �شالح  �ل��دك��ت��ور  �أك��د  جانبه،  م��ن 
�ملوؤ�ش�شي و�لتعاون �لدويل، �أن �ملكتبة �ملركزية لد�ئرة �لق�شاء تقدم خدمات 
مكتبية عاملية �مل�شتوى عن طريق توفر و�قتناء جميع �مل�شادر �ملتخ�ش�شة 

و�شموليته  ب�شعته  يتميز  عاملي  �إل��ك��رتوين  نظام  عرب  و�إد�رت��ه��ا  �لقانون،  يف 
�لعالية وتب�شيطه الإجر�ء�ت �لعمل يف �ملكتبة، �إ�شافة �إىل نظام فهر�شة عاملي 
يدعم ويب�شط عملية �لتزويد و�الإع��ارة و�لفهر�شة، وقو�عد بيانات متعددة 

تتميز بدقتها و�شهولة �لبحث فيها.
�إد�رة �لن�شر �لقانوين و�مل�شوؤولية �ملجتمعية،  و�أو�شح ر��شد �لدرمكي، مدير 
�أن �ملكتبة �لرقمية تتيح للمتعامل �شر�ء ن�شخة �إلكرتونية من �أحكام حمكمة 
مبا�شرة  وتنزيلها  و�لقانون”،  “�لق�شاء  �ملحكمة  �لعلمية  و�ملجلة  �لنق�س، 
على ح�شابه، مقابل دفع مبلغ رمزي ب�شكل �إلكرتوين، مع �إتاحة ميزة خا�شة 
�لن�شخ جمانا نظر�  �إذ ميكنهم �حل�شول على  �ملكتبة،  للم�شرتكني يف نظام 
حل�شولهم على ع�شوية �ملكتبة. و�أ�شار �إىل �أن �لد�ئرة توفر ن�شخا �إلكرتونية 

و�الحتادية  �ملحلية  �لت�شريعات  �شال�شل  تت�شمن  موقعها،  ع��رب  جمانية 
و�التفاقيات �لدولية و�لت�شريعات �لريا�شية، ف�شال عن �لت�شريعات �ملتعلقة 

بال�شركات، و�شل�شة حقوق �الإن�شان و�لتعاون �لدويل.
وقال �إن �ملكتبة �ملركزية مزودة بقاعدة بيانات ت�شم جميع �لقو�نني �ملحلية 
�أحكام حمكمة �لنق�س، وخمتلف  �آخر �لتعديالت، وكذلك  و�الحتادية وفق 
�ملر�جع و�ملو�شوعات �لقانونية، مع مر�عاة �لتحديث ب�شفة دورية مبا ي�شهم 
�لق�شائي  بالعمل  للم�شتغلني  عالية  ج��ودة  ذ�ت  متميزة  خدمة  تقدمي  يف 
و�مل��ت��درب��ني �لق�شائيني و�ل��ب��اح��ث��ني م��ن م��وظ��ف��ي د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء وم���ن يف 
ن�شر  يف  �مل�شاهمة  خ��الل  من  جمتمعية  خدمة  تقدمي  عن  ف�شاًل  حكمهم، 

�لوعي �لقانوين و�لت�شجيع على �لقر�ءة.
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اأخبـار الإمـارات

 مهرجان اأم االإمارات  ي�سيء �سماء اأبوظبي باأول م�سابقة لالألعاب النارية
�شا�شة تعر�س ردود �أفعالهم.

 87 �لفرق  �أن تطلق  �ملقرر  ومن 
�شمن  ن��اري��ة  طلقة  و102  �أل��ف��ا 
زو�رق   6 با�شتخد�م  عرو�س   8
م��رت� يف   360 متتد على ط��ول 
�لزو�رق  و�شت�شطف هذه  �لبحر، 
“ مقلوب   T “ على �شكل ح��رف 
يتيح ز�وية �نت�شار �أو�شع لالألعاب 
�لعا�شمة  ���ش��م��اء  لتنر  �ل��ن��اري��ة 
�لز�هية،  �الأل���و�ن  من  مبجموعة 
نت������ائج  ع���ن  �الإع�����الن  و�ش���يتم 
�مل�����ش��������������������اب��ق��ة ي��������������وم �ل�����ش��ب��ت 23 
مار�س �ل�شاعة 11 م�شاء، ليكون 
خ��ت��ام �مل��ه��رج��ان مم��ي��ز� يف يومه 

�الأخر.
ويقام “مهرجان �أم �الإمار�ت” يف 
كورني�س  �لبحر” يف  “ع  منطقة 
�إىل   12 م��ن  �ل��ف��رتة  �أبوظبي يف 
23 مار�س �جلاري ويفتح �أبو�به 
وحتى  ع�����ش��ر�   4 �ل�����ش��اع��ة  م���ن 

�إل  “�إ�س  ل�شركة  �الإد�ري  �مل��دي��ر 
رو�شيا،  فايروورك�س”من  ك���ي 
�الألعاب  �إط�����الق  ���ش��ي��ت��م  ح���ني  يف 
بو��شطة  �ل���ب���ح���ر  م����ن  �ل���ن���اري���ة 
�لليل  ����ش���م���اء  الإن���������ارة  م����ر�ك����ب 
�لبهجة  و�إ�شفاء  مبهرة  بعرو�س 

على زو�ر �ملهرجان.
وقالت فرح عبد�حلميد �لبكو�س، 
�ملهرجانات  تطوير  ق�شم  م��دي��ر 
و�ل�شياحة  �ل���ث���ق���اف���ة  د�ئ�������رة  يف 
�أم  “مهرجان  �إن   : ب���اأب���وظ���ب���ي 
تقدمي  �إىل  ي��ه��دف  �الإمار�ت” 
�مل�شتوى  عاملية  ترفيهية  عرو�س 
ونحن  وزو�ره����ا  �أب��وظ��ب��ي  ل�شكان 
م�شابقة  �أول  ب��اإط��الق  ف��خ��ورون 
ل���الأل���ع���اب �ل���ن���اري���ة يف �الإم������ار�ت 
�لعام  هذ�  ن�شخة  فعاليات  �شمن 
�ختيار  مت  وق���د  �مل���ه���رج���ان،  م���ن 
بر�مج �ملهرجان و�أن�شطته بعناية 
بتقدمها  �ل���ب���الد  ف��خ��ر  ل��ت��ع��ك�����س 

حول �لعامل، وهي كند� وهولند� 
و�أ�شرت�ليا،  �جل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا 
و�حد  م��وق��ع  يف  يجتمعون  حيث 
�أب��وظ��ب��ي لعر�س  ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س 

�إبد�عاتهم .
فر�شة  للجمهور  �مل�شابقة  وتتيح 
تناف�شية  عرو�س   8 ب�  �ال�شتمتاع 
مذهلة من �الألعاب �لنارية للفوز 
�مل�شابقة،  ل��ه��ذه  �الأول  ب��ال��ك��اأ���س 
 15 ملدة  ي�شتمر كل عر�س منها 
�شماء  يف  �شرت�شم  و�ل��ت��ي  دقيقة، 
�لعا�شمة �أبوظبي لوحات تخطف 
�الأن����ظ����ار. وت�����ش��م جل��ن��ة حتكيم 
�مل�شابقة عدد� من �خلرب�ء يف هذ� 
�ملجال من بينهم، نك �شبيتري، 
من  ون”  “فاير  ���ش��رك��ة  م���دي���ر 
�الأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  يل،  وب���ي���ل���ي 
فايروورك�س”  �إف  “�إل  ل�شركة 
�إيفانوف،  وفيكتور  �لفلبني،  من 

و�إجناز�تها من جهة، ولتعزز من 
مبتكرة  كوجهة  �أب��وظ��ب��ي  مكانة 
م�شتوى  على  للرتفيه  وحا�شنة 
�أخ���رى، ونتطلع  ع��امل��ي م��ن جهة 
�مل�شاركة  بالفرق  �لرتحيب  �إىل 
وم�شاهدة هذه �لعرو�س �لفريدة  
من  ع��ر���س  ك��ل  تقييم  ويعتمد   .
ع���رو����س �الأل����ع����اب �ل���ن���اري���ة على 
خ��م�����ش��ة ع����و�م����ل �أ����ش���ا����ش���ي���ة هي 
توزع  �ل��ذي يحدد  �مل��ك��اين  �حليز 
�مل��ف��رق��ع��ات يف �ل�����ش��م��اء؛ �الإب����د�ع 
�ل���ع���ر����س م���ن حيث  يف ط��ري��ق��ة 
و�أ�شكالها؛  وت�شاميمها  �لنماذج 
�حل�شول  م��ع  �الأل����و�ن  ��شتخد�م 
لعن�شري  �إ�شافية  عالمات  على 
�لعرو�س  مع  و�لتنا�شق  �جلمال 
�الأخ�������رى �مل��ح��ي��ط��ة ب���ه���ا؛ مدى 
ت�������الءم �الأل������ع������اب �ل����ن����اري����ة مع 
�جلمهور  وت���ف���اع���ل  �مل��و���ش��ي��ق��ى؛ 
م��ع��ه��ا و�ل����ذي ي��ق��ا���س م��ن خالل 

•• اأبوظبي-وام: 

و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  تنظم 
لالألعاب  م�شابقة  �أول  باأبوظبي 
�أم  “ م���ه���رج���ان  �ل���ن���اري���ة خ����الل 
يقام  “ �ل��ذي  �الإم���ار�ت 2019 
خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 12 �إىل 23 
فيها  يتناف�س  �جل����اري  م�����������ار���س 
دول خمتلفة   4 م��ن  عاملية  ف��رق 
على مد�ر يومي �جلمعة و�ل�شبت 
م����ن ك����ل �أ�����ش����ب����وع ط�������و�ل ف���رتة 

�ملهرجان.
ومتا�شيا مع �لتنوع �لثقايف �لذي 
�لن�شخة  حم������اور  �أح������د  ي�����ش��ك��ل 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن �مل��ه��رج��ان، ف��ق��د مت 
�ختيار �لفرق �مل�شاركة يف �مل�شابقة 
بتقدمي  يعد  م��ا  �نتقائي،  ب�شكل 
عرو�س  م����ن  ج����دي����د  م�������ش���ت���وى 
�الألعاب �لنارية للجمهور بف�شل 
م�شاركة �لعديد من �لبلد�ن من 

تطور  ع���ل���ى  �أب���وظ���ب���ي،�ل�������ش���وء 
وذلك  وتقدمها،  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لت�شامح”.  مع”عام  ب��ال��ت��ز�م��ن 
ويقدم �ملهرجان جمموعة و��شعة 
من �لفعاليات �لتي تنا�شب �أفر�د 
�أعمارهم  �خ��ت��الف  على  �ملجتمع 
�ل�����زو�ر  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  �إذ  وف��ئ��ات��ه��م، 

/ �ل��ل��ي��ل  منت�شف   12 �ل�����ش��اع��ة 
م��ن �الأح����د �إىل �الأرب���ع���اء/ ومن 
�ل���ظ���ه���ر حتى  ب���ع���د   2 �ل�������ش���اع���ة 
�ل�شاعة 12 منت�شف �لليل /من 
�خلمي�س �إىل �ل�شبت/. و�شي�شلط 
�ل�������ذي مي���ت���د على  �مل�����ه�����رج�����ان، 
كورني�س  على  كيلومرت  م�شاحة 

 120 �ال����ش���ت���م���ت���اع ب����اأك����رث م����ن 
عر�س �أد�ء، و90 جتربة متنوعة 
و�أك���رث من  �لعاملية  �مل��ط��اب��خ  م��ن 
عن  ف�شال  جت��زئ��ة،  متجر   35
وور�س  بالفعاليات  حافل  ج��دول 
�مل�شممة  و�الأن���������ش����ط����ة  �ل���ع���م���ل 

لتنمية �ملجتمع.

حممد بن زايد يهنئ الرئي�س ال�سنغايل خالل ات�سال 
هاتفي باإعادة انتخابه لفرتة رئا�سية جديدة

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�� فخامة ماكي  �� خالل �ت�شال هاتفي  �مل�شلحة �م�س  �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�شال رئي�س جمهورية �ل�شنغال مبنا�شبة �إعادة �نتخابه لفرتة رئا�شية جديدة 

..متمنيا له �لتوفيق و�ل�شد�د يف مهامه �لرئا�شية.
ونقل �شموه �إىل �لرئي�س ماكي �شال �� خالل �الت�شال �� تهاين �شاحب �ل�شمو 
له  ومتنياته  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 

�لتوفيق يف قيادة بالده.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان حر�س دولة �الإمار�ت 
على تعزيز عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون مبا يحقق �مل�شالح �ملتبادلة للبلدين 
و�شعبيهما �ل�شديقني ..معربا �شموه عن متنياته لل�شعب �ل�شنغايل �لتقدم 

و�الزدهار و�ال�شتقر�ر.
من جانبه �أعرب �لرئي�س �ل�شنغايل عن جزيل �شكره وتقديره �إىل �شاحب 
طيبة  م�شاعر  من  �أب���د�ه  ما  على  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

متمنيا لدولة �الإمار�ت و�شعبها مزيد�ً من �لتقدم و�لرخاء.

حممد بن زايد يهنئ هاتفيا الرئي�س النيجريي 
باإعادة انتخابه لفرتة رئا�سية جديدة

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
 �� هاتفي  �ت�شال  خالل   �� �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
فخامة حممد بخاري رئي�س جمهورية نيجريا �الحتادية مبنا�شبة 

�إعادة �نتخابه لفرتة رئا�شية جديدة.
ونقل �شموه �إىل �لرئي�س �لنيجري �� خالل �الت�شال �لهاتفي �� تهاين 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�شعبه  قيادة بالده وحتقيق طموحات  �لتوفيق يف  له  �هلل« ومتنياته 

و�ملزيد من �لتقدم و�الزدهار.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �الإمار�ت 
مبا  نيجريا  مع  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات  تطوير  على  حتر�س 
..معربا  �ل�شديقني  و�شعبيهما  للبلدين  �ملتبادلة  �مل�شالح  يحقق 

�شموه عن متنياته لل�شعب �لنيجري دو�م �لرفعة و�لتقدم.
�إىل  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  �لنيجري  �لرئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
�أب��د�ه من  ما  نهيان على  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�الإمار�ت  ل��دول��ة  ..متمنيا  و�شعبها  نيجريا  جت��اه  �شادقة  م�شاعر 

و�شعبها ��شتمر�ر �لتقدم و�لرخاء.

ال�سيخة فاطمة: حتية اإجالل و�سكر لكل امراأة على وجه االأر�س تقديرا لعطائها وتفانيها
•• اأبوظبي - وام:

�لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  هناأت 
ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لعاملي  »�ل��ي��وم  ب�  و�مل���ر�أة يف كل مكان  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �الأ�شرية  �لتنمية 
للمر�أة » �لذي يحتفل به �لعامل يف �لثامن من �شهر مار�س من كل عام 
�أم و�أخت  �أوج��ه حتية حب و�إج��الل و�شكر لكل  �إنني   « . وقالت �شموها : 
�ل��د�ئ��م من  وتفانيها  تقدير� لعطائها  �الأر����س  و�ب��ن��ة على وج��ه  وزوج���ة 

خالل متا�شك �الأ�شرة و�ملجتمع وتطوره يف جميع �ملجاالت«.
�الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أهنئ  �إنني   «  :  - �ملنا�شبة  بهذه  لها  و�أ�شافت - يف كلمة 
�أيام  �الإم���ار�ت هي  �الأي��ام يف  �لعامل فجميع  به  �ل��ذي يحتفل  �ليوم  بهذ� 
للمر�أة  �لر�شيدة  �لقيادة  دعم ومتكني وم�شاندة وعطاء فاهتمام ورعاية 

بد�ية  منذ  �جلميع  لدى  معروف  �ملجتمع  يف  لتمكينها  �لعقبات  وتذليل 
�هلل  »ط��ي��ب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  موؤ�ش�شه  بقيادة  �الحت���اد 
لها جهود عظيمة  �لر�شيدة يف بالدنا  فالقيادة  وقتنا �حل��ايل  �إىل  ث��ر�ه« 
مقدرة حيث تعمل بجد على بناء جمتمع �آمن ومتما�شك ينعم بال�شعادة 

و�الإيجابية و�الن�شجام«.
�أن  �أنه يحق للمر�أة �الإمار�تية  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  و�أك��دت �شمو 
تفخر باالإجناز�ت �لتي حتققت لها مما يجعلها �شريكا �أ�شا�شيا يف عملية 
�لتنمية حيث �أ�شبحت منوذجا �إقليميا يحتذى به للكثر من �لن�شاء يف 

�لعامل.
وقالت �إن �مل��ر�أة يف دولة �الإم��ار�ت حظيت باهتمام ورعاية جعلتها حتقق 
�مل��ر�أة �لعاملة يف  مكا�شب كبرة يف �لعديد من �ملجاالت فقد بلغ ن�شيب 
�حلكومة �الحتادية %66 من �لوظائف �حلكومية منها 30 يف �ملائة من 

�لوظائف �لقيادية و�الإ�شر�فية كما بلغ عدد �شيد�ت �الأعمال �الإمار�تيات 
23 �ألف �شيدة يدرن ��شتثمار�ت بقيمة 40 مليار درهم.

و�أو�شحت » �أم �الإمار�ت » �أنه يف ظل ��شرت�تيجية دولة �الإمار�ت �لر�مية 
�إىل خلق جمتمع و�عي وما توليه حكومتها من �هتمام بتنمية مو�ردها 
�لب�شرية فقد حققت �ملر�أة �الإمار�تية تقدما نوعيا على �شعيد م�شاركتها 
يف �لقطاع �ل�شيا�شي حيث بلغ عدد �لوزير�ت يف �لت�شكيل �لوز�ري �الأخر 
�لوزر�ء و7  �أع�شاء جمل�س  �إجمايل  %27 من  9 وزير�ت ي�شكلن ن�شبة 
�شفر�ت يف بعثات �لدولة يف �خلارج كما ت�شغل حاليا �ملر�أة �الإمار�تية 8 
�إجمايل  %21 من  ن�شبة  ي�شكلن  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  مقاعد يف 

�أع�شاء �ملجل�س.
�أنها تتبو�أ رئا�شة �ملجل�س وقريبا �شي�شبح لها ن�شف مقاعد  �إىل  �إ�شافة   
�إجناز  �أن هذ�  �ملجل�س بتوجيهات من �لقيادة �لر�شيدة للدولة .. موؤكدة 

هام يدفع باملر�أة لبذل �ملزيد من �لعطاء.
�ملر�أة  �أثبتت  فقد  و�لعاملي  و�لعربي  �مل�شتوى �خلليجي  على  �أنه  و�أ�شافت 
�لعربية  و�مل�شاركات  �ملبادر�ت  �الإمار�تية ح�شور� متميز� و�حتلت �شد�رة 

و�خلليجية يف �لعديد من �لن�شاطات و�لرب�مج.
و�أ�شارت �إىل �هتمام دولتنا باملر�أة يف كل مكان فقد تبنت هذ� �لعام تدريب 
جمموعة من �لن�شاء �لعربيات على عمليات حفظ �الأمن و�ل�شالم حيث 
مت توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة لتقوم وز�رة �لدفاع 
يف �لدولة بتدريب هذه �ملجموعة وبالفعل يتم تنفيذ هذ� �لربنامج على 

�أر�س �الإمار�ت بكفاءة و�قتد�ر .
�مل��ر�أة يف جميع  ب��اأن ترى  �أملها  و�أعربت �شموها - يف ختام كلمتها - عن 
�أنحاء �لعامل وقد حتقق لها ما ت�شبو �إليه من �أمن و�أمان ومتكني وتتمتع 

بحقوقها �لتي كفلتها لها �ملو�ثيق و�لقو�نني �لدولية .

االإمارات حتتفي بيوم املراأة .. وتوا�سل �سدارتها عربيا يف  التوازن بني اجلن�سني

موؤ�س�سة فاطمة بنت هزاع الثقافية تطلق مبادرة الكفاح من اأجل التعليم

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك دولة �الإم��ار�ت �لعامل �حتفاله “بيوم �ملر�أة �لعاملي “ �لذي ي�شادف 
�الأمم  قو�ئم  �لعربية يف  للدول  ت�شدرها  مو��شلة  ع��ام..  كل  مار�س من   8
�بنة  �لتو�زن و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني. وتربز جناحات  �ملتحدة على م�شتوى 
�الإمار�ت يف جماالت �لعمل �حلكومي و�لتمثيل �لربملاين ون�شب متثيلها يف 
�شوق �لعمل و�لتعليم �لعايل، �ملكانة �لتي باتت حتتلها حملياً.. وذلك تتويجا 
لرعاية و�هتمام قيادة �لدولة بها و�إميانها باأهمية م�شاهمات �بنة �الإمار�ت 

ودورها يف جهود �لتنمية ونه�شة �لبالد.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  وبقر�ر من �شاحب 
�ملجل�س  �الإم��ار�ت��ي��ة يف  �مل���ر�أة  ن�شبة م�شاركة  �الإم���ار�ت  “حفظه �هلل” رفعت 
�لوطني �الحتادي �إىل �لن�شف، فيما �عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، قانوناً 
�مل���ر�أة و�ل��رج��ل. وت�شر �الأرق���ام �ل�شادرة  ي�شاوي يف �الأج���ور و�ل��رو�ت��ب بني 
عن منظمات �الأمم �ملتحدة و�جلهات �لر�شمية �إىل تخطي �الإمار�ت ملرحلة 
�حلديث عن حقوق �ملر�أة وكيفية حمايتها لتنتقل �إبنة �الإمار�ت �إىل مرحلة 
�لتمكني �و�مل�شاركة �لكاملة. وتعترب �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�الإمار�ت  دولة  �لن�شائية يف  ر�ئدة �حلركة  �ال�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى 
ويعود لها �لف�شل يف تاأ�شي�س �الحتاد �لن�شائي �لعام، فيما يتميز �لنهج �لذي 

طرحته يف جمال �لعمل �لن�شائي بالتو�زن بني �ل�شعي �إىل �النفتاح على روح 
�لع�شر وبني �حلفاظ على �الأ�شالة �لعربية و�لتقاليد �الإ�شالمية �إميانا من 
�شموها باأن �حلفاظ على �خل�شو�شية �لثقافية هو �ل�شبيل �لوحيد لتحقيق 

�لتقدم �ملن�شود.
عاملية  فر�شة  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  �أقرته  �ل��ذي  للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  ويعد 
�مل�شتقبلية  وطموحاتها  �مل���ر�أة  حققتها  �لتي  �الإجن���از�ت  ومر�جعة  ملناق�شة 
على  �آث���اره  تنعك�س  �ل��رج��ل  م��ع  جنب  �ىل  جنبا  �لتقدم  م��ن  مزيد  لتحقيق 
�الإم���ار�ت  دول��ة  تاأ�شي�س  �مل���ر�أة �الم��ار�ت��ي��ة قبل  �ملجتمع ورق��ي��ه. وق��د لعبت 
�لعربية �ملتحدة وبعدها دورها �لطبيعي �مل�شارك يف عملية �لبناء و�لتطوير 
حيث كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يوؤمن 
بقدر�ت �ملر�أة و�أهمية دورها ك�شريك للرجل يف عملية �لبناء و�لتنمية.. فكان 

�المار�ت. دولة  يف  للمر�أة  �الول  – �لد�عم  �هلل  – رحمه 
و�شجعت �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
“رعاه �هلل  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�أبوظبي نائب  “و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�أخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�لدعم  �أ���ش��ك��ال  لها خمتلف  وق��دم��ت  �مل���ر�أة  �الإم����ار�ت  �الأع��ل��ى حكام  �ملجل�س 

لتمكينها و تعزيز دورها يف م�شرة �لتنمية �لتي ت�شهدها �لدولة.
8 حقائب  �مل��ر�أة يف �الإم���ار�ت �ملجل�س �لوطني �الحت���ادي، وتتوىل  وت��رت�أ���س 

من  باملائة   66 على  ت�شتحوذ  فيما  �ل���وزر�ء،  جمل�س  ت�شكيل  �شمن  وز�ري��ة 
و�لق�شاء  �لف�شاء  قطاعات  يف  عالية  ج��د�رة  وتثبت  �لعام،  �لقطاع  وظائف 

و�لذكاء �ال�شطناعي بعد �أن ك�شرت �حتكار �لرجل لهذه �لتخ�ش�شات.
و�حدة  وهي  �لعام،  �لقطاع  وظائف  من  �ملائة  يف   66 ن�شبة  �لن�شاء  وت�شغل 
من �أعلى �لن�شب يف �لعامل، وترتفع هذه �لن�شبة �إىل 75 يف �ملائة يف قطاعي 
�لتو�زن  �لعربية على م�شتوى  �لدول  �الإم��ار�ت  وتت�شدر  و�ل�شحة.  �لتعليم 
بني �جلن�شني حيث �أح��رزت �ملركز �الأول عربياً يف موؤ�شر تكافوؤ �الأج��ور ويف 
ركيزة �ل�شحة، �لتابعني للتقرير �لعاملي للفجوة بني �جلن�شني، �لذي �أ�شدره 

�ملنتدى �القت�شادي �لعاملي 2018.
ومتكنت �لدولة من حتقيق تكافوؤ �أف�شل بني �جلن�شني يف موؤ�شر�ت �ملنا�شب 
�لقيادية و�الإد�رية ومتو�شط �لعمر �ملتوقع، وت�شهم بذلك �الإمار�ت يف متكني 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا من �ملحافظة على �أد�ئها �الإيجابي 

فيما يخ�س �شّد �لفجوة بني �جلن�شني خالل عام 2018، وفقاً للتقرير.
و يعد ح�شور �ملر�أة �الإمار�تية يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي قفزة نوعية يف 
�شاحة  يف  ح�شورها  وفعالية  �أهمية  عن  و��شحة  ور�شالة  �ل��ربمل��اين،  �لعمل 
�لعمل �ل�شيا�شي، حيث �شكل ح�شورها خالل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر 
�أعتاب  �إجمايل عدد �الأع�شاء، وهي على  �لذي /�حل��ايل/ /%22.2/ من 
بعد تطبيق توجيهات �شاحب  �ملقبل  �لت�شريعي  �لف�شل  تاريخية يف  خطوة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة برفع ن�شبة متثيل �ملر�أة �الإمار�تية يف �ملجل�س �لوطني 

�الحتادي �إىل 50%.

وعلى �مل�شتوى �حلكومي بد� �حل�شور �لن�شائي و��شحا بعد تعيني 8 ن�شاء يف 
�لت�شكيلة �لوز�رية �الأخرة �لذي �أعلن عنه يف ت�شرين �الول 2017 حيث 

�شكلن ما ن�شبته 28 يف �ملائة من �إجمايل عدد �لوزر�ء.
�شفرة  �أ�شبحت  حيث  �لدبلوما�شي  �ملجال  بقوة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ودخلت 
�لعامل،  ح��ول  �الإم���ار�ت  �شفار�ت  يف  وثالثا  ثانيا  و�شكرتر�  مفو�شا  ووزي��ر� 
حيث يبلغ عدد �الإمار�تيات يف �ل�شلك �لدبلوما�شي و�لقن�شلي يف ديو�ن عام 
42 �م��ر�أة تعمل يف �ل�شلك  175 مقابل  وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�لدبلوما�شي يف بعثات �لدولة يف �خلارج، وذلك بح�شب �لتقرير �ل�شادر عن 

�لوز�رة يف �لعام 2017.
وال يقل ح�شور �ملر�أة �الإمار�تية يف جمال �القت�شاد و�العمال عن ح�شورها 
�لتجارية  �مل�شاريع  ع��دد  و�شل   2015 �لعام  ففي  �الأخ���رى،  �لقطاعات  يف 
�ألف   22 �إىل  �ألفا   12 �لبالغ عددهن  �ملو�طنات  �الأعمال  ل�شيد�ت  �ململوكة 
�أعمال  �شيد�ت  وت�شكل  دره���م،  مليار   45 على  تزيد  با�شتثمار�ت  م�شروع، 
�الإم��ار�ت نحو %21 من �إجمايل �شيد�ت �الأعمال يف دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي، وهي �لن�شبة �الأعلى.
فاعال يف �حلر�ك  �إ�شهاما  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أ�شهمت  �لثقايف  �ل�شعيد  و على 
�الأدبي  �الإب��د�ع  ر�ئ��دة يف جمال  �أمثلة  �ملجتمع عرب  د�خ��ل  �لثقايف و�لفكري 
و�لتعليمية  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  د�خ���ل  �مل��وؤث��ر  دوره���ا  ع��ن  ف�شال  و�ل��ف��ن��ي، 
�ملختلفة، وها هي �ليوم تتبو�أ �رفع من�شب ثقايف حكومي حيث ت�شغل نورة 

�لكعبي من�شب وزيرة �لثقافة وتنمية �ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

 “ م��ب��ادرة  �لثقافية  ه���ز�ع  بنت  فاطمة  موؤ�ش�شة  �أط��ل��ق��ت 
�لكفاح من �أجل �لتعليم” �لتي تهدف �ىل تعريف �لطالب 
يف  متعددة  �أن��ح��اء  يف  ط��الب  يو�جهها  �ل��ت��ي  بال�شعوبات 
�لعامل يف �حل�شول على �لتعليم وربط �ل�شباب و�الأطفال 
�ملحيط  مع  ويتفاعلو�  عليها  ليتعرفو�  �لعاملية  بالق�شايا 

�لعاملي.
وبد�أت �أوىل فعاليات �ملبادرة �أم�س �الول يف �ملركز �لثقايف 
�إىل  �ل��ط��ري��ق  “يف  �ل��وث��ائ��ق��ي  �لفيلم  ب��ع��ر���س  ع��ج��م��ان  يف 
�ملدر�شة” للمخرج با�شكال بلي�شون بح�شور عدد كبر من 
�لطالب و�لطالبات من مد�ر�س �ملناطق �ل�شمالية للدولة 
�ملختلفة  �الأ�شئلة  وط���رح  �مل��خ��رج  م��ع  للتفاعل  ودع��وت��ه��م 
وفهم خلفية ت�شويره لهذ� �لفيلم. وقال با�شكال بلي�شون 
�إن �لفيلم �لوثائقي يدور حول �أربعة �أطفال يف كينيا ويف 
�الرج��ن��ت��ني ويف ج��ب��ال �الط��ل�����س يف �مل��غ��رب ويف �ل��ه��ن��د يف 
كم   4 م�شافة  تبعد  �لتي  �ملدر�شة  �إىل  للو�شول  طريقهم 
من �مل�شي يوميا بني �جلبال �و قطع م�شافة 15 كم م�شي 
يف �الأدغال �الفريقية �أو �جتياز م�شافة 4 كم من �لطرق 
�أو ركوب �خليل على  غر �ل�شاحلة على كر�شي متحرك 
كم..مو�شحا   18 منحنيات �جلبال يوميا لقطع م�شافة 
�نه مل يتم كتابة �أي حو�ر �أو تن�شيق �أي م�شهد وما مييز 

�لكامر�  �أننا قمنا بب�شاطة مبر�فقة �لطالب مع  �لفيلم 
بينما كانو� ي�شقو� طريقهم.

�ل�شجعان  �مل��ري��ر للطالب  �ل��و�ق��ع  �ل��ط��الب م��ع  وت��ف��اع��ل 
بعد �أن �شخرت �ملوؤ�ش�شة �لفيلم �لوثائقي كمدخل للحو�ر 

وجت�شيد هذه �لق�شية.
هذه  �إن  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  بربر  مي�شون  وقالت 
للموؤ�ش�شة  �ملجتمعي  �لتفاعل  حم��ور  �شمن  تاأتي  �مل��ب��ادرة 
باالأدب  تعنى  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  طرحنا  �أن  بعد 
و�لقر�ءة و�لفن و�إ�شد�ر 170 كتابا لليافعني ومت ت�شميم 
تك�شبهم  ملحة  عاملية  بق�شية  �ليافعني  ت��رب��ط  م��ب��ادرة 

منظور وروؤية عاملية لتو�شع من �آفاقهم.
�لت�شامح �لذي  �مل��ب��ادرة ج���اءت يف ع��ام  �إن ه��ذه  و�أ���ش��اف��ت 
ي��ربز دور دول��ة �الم���ار�ت �ل��ري��ادي عامليا يف جم��ال تبادل 
�لثقافات ودعم وجهة نظر �الآخر وتفهم �ل�شعوب �ملختلفة 
لغر�س  �ليافعة  �لعمرية  �لفئة  م��ن  �خل��ط��وة  ه��ذه  وت��ب��د�أ 
قيم �ال�شتيعاب �لعاملي و�لعمل على �نخر�طهم بالق�شايا 

�مللحة مثل �لتعليم ومتكني �ملر�أة وغرها.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ع���ق���دت م��وؤ���ش�����ش��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه���ز�ع 
“ حتديات �لو�شول  �لثقافية جل�شة حو�رية حتت عنو�ن 
“ يف ميناء   421 “وير هاو�س  �لتعليم” يف معر�س  �إىل 
�لفيلم  خمرج  بلي�شون  با�شكال  فيها  ��شت�شافت  �أبوظبي 
�لعاملية  �مل��ب��ادرة  م��دي��رة  بلي�س  ت�شينج  وم���وي  �ل��وث��ائ��ق��ي 

وز�رة  م��ن  ر�م��ي  �أ�شمهان  و�ل��دك��ت��ورة  ب��ال ح��دود  مكتبات 
�لرتبية و�لتعليم و�أد�رتها مي�شون بربر �ملديرة �لتنفيذي 
�لثقافية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 

و�لدبلوما�شية يف �لدولة.
�لعاملية  �ملبادرة  مديرة  بلي�س  ت�شينج  موي  حمور  وتناول 
وناجحة يف  ع��ر���س حل���االت خمتلفة  ح���دود  ب��ال  مكتبات 
�ل�شنغال  مثل  عديدة  دول  يف  �لتعليم  لفر�س  توفرهم 
وجهة  وتغير  �مل��ر�أة  ومتكني  �لفتيات  تعليم  لدعم  مثال 
نظر �ملجتمع ليقدر دور �ملر�أة كما حتدثت عن دور مكتبات 
�ملخيمات  و�مل��ت��اأزم��ني يف  �ل��الج��ئ��ني  تعليم  ح���دود يف  ب��ال 
�ملختلفة م�شتعر�شة مناذج من نيبال وكولومبيا وغرها 
قامت بها مكتبات بال حدود بتوفر �ملن�شة �اللكرتونية 
�ل��ت��ي ال حت��ت��اج الن��رتن��ت يف �الأم��اك��ن �مل��ت��اأزم��ة وم�شاعدة 
مكتبات  بناء  �أو  �جلامعية  در��شاتهم  �نهاء  على  �لطالب 
الإنارة  وملتقى  جمتمعية  كم�شاحة  دور  تلعب  م�شغرة 
قالت  جانبها  من  �لب�شرية.  �الإمكانات  وت�شخر  �لعقول 
بتفاعل  تهتم  �الم��ار�ت  دول��ة  �أن  ر�م��ي  �أ�شمهان  �لدكتورة 
�ل���ط���الب م���ع �الأن�������ش���ط���ة �ل��ال���ش��ف��ي��ة الط���الع���ه���م على 
�ملو�شيقى و�ل�شعر و�لفن و�لرتكيز على �لعلوم �الإن�شانية 
كل  يف  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  خ��الل  من  �ملجتمعية  و�الأن�شطة 
�إمارة. وتقدمت بال�شكر ملوؤ�ش�شة فاطمة بنت هز�ع �لثقافية 
لالجتماع بالطالب من جميع �أنحاء �ملناطق �المار�ت يف 

خمرج  ودع���وة  �لفيلم  وع��ر���س  عجمان  يف  �لثقايف  �مل��رك��ز 
جديد�  حافز�  �أب��دو�  �لذين  �لطالب  مع  للنقا�س  �لفيلم 

نحو �لتعليم وتقدير� لفر�س �لتعليم �ملتوفرة يف �لدولة.

يذكر �أن �خلطوة �الأخرة من هذ� �ملبادرة هو مار�ثون يوم 
�أبوظبي لطالب  8 مار�س �حلايل على كورني�س  �جلمعة 

�ملد�ر�س و�أولياء �الأمور.
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اأخبـار الإمـارات
هيئة االأمم املتحدة للمراأة : االإمارات حققت التمكني الكامل للمراأة

•• اأبوظبي-وام:

�الت�شال  ملكتب  �لتنفيذية  �ملديرة  �ل�شحي  م��وزة  �لدكتورة  �شعادة  �أك��دت 
�أن �ليوم �لعاملي للمر�أة منا�شبة  �أبوظبي  لهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة يف 
وحتقيق  ب��امل��ر�أة  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل���دول  �هتمام  ع��ن  للتعبر  مهمة 

�أهد�فها يف �لتمكني و�لتو�زن بني �جلن�شني.
�إن  �مل��ر�أة �لعاملي -  وقالت �لدكتورة �ل�شحي - يف كلمة لها مبنا�شبة يوم 
هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة رفعت يف �حتفال �لعام �ملا�شي �شعار »متكني 
�مل��ر�أة يف �الإم���ار�ت وح��ول �لعامل » و�ليوم �أق��ول لكم ب��اأن دول��ة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة بقيادتها �لر�شيدة وبدعم من ر�ئدة �لعمل �لن�شائي �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى 

بني  و�ل��ت��و�زن  بل  لها  �لكامل  �لتمكني  وحققت  �مل���ر�أة  جانب  �إىل  وقفت 
�جلن�شني يف كافة جماالت �لعمل �حلكومي و�خلا�س.

66 باملائة من �لوظائف  �أك��رث من  �أن  �أك��رب دليل على ذل��ك  �أن  وذك��رت 
�أع�شاء  ن�شف  �أن  ح��ني  يف  �مل����ر�أة  ت�شغلها  �الم����ار�ت  دول���ة  يف  �حلكومية 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي �شيكون قريبا من �لن�شاء وهو ما مل ت�شله �أي 
دولة يف �لعامل حتى �الآن وهذ� يوؤكد �أن دولة �المار�ت �شائرة بثبات نحو 

�إعطاء �ملر�أة كامل حقوقها .
�أبوظبي  للمر�أة يف  �ملتحدة  �الأمم  �أن مكتب �الت�شال لهيئة  �إىل  و�أ�شارت 
�مل��ر�أة �خلليجية  �أن�شطة  �أقل من ثالث �شنو�ت ملتابعة  �أن�شئ قبل  و�لذي 
�أجلها  �أن�شئ من  �لتي  �الأه��د�ف  لتحقيق  ودعمها يخطو خطو�ت جيدة 
�لعربيات  �لن�شاء  من  جمموعة  تدريب  م�شروع  بتنفيذ  يقوم  �الآن  وهو 
�لن�شائي �لعام  على عمليات حفظ �ل�شالم و�الأمن بالتعاون مع �الحتاد 

ووز�رة �لدفاع.
و�أو�شحت �أن هذ� �مل�شروع �لر�ئد ي�شر وفق خطة مدرو�شة ويلقى جناحا 
�الأمم  �ختارت هيئة  �ملنطقة حيث  �أول جتربة جتري يف  باعتباره  مهما 
�ملتحدة للمر�أة دولة �المار�ت لتنفيذ �مل�شروع مما يدل على �ملركز �لالئق 
نتيجة  �لدولية  �ملحافل  يف  �الم��ار�ت  بها  حتظى  �لتي  �لطيبة  و�ل�شمعة 

تعاونها �لكامل مع �أن�شطة هيئة �الأمم �ملتحدة يف �ملجاالت كافة.
للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �الت�شال  ملكتب  �لتنفيذية  �ملديرة  و�أ�شارت 
�إىل �أن هذه �ملنا�شبة �لعاملية للمر�أة توؤكد �أن �لوقت قد حان للق�شاء على 
�لعنف �شد �ملر�أة ولدعم م�شاركتها يف �ملجال �ل�شيا�شي وغلق �لفجوة بني 

�جلن�شني و�ال�شادة بكل من يعمل على تثبيت حقوق �ملر�أة ومتكينها .
وقالت �إن �ليوم �لعاملي للمر�أة لي�س خا�شا بدولة �أو موؤ�ش�شة معينة، و�إمنا 
هو يوم للجميع من �أجل �الحتفال باالإجناز�ت �لتي مت حتقيقها وفر�شة 

�لطاقات  وح�شد   ،2030 ع��ام  �أعمال  ج��دول  بتنفيذ  وللتعجيل  للعمل 
بامل�شاو�ة  �ملتعلق  �خلام�س  �لهدف  وبخا�شة  �لعاملية،  �الأه��د�ف  لتحقيق 
�لتعليم �جليد و�ملن�شف  �لر�بع �خلا�س ب�شمان  بني �جلن�شني و�لهدف 

للجميع.
تنفيذ ما  ز�ل���ت تنتظر  م��ا  �ل��ع��امل  �مل����ر�أة يف  �أن  و�أك����دت يف خ��ت��ام كلمتها 
 2030 لعام  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �ل��دويل من خطة  �ملجتمع  �ليه  تو�شل 
�لتي �عتمدها يف عام 2015، حيث هناك 17 هدفا من �أهد�ف �لتنمية 
�لفقر و�جل��وع يف  �إنهاء  �الأ�شا�شية من  �الأم��ور  �مل�شتد�مة، تركز على كل 
و�ملتاح  �جليد  �لتعليم  وتوفر  وعادلة،  �شلمية  جمتمعات  وروؤي��ة  �لعامل 
للتحديات  �لت�شدي  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خطة  تعمل  حيث  للجميع 
ميادين  ك��اف��ة  يف  �مل����ر�أة  ومت��ك��ني  �مل�����ش��او�ة  وع���دم  �لفقر  مثل  �لرئي�شية 

�لن�شاط و�لعمل.

املراأة االإماراتية ت�سارك ن�ساء العامل االحتفال ب� »يوم املراأة العاملي«
•• اأبوظبي -وام:

�لعاملي  “باليوم  م��ار���س  م��ن  �ل��ث��ام��ن  �مل��و�ف��ق  �جلمعة  غ��د�  �ل��ع��امل  يحتفل 
يف  وم�شاهماتها  �لفعال  ودوره���ا  ل��ل��م��ر�أة  وتكرميا  تقدير�  وذل��ك  للمر�أة” 
�ملجاالت �ل�شيا�شية و�لثقافية و�الجتماعية و�القت�شادية يف عمليات �لتنمية 

يف بالدها.
ملناق�شة  �ملتحدة فر�شة عاملية  �الأمم  �أقرته هيئة  �ل��ذي  �ليوم  بات هذ�  وقد 
لتحقيق  �مل�شتقبلية  وطموحاتها  �مل��ر�أة  حققتها  �لتي  �الإجن���از�ت  ومر�جعة 
�ملجتمع  على  �آث���اره  تنعك�س  �ل��رج��ل  م��ع  جنب  �إىل  جنبا  �لتقدم  م��ن  مزيد 

ورقيه.
ولعبت �ملر�أة �الإمار�تية قبل تاأ�شي�س دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وبعدها 
له  �ملغفور  ك��ان  حيث  و�لتطوير،  �لبناء  عملية  يف  �مل�شارك  �لطبيعي  دوره��ا 
“ يوؤمن بقدر�ت �ملر�أة،  “ طيب �هلل ثر�ه  �آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�أهمية دورها ك�شريك للرجل يف عملية �لبناء و�لتنمية، فكان “ رحمه �هلل 

. �الإمار�ت  دولة  يف  للمر�أة  �الأول  –” �لد�عم 
وت�شتند �ال�شرت�تيجية �لوطنية للمر�أة �لتي �عتمدتها �لدولة ووجهت بها 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية لتمكني 
�ملر�أة وفق خطط حمددة و�أهد�ف و��شحة للحا�شر و�مل�شتقبل، و�نعك�س ذلك 

يف �لنجاحات �لهائلة �لتي حققتها �ملر�أة يف �لكثر من ميادين �لعمل.
و�شجعت �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�الأعلى حكام �الإمار�ت - �ملر�أة حتى و�شلت �إىل �أعلى درجات �لتمكني يف كافة 

�ملجاالت من خالل �شغلها �ملنا�شب �لعليا يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
وركزت �ال�شرت�تيجية �لوطنية للمر�أة على �لتعليم كاأ�شا�س للتقدم ف�شهلت 
للمر�أة �لطريق لبلوغ �أعلى درجات �لعلم حيث �أ�شبحت �الآن ت�شكل �أكرث من 

. �لتعليم  مر�حل  كافة  يف  يدر�شون  �لذين  �لطلبة  من  باملائة   70
�مل��ر�أة �الإمار�تية من تقدم ومتكني يف  �إليه  ��شتعر��س ملا و�شلت  وفيما يلي 
 66 �مل��ر�أة يف : - �لعمل �حلكومي  جم��االت �لعمل كافة، حيث �شكلت ن�شبة 

باملائة من بينهن 30 باملائة يف م�شتوى �لقيادة.
- 30 باملائة من �لعاملني بال�شلك �لدبلوما�شي .

- 29.5 باملائة من �لت�شكيل �لوز�ري حيت حتتل ت�شعة منا�شب وز�رية.
- 20 باملائة من ع�شوية �ملج�س �لوطني �الحتادي �شت�شل هذه �لن�شبة عما 

قريب �ىل 50 باملائة.
- هناك 8 �أع�شاء يف �ملجل�س باالإ�شافة �إىل رئا�شته .

- 17 % من �أع�شاء جمال�س �إد�رة �جلهات �حلكومية �الحتادية.
- 46.6 % من �شوق �لعمل يف �لدولة .

- 15 % من وظائف تخ�ش�شية و�أكادميية .
يدرن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �شاحبة عمل يف  �م���ر�أة  �أل��ف   23  -

درهم. مليار  م�شاريع بقيمة 50 
- 10 % قطاع �شاحبات �الأعمال .

- %15 من ت�شكيل جمال�س �إد�ر�ت غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف �لدولة.
- %74 من �إجمايل �لد�ر�شني يف �جلامعات �حلكومية.

- %52 ب��امل��ائ��ة م��ن �ل��د�ر���ش��ني يف �جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د �خل��ا���ش��ة يف �لعام 
�لدر��شي 2016 / 2017.

- 41 باملائة من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف قطاع �لتعليم �لعايل �حلكومي 
/جامعة �الإمار�ت وجامعة ز�يد وكلية �لتقنية �لعليا/ خالل �لعام �لدر��شي 

.2017/2016
- 81،183 �ألف طالبة يف �لعام �لدر��شي 2017/2016.

- 59 % من �إجمايل �أعد�د �لطلبة يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل من �الناث 
ح�شب �أح�شاء�ت 2017/2016 و�لذكور 41 باملائة.

- 41 % من �لهيئات �لتدري�شية يف �جلامعات و�لكليات �حلكومية يف �لعام 
�لدر��شي 2017/2016.

- 25 باملائة من �لقوى �لعاملة.
جمل�س  دول  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  باالأن�شطة  �مل�����ش��ارك��ة  يف  ن�شبة  �أع��ل��ى  ث��ال��ث   -

�لتعاون.
- �ملرتبة �الأوىل يف �ملعيار �لفرعي �خلا�س مبعرفة �لقر�ءة و�لكتابة.

- �ملرتبة �الأوىل يف �ملعيار �لفرعي �خلا�س بااللتحاق بالتعليم �لثانوي.
/�إن����اث/            �ل����والدة  عند  �جلن�س  لن�شبة  �ل��ف��رع��ي  �مل��ع��ي��ار  �الأوىل يف  �مل��رت��ب��ة   -

ذكور/.
- �ملرتبة �لثامنة يف �ملعيار �لفرعي �خلا�س بامل�شاو�ة يف �أجور �لعمل �ملماثل - 

تقرير �ملنتدى �القت�شادي ل�شد �لفجوة بني �جلن�شني لعام 2016 .

- �ملركز �الأول �إقليميا يف جمال �إغالق �لفجوة �ملهنية بني �جلن�شني.
- �ملركز �الأول عامليا يف �إغالق �لفجوة على �مل�شتوى �لتعليمي.

�ألف مولود حي يف وفيات �الأمهات. - �الأوىل عامليا يف   100 - 2.05 لكل 
�حلفاظ على كر�مة �ملر�أة.

- �الأوىل عربيا يف متكني �ملر�أة قياديا وبرملانيا. وهكذ� فاإن �ملر�أة �الإمار�تية 
و�شلت �إىل م�شتوى �لتمكني �لكامل يف كافة �ملجاالت كما و�شلت �إىل م�شتوى 
�لتو�زن بني �جلن�شني يف جمال �حلقوق يف �لعمل و�لو�جبات . وعلى خطى 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ و��شلت ر�ئدة 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �مل���ر�أة  ون�شرة  �لن�شائي  �لعمل 
�الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية “ �أم �الإمار�ت “ ن�شاطها ومبادر�تها �لكرمية 
ومنوذجا  �لوطني  للعمل  مكمال  �الإم���ار�ت  يف  �لن�شائي  �لعمل  من  لتجعل 
�لتعامل  على  ق���ادرة  �مل���ر�أة  �أ�شبحت  حتى  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  ب��ه  يحتذى 
وخارجها،  �ل��دول��ة  د�خ��ل  تطر�أ  �لتي  و�لتغر�ت  �حلياة  وت��رة  مع  بفعالية 

بف�شل دعم وت�شجيع �شموها �ملتو��شل.
�لدولية  �ملحافل  يف  للم�شاركة  �مل���ر�أة  وت�شجيع  دع��م  على  �شموها  وعملت 
و�لعاملية ولتتبو�أ �ملكانة �لالئقة ولتكون منوذجا م�شرفا لريادة �ملر�أة يف كافة 
�لعاملية،  �لتميز  مقايي�س  وحتقيق  و�لدولية،  و�الإقليمية  �لوطنية  �ملحافل 
وذلك من خالل �شر�كات متميزة وكفاء�ت عالية وخدمات مبينة على �أف�شل 
�ملمار�شات وبالعمل مع كافة فئات �ملجتمع �أفر�د� وموؤ�ش�شات وبناء قدر�تهم 

لزيادة م�شاركتهم يف دعم ومتكني �لن�شاء.
“جمل�س �الإمار�ت  �ل��وزر�ء ق��ر�ر� بت�شكيل  2015 �عتمد جمل�س  ويف مايو 
�لعمل، و�مل�شاهمة يف دعم مكانة  للتو�زن بني �جلن�شني” يف جميع ميادين 
بني  �لفجوة  تقلي�س  �إىل  �ملجل�س  وي��ه��دف  ودول��ي��ا.  حمليا  �الإم����ار�ت  دول��ة 
لروؤية  حتقيقا  �ل��ق��ر�ر  �شنع  مر�كز  يف  بينهما  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �جلن�شني، 
�الإمار�ت، باأن تكون �شمن �أف�شل 25 دولة يف موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني 
ت�شاهم  �لتي  �ملبتكرة  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  �ملجل�س  ويقدم   .2021 بحلول 
يف حتقيق �ل��ت��و�زن بني �لرجل و�مل���ر�أة، وجتعل من دول��ة �الإم���ار�ت منوذجا 

يحتذى به يف هذ� �جلانب.
�ملر�جعة  على  �لعام يحر�س  �لن�شائي  �الحت��اد  فاإن  �شموها  وبتوجيهات من 
�ت�شاقها مع  �أجل �شمان  �ملر�أة من  �لدورية لال�شرت�تيجية �لوطنية لتقدم 

الإمارة   2030 �القت�شادية  و�ل��روؤي��ة   2021 �الحت��ادي��ة  �حلكومة  روؤي���ة 
�أبوظبي، وت�شمينها �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال متكني وريادة �ملر�أة، 
و�لتي تلبي �الحتياجات �مل�شتجدة للمر�أة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�الحتاد  �إن  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت���اد  م��دي��رة  �ل�شويدي  ن���ورة  �شعادة  وق��ال��ت 
�إىل تفعيل دور �ملر�أة وم�شاركتها  �أي�شا - وفق ��شرت�تيجية وطنية -  ي�شعى 
�الإيجابية يف خمتلف �مليادين، من خالل �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة 
لتذليل �ملعوقات �لتي قد تقف حاجز� دون م�شاركة �ملر�أة �لفاعلة �لتنموية، 

مبا يوؤ�شل دورها يف �لتنمية �مل�شتد�مة للدولة.
وي�شهد �الحتاد �لن�شائي ن�شاطا مكثفا من خالل �إقامة �ملحا�شر�ت و�لندو�ت 
وور�س �لعمل �لتثقيفية و�لتوعوية للمر�أة يف كافة جماالت �حلياة �جتماعيا 

و�قت�شاديا و�شيا�شيا وهو ما يوؤهلها الأن تدير �أعمالها بثقة و�قتد�ر .
كل  �لعامل يف  ن�شاء  ت�شارك  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  ف��اإن  �مل�شتوى �خلارجي  وعلى 
ق�شايا  تبحث  �لتي  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�الجتماعات  �لدولية  و�ملنظمات  �لهيئات 

�ملر�أة مبختلف �أ�شكالها .
�لن�شائي  �الحت��اد  دخ��ل  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  وبتوجيهات 
على خط تدريب �لن�شاء على عمليات حفظ �ل�شالم ووقع مذكرة تفاهم مع 
هيئة �المم �ملتحدة للمر�أة يف �شهر �شبتمرب من �لعام �ملا�شي لقيام �الإمار�ت 
بتدريب جمموعة من �لن�شاء �لعربيات على عمليات حفظ �الأمن و�ل�شالم 

.
ويجري �الآن تنفيذ هذه �ملذكرة بالتعاون مع وز�رة �لدفاع ومكتب �الت�شال 
من  �أك��رث  تدريب  حاليا  يتم  حيث  �أبوظبي  يف  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة 
100 جندية و�شابطة من �شت دول عربية باالإ�شافة �إىل دولة �الإمار�ت يف 

مدر�شة خولة بنت �الأزور �لع�شكرية.
ومتثل �حلمالت �الإن�شانية ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك يف �خلارج من 
خالل �إقامة ع�شر�ت �مل�شت�شفيات و�لعياد�ت يف �لكثر من �لدول �الأفريقية 
دليل  �أك��رب  �ل�شن  وك��ب��ار  و�لن�شاء  �الأط��ف��ال  م��ن  �ملر�شى  لعالج  و�الآ���ش��ي��وي��ة 
�ل�شعوب  �مل��الي��ني م��ن  �إىل  �الإم��ار�ت��ي لي�شل  �الإن�����ش��اين  �لعمل  �م��ت��د�د  على 

�ملحتاجة.
وقد �أطلقت �شمو �أم �الإمار�ت يف هذ� �ملجال برنامج �ل�شيخة فاطمة للتطوع 
دور�  وي���وؤدي  �الإن�شانية  �حلمالت  ه��ذه  تنفيذ  يتوىل  �شنتني  من  �أك��رث  قبل 
�إن�شانيا عظيما ي�شتفيد منه �ملاليني من �لفقر�ء و�ملحتاجني يف �شتى �أنحاء 

�لعامل .

نورة ال�سويدي: اإجنازات متميزة للمراأة االإماراتية يف خمتلف امليادين
•• اأبوظبي-وام: 

�أن �مل���ر�أة  �ل�����ش��وي��دي م��دي��رة �الحت����اد �لن�شائي �ل��ع��ام  �أك����دت ���ش��ع��ادة ن���ورة 
�إجن���از�ت  وحققت  دول��ي��ا  �مل��ع��روف��ة  �لنجاح  م�شتويات  تخطت  �الإم��ار�ت��ي��ة 

مذهلة يف ميادين �لعمل كافة.
وقالت - يف كلمة لها مبنا�شبة “يوم �ملر�أة �لعاملي” �لذي ي�شادف �لثامن 
من مار�س من كل عام - �إن هذ� �لتقدم �لذي حققته �ملر�أة �الإمار�تية يرجع 
وثانيها  باملر�أة  �لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام  �أولها  رئي�شية  �أ�شباب  ثالثة  �إىل 
�لدعم �لكبر �لذي حتظى به من قبل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�الأعلى لالأمومة و�لطفولة  �ملجل�س  �لعام رئي�شة  �لن�شائي  رئي�شة �الحتاد 
�لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية وثالثها كفاءة �ملر�أة �الإمار�تية يف 

�إجناز كل عمل ي�شند �إليها �أو تقوم به يف جماالت عدة.

و�أو�شحت �أنه لوال �لنجاح �لذي حققته �ملر�أة يف عملها ملا و�شلت �إىل �لن�شب 
�إىل  م�شرة   .. و�ملجتمعية  �حلكومية  �لقطاعات  يف  ت�شغلها  �لتي  �لكبرة 
�أنها ت�شكل �الآن �أكرث من 66 يف �ملائة من �لوظائف �حلكومية و�أكرث من 
20 يف �ملائة من ع�شوية  من  و�أكرث  �لوز�رية  �ملنا�شب  من  �ملائة  يف   29
�ملجل�س �لوطني �الحتادي و�شتح�شل قريبا على 50 يف �ملائة من ع�شوية 

�ملجل�س.
وذكرت نورة �ل�شويدي �أن �الحتاد �لن�شائي �لعام ي�شر وفق �ال�شرت�تيجية 
لتنفيذ هذه  �لرب�مج  �الإمار�ت” وي�شع  “ �أم  وتوجيهات  للمر�أة  �لوطنية 
�لتي  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  وينظم  و�ل���دور�ت  �لور�س  ويعقد  �لتوجيهات 

تفيد �ملر�أة يف كل �الأن�شطة �لتي ت�شاهم بها يف م�شرة �لتنمية يف �لدولة.
و�أكدت �أن �أكرب �شاهد على جناح �ملر�أة وتقدمها هو و�شولها �إىل �لتمكني 
�لكامل يف ميادين �لعمل كافة وحتقيق �لتو�زن بني �جلن�شني �لذين و�شعته 

“ �أم �الإمار�ت” كهدف ��شرت�تيجي لت�شل �ملر�أة �إليه - وقد و�شلت �إليه - 
وهي تو��شل م�شرتها بجد وجناح يف حتقيق خطو�ت �أخرى مهمة ت�شجل 

لها على �شعيد �لعمل و�مل�شاركة �جلادة يف تنمية �ملجتمع و�زدهاره .
و�أ�شارت مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام �إىل �أن �ملر�أة �الإمار�تية ت�شارك �أي�شا 
�إىل  .. الفتة  �لدولية  و�ملوؤمتر�ت  و�لهيئات  �ملنظمات  �لدولة يف  يف متثيل 
�أن �الحتاد �لن�شائي يعمل بجد على �إ�شر�ك �ملر�أة يف عمليات حفظ �ل�شالم 
وهو ينفذ حاليا بالتعاون مع وز�رة �لدفاع ومكتب �الت�شال لهيئة �الأمم 
�ملتحدة للمر�أة يف �أبوظبي برناجما لتدريب جمموعة من �لن�شاء �لعربيات 

مبا فيهن جمموعة من �الإمار�تيات على عمليات حفظ �ل�شالم و�الأمن.
وقالت �ل�شويدي �إن �الإمار�ت تفتخر مبو�طنيها من �لن�شاء و�لرجال �لذين 
�لدولة وهم يحققون جناحات متعددة يف  و�زده��ار  يقودون م�شرة تقدم 

ميادين �لعمل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س .

جمموعة املعارف ت�ست�سيف فعالية »يوم املعرفة« االأوىل لرواد املوارد الب�سرية
•• اأبوظبي  - الفجر 

�ملعارف–  جم��م��وع��ة  ��شت�شافت 
و�لتدريب  �ال����ش���ت�������ش���ار�ت  ذر�ع 
�لتنفيذي و�ملهني جلامعة �أبوظبي 
�لتي  �ملعرفة"،  "يوم  فعالية   _
جمعت نخبة من �خلرب�ء و�لرو�د 
�ملخت�شة  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن 
و�إد�رة  �لب�شرية  �مل���و�رد  ق��ط��اع  يف 
و�لتطوير يف  و�ل��ت��دري��ب  �مل��و�ه��ب 

�ملنطقة. 
وتاأتي هذه �لفعالية �شمن �شل�شلة 
�حلدث  �ملعرفة"،  "يوم  فعاليات 
ح�شرية  م��ن�����ش��ة  ي����ق����دم  �ل�������ذي 
�ملو�رد  جمال  يف  �مل�شوؤولني  لكبار 
و�ملفكرين  و�ملتحدثني  �لب�شرية 
�ل�شرق  منطقة  �أنحاء  جميع  من 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا لت�شليط 
�ملو�شوعات  باقة من  �ل�شوء على 
ذ�ت �ل�شلة �شمن جل�شات نقا�شية 

تفاعلية وعرو�س فردية. 

من  ن��خ��ب��ة  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  "�شعد�ء 
مرموقة  موؤ�ش�شات  م��ن  �خل���رب�ء 
و�للقاء بهم هنا يف �أبوظبي �شمن 
بقيادة  �ملعرفة، ونعتز  يوم  فعالية 
�حل�����و�ر �ل����ذي ج��م��ع خ����رب�ء هذ� 
�ملجال ملو��شلة �لنجاح �لذي حققه 
�ل�������ش���اب���ق، حيث  ه����ذ� �حل�����دث يف 
عدد�ً  �مل��رة  ه��ذه  �لفعالية  جمعت 
�ال�شرت�تيجيني  �مل��ف��ك��ري��ن  م���ن 
�لذي يحر�شون دوم��اً على �تخاذ 
�إج���������ر�ء�ت ط��م��وح��ة ت���ه���دف �إىل 
�آف���اق ج��دي��دة يف ه��ذ� �ملجال  فتح 
وحتقيق �أعلى م�شتويات �لتميز يف 

�لتوظيف و�لتدريب و�لتطوير. 
�ل�شيوف  �أم��ام  �لفعالية  و�أت��اح��ت 
جل�شات  يف  �مل���������ش����ارك����ة  ف���ر����ش���ة 
ن���ق���ا����ش���ي���ة و�الط����������الع ع�����ن كثب 
�إ���ش��ت�����ش��اري��ة حمورية  ع��ل��ى ح��ل��ول 
و�لتطوير  ل���ل���ت���دري���ب  وب����ر�م����ج 
حيث  �مل��ع��ارف،  جمموعة  تقدمها 
جل�شتني  وزه  ربيع  �لدكتور  ق��دم 

�ملر�حل �لقادمة مبا يف ذلك �لعام 
�لفعالية كل  يف  و�شارك   .2021
�ملدير  وزه،  رب��ي��ع  �ل���دك���ت���ور  م���ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة �مل����ع����ارف، 
وغ��اري ه��ازل، رئي�س ق�شم �لتعلم 
و�ل���ت���ط���وي���ر يف ���ش��رك��ة �إجن������از�ت 

مناق�شات  يف  �حل�����ش��ور  و����ش���ارك 
�ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول  م�شتنرة 
�الأع������م������ال  ق������ي������ادة  ت����ط����وي����ر  يف 
و�������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ات �ل����ت����دري����ب 
جيل  الإع����د�د  �ملبتكرة  و�لتطوير 
الحتياجات  �الإم����ار�ت����ي  �ل�����ش��ب��اب 

"�إجناز�ت"،  �مل���ع���ل���وم���ات  ل��ن��ظ��م 
�أول  م�شت�شار  �مل���رزوق���ي،  ويحيى 
يف  �ال�شرت�تيجية  �إد�رة  ق�شم  يف 

�شركة بروج.
وقال �لدكتور �أحمد بدر، �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة �مل����ع����ارف: 

��شتك�شاف  على  ركزتا  تفاعليتني 
وفعالة  م��ب��ت��ك��رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
ل���ت���ع���زي���ز م���������ش����ارك����ة �مل���وظ���ف���ني 

ومعنوياتهم.
�ملعرفة"  "يوم  م��ف��ه��وم  ومي���ث���ل 
�ملعرفة  ن���دو�ت  ل�شل�شلة  �م��ت��د�د�ً 
�ملعارف،  جمموعة  تقدمها  �لتي 
�ملا�شية،  �الأع��������و�م  م����دى  ف��ع��ل��ى 
��شت�شافة  م��ن  �ملجموعة  متكنت 
و�ملتحدثني  �ملفكرين  من  �لعديد 
�مل��ع��روف��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل 
ملناق�شة �ملو�شوعات �الأكرث �شيوعاً 
�إد�رة  جم��ال  يف  �مللحة  و�لق�شايا 
يف  "�ملر�أة  �شملت:  حيث  �الأع��م��ال 
و"�لتوطني"  �لقيادية"  �ملنا�شب 
�ل���ق���ي���ادي���ة  �مل����ن����ا�����ش����ب  و"تويل 
هذ�  جن��اح  �متد  وق��د  وتدرجها"، 
دولة  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  �إىل  �حل����دث 
�الإم�����ار�ت وخ��ارج��ه��ا مب��ا يف ذلك 
�لعربية  و�مل��م��ل��ك��ة  ع��م��ان  �شلطنة 

�ل�شعودية.

اأمينة الطاير : دعم اأم االإمارات لر�سالة املراأة 
ب�سمة م�سيئة على خارطة العمل االإن�ساين

•• دبي-وام:

�لن�شائية  �أمينة بنت حميد �لطاير رئي�شة جمعية �لنه�شة  �ل�شيخة  �أكدت 
بدبي رئي�شة جمل�س �الإد�رة �أن تاريخ 8 مار�س من كل عام وقفه تاريخية 
�ملر�أة باعتبارها روح �ملكان ومكان �لروح وباأنها ن�شف  تعزز وتر�شخ ر�شالة 
�ملجتمع و�شمعته �مل�شيئة يف �لكيان �الأ�شري ومنذ تاأ�شي�س �إمار�تنا �حلبيبة 

على يد ز�يد �خلر “طيب �هلل ثر�ه”.
وقالت �إن دولتنا �لغالية �أولت جل �هتمامها باملر�أة وعلى خطى ز�يد �خلر 
�شارت �لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “حفظه �هلل” و�شاحب  �لدولة 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى 

لالحتاد حكام �الإمار�ت.
ورفعت �ل�شيخة �أمينة �لطاير مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي �لذي ي�شادف يف 8 
مار�س من كل عام �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �ىل “�أم �الإمار�ت” �شمو 
�لعام رئي�شة �ملجل�س  �لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى 
للدعم �لكبر و�لال حمدود �لذي توليه �شموها للمر�أة �الإمار�تية و�لعربية 
حتى  �لتنمية  جم��االت  يف خمتلف  م�شاركتها  م�شتوى  رفع  على  وحر�شها 
�أ�شحت �ملر�أة �الإمار�تية قلب �لتنمية �مل�شتد�مة بالدولة.. م�شاركة وفاعلة 
ود�عمة لنه�شة �إمار�ت �خلر على كافة �الأ�شعدة يف فرتة زمنية قيا�شية 
وتبقى توجيهات ودعم �شموها لر�شالة �ملر�أة ب�شمة م�شيئة وعميقة على 

خارطة �لعمل �الإن�شاين خدمة للمر�أة و�الأ�شرة و�لطفولة و�الأمومة.
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �جلود” حرم  “�أم  �لطاير  وهناأت 
�آل مكتوم �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم بهذه �ملنا�شبة 
�لكرمية مثمنني جهود �شموها خدمة للمر�أة �الإمار�تية ودعمها للطفولة 
�ملر�أة  لر�شالة  �ملتو��شل  �شموها  وعطاء  ح��دود  بال  و�الإن�شانية  و�الأم��وم��ة 

�الإمار�تية وم�شاندتها لها يف �لعديد من �ملو�قع.
�أن  �مل��ر�أة البد لنا  “ �إننا حقيقة ونحن يف غمرة �حتفاالتنا بيوم  و�أ�شافت 
�أ�شحى مرجعية  �الإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �ل��دول��ة  دع��م  �أن  �أج��م��ع  للعامل  ن��وؤك��د 
نالت  �حلبيبة  �إم��ار�ت��ن��ا  يف  �مل���ر�أة  و�أن  ال�شيما  بها  يحتذى  وجت��رب��ه  عاملية 
كافة حقوقها غر منقو�شة و�شاركت بن�شيب وعددية قيا�شية يف منظومة 
�لرجل يف  �أخيها  �إىل جنب مع  �لوطني جنبا  �ملجل�س  �ل��وزر�ء ويف  جمل�س 
�لوظائف �لقيادية ويف �ل�شلك �لدبلوما�شي و�لق�شائي و�ل�شرطي و�لطبي 

و�القت�شادي و�الجتماعي و�لثقايف”.
�شائر دول  �إمار�تنا �حلبيبة مع  �حتفاالت  �إن  �لطاير  �أمينة  �ل�شيخ  وقالت 
و�لتعمق  بالتاأمل  عندها  نتوقف  هامة  منا�شبة  �لعاملي  �مل��ر�أة  بيوم  �لعامل 
�إمار�ت  �أدركت  �لغالية حيث  �ملر�أة يف بالدنا  �لبي�شاء مل�شرة  يف �ل�شفحات 
�خلر مبكر� �أهمية �لبعد �الجتماعي و�القت�شادي للتو�زن بني �جلن�شني 
�لر�شيدة كل  �لقيادة  �لتي منحتها  �مل��ر�أة  لتمكني  �لكبر  �الإيجابي  و�الأث��ر 
�أمامها  �لفر�شة  و�أتاحت  و�لت�شجيع  �لدعم  �أ�شكال  كل  لها  وقدمت  رعاية 

لتثبيت قدر�تها يف كافة �ملجاالت.
�مل��ر�أة وتقدير دورها  �إم���ار�ت �خل��ر تاأ�ش�شت على �ح��رت�م  �أن  و�أ���ش��ارت �إىل 
�لبناء و�ملوؤثر �شمن �إطار د�شتوري يكفل تكافوؤ �لفر�س بني �جلميع ويعطى 
�لتنمية  ��شرت�تيجي يف منظومة  للم�شاهمة ك�شريك  فاعلة  �ملر�أة م�شاحة 
�مل�شتد�مة وهو �الإجناز �لذي نعمل �ليوم على تو�شيع د�ئرته وتاأ�شيل قيمته 

مع باقي �الإجناز�ت �حل�شارية �لتي ت�شكل �شورة �ملتكاملة لر�شالة �ملر�أة.

عبا�س  قمر   / �مل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، ع��ن��اي��ت  حم��م��د 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)1011691( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0553891638

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ���ش��م��ي��ع �هلل 
باك�شتان     ، ج�������ان  �ك�������رب 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)2742742( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0504938159

فقدان جواز �سفر
دي������ب   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
���ش��ان��د ����ش���او�ن ���ش��ي��ف نايت 
�ل��ه��ن��د   �جلن�شية   ، ���ش��او�ن 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)K2977926(م��������������������ن 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم  0557470565

فقدان جواز �سفر
�ن���ال���ي���ز�   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، ر�م���و����س  الي�����اج 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC4069201( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0562564636

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد في�شل 
�ليمن     ، ع����ل����وى  ن����ا�����ش����ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )02394443( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0563305089

فقدان جواز �سفر
حم�شن  �مل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
م�شطفى حممد �شعد ، م�شر   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من   )A02788167(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم  0552088700

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
احلكام يعزون  خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة االأمرية جهري بنت �سعود

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�حلرمني  خ��ادم  �أخ��ي��ه  �إىل  تعزية  برقية  �ل�شارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
بوفاة  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�شاحبة �ل�شمو �مللكي �الأمرة جهر بنت �شعود بن عبد �لعزيز �آل �شعود، 

�شائال �ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 

�ل�شارقة، برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  �الأعلى 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك 
عبد  بن  �شعود  بنت  جهر  �الأم��رة  �مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  بوفاة  �ل�شقيقة 

�لعزيز �آل �شعود.
وفاة  يف  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  �شموه  و�أع���رب 
�لفقيدة .. �شائاًل �هلل عز وجل �أن يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح 

جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني �إىل 

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�الأعلى حاكم �لفجرة، برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك 
�شاحبة  بوفاة  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة 
�شائال  �شعود،  �آل  �لعزيز  �شعود بن عبد  بنت  �الأم��رة جهر  �مللكي  �ل�شمو 

�ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته.
ك��م��ا ب��ع��ث �شمو �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل عهد 

�لفجرة، برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى 

�أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك  �إىل  �أم �لقيوين برقية تعزية  حاكم 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شعود ملك  �آل  بن عبد�لعزيز  �شلمان 
�آل  بن عبد�لعزيز  �شعود  بنت  �الأم��رة جهر  �مللكي  �ل�شمو  بوفاة �شاحبة 

�شعود.
عز�ئه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع���رب 
و�شادق مو��شاته يف وفاة �لفقيدة، �شائال �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��شع 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
بن  �شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �إىل  مماثلة  تعزية  برقية 

عبد�لعزيز �آل �شعود.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وزير �سوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد

قن�سل عام الدولة يح�سر حفل اال�ستقبال الذي نظمته حكومة كوانغ جو

•• ال�صارقة -وام:

بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�م�س معايل �أحمد جمعة �لزعابي وزير �شوؤون �ملجل�س 
�الأعلى لالحتاد يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وذلك يف مكتب 
�ل�شارقة يف  �ل�شمو حاكم  �شمو �حلاكم. ورحب �شاحب 

وتبادل  �ل��زع��اب��ي،  جمعة  �أح��م��د  مبعايل  لقائه  م�شتهل 
�ملتعلقة  �ملو�شوعات  من  عدد  يف  �لودية  �الأحاديث  معه 

بال�شوؤون �الحتادية و�لوطنية.
وتطرق �للقاء �إىل �لرب�مج و�ملبادر�ت �ملختلفة �لتي تعزز 
قيم �ملو�طنة و�لوحدة �لوطنية، وتدعم حتقيق �لتنمية 
و�شعيها  �لدولة  ��شرت�تيجية  وفق  �ملجتمع  يف  �ل�شاملة 

�إىل توفر �لرخاء و�حلياة �لكرمية للمو�طنني.

•• كوانغ جو -وام:

�شارك �شعادة رحمه بن عبد�لرحمن �ل�شام�شي، قن�شل 
عام �لدولة يف كو�نغ جو يف حفل �الإ�شتقبال �لذي نظمته 

حكومة مدينة كو�نغ جو �ل�شينية.
حمادثات  �حلفل  هام�س  على  �لقن�شل  �شعادة  و�ج��رى 
م��ع ع��م��دة �مل��دي��ن��ة وع���دد م��ن ك��ب��ار م�����ش��وؤويل �حلكومة 

وبحث �شبل �لتعاون �ملتاحة بني �جلانبني.

و�أل��ق��ى �شعادة وي��ن ق��وه ه��وي عمدة مدينة ك��و�ن��غ جو 
كلمة �أكد فيها �أهمية تعزيز �لعالقات بني مدينة كو�نغ 
�إىل ع��دد من  �ل��ع��امل م�شر�  ج��و وخمتلف دول وم��دن 
�ملدينة خالل  �لتي حققتها  و�الأع��م��ال  �الإجن���از�ت  �أه��م 

�لعام �ملا�شي.
جو  كو�نغ  يف  �لقن�شلية  �لبعثات  ممثلي  �حلفل  ح�شر 
وكبار �مل�شوؤولني �ملمثلني عن خمتلف �جلهات �حلكومية 

يف �ملدينة.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل النائب العام للدولة

حاكم ال�سارقة يطلع على خطط وا�سرتاتيجية التعليم العايل يف الدولة

•• ال�صارقة -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�شيف  حمد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �شعادة  �م�س  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 

�ل�شام�شي �لنائب �لعام للدولة وذلك يف مكتب �شمو �حلاكم.
�لنيابة  و��شرت�تيجيات  خطط  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�طلع 
�لعامة �الحتادية وجهودها يف �شبيل �الرتقاء مبا تقدمه من خدمات وفق 
�أف�شل �ملعاير ويف �إطار حتقيق �أهد�فها يف مكافحة �جلرمية للو�شول �إىل 

جمتمع م�شتقر و�آمن.
�إىل  وتقديره  �شكره  �ل�شام�شي  �شيف  حمد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �شعادة  وقدم 
مثمناً  �شموه،  للقاء  �لفر�شة  �إت��اح��ة  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
بكل  �جل��رمي��ة  مكافحة  يف  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  ب���دور  �شموه  و�ه��ت��م��ام  ح��ر���س 
�أ�شكالها وتر�شيخ مبادئ �لعدل و�أ�ش�س �لعمل �لنيابي و�لق�شائي مبا ي�شون 

حقوق وكر�مة �الإن�شان.

•• ال�صارقة -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، �م�س يف مكتب �شمو �حلاكم، معايل �لدكتور 
�لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  �لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد  ب��ن  �أح��م��د 

�لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة.
وتبادل  �ل��وزي��ر،  مبعايل  �للقاء  م�شتهل  يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  ورح��ب 
�شموه معه �الأحاديث يف �ملو��شيع ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك يف �ملجال �لتعليمي 
و�لعلمي. و�أكد �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة - خالل �للقاء - �أهمية تنويع 
وتعدد م�شادر �لتعلم و�ملعلومات للطلبة مبختلف در��شاتهم �لعلمية، حتى 
يتخرج جيل على در�ية كاملة باأحدث �أ�شاليب وو�شائل �لتعليم و�لتعلم، مما 
يجعلهم قادرين على مو��شلة �كت�شابهم للمعارف و�لعلوم، ومو�كبة كل ما 

ياأتي به �مل�شتقبل من علوم حديثة.
�لتعليم  و��شرت�تيجية  خطط  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�طلع 
�لعايل يف �لدولة، وبر�جمها يف خمتلف �ملجاالت �لعلمية و�لبحث �لعلمي، 

وجهود تطوير �لتعليم �لعام يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة.

املجل�س اال�ست�ساري لالأطفال .. م�ستقبل واعد لالأجيال النا�سئة
•• اأبوظبي -وام:

لالأطفال  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  يعزز 
�إعد�د جيل قيادي قادر على ممار�شة 
يف  وكفاءة  باإيجابية  �ملجتمعي  دوره 
�ملجتمع  وتطور  وتنمية  بناء  �شبيل 
�لتحديات  على  �لتغلب  يف  وي�شاهم 

�لتي قد تو�جههم.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وك��ان��ت 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الأ���ش��ري��ة ق��د �أ����ش���درت يف 
باإن�شاء  ق��ر�ر�  �ملا�شي  �شبتمرب  �شهر 
�مل��ج��ل�����س �ال���ش��ت�����ش��اري ل��الأط��ف��ال - 
ع�شرة  �خلام�شة  �لذكرى  مبنا�شبة 
لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  لتاأ�شي�س 
�شي�شاعد  و�ل�������ذي   - و�ل���ط���ف���ول���ة 
���ش��ان��ع��ي �ل���ق���ر�ر و�مل��خ��ط��ط��ني على 
�إعد�د خطط عمل وبر�مج تنفيذية 
من  و�ليافعني  �الأط��ف��ال  ت�شتهدف 
ي�شهم  �لعمرية مبا  �لفئات  خمتلف 
�إن�شائه  م����ن  �ل����ه����دف  حت��ق��ي��ق  يف 
و�ال�شرت�تيجية  �ل��ط��ف��ل  وق���ان���ون 

�لوطنية للطفولة.
و�أك���������دت ����ش���ع���ادة �ل�������رمي ع���ب���د�هلل 
للمجل�س  �لعامة  �الأمينة  �لفال�شي 
�الأع���ل���ى ل���الأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة �أن 
هو  ل��الأط��ف��ال  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 
�شخ�شيات  ل�شناعة  و�قعي  جت�شيد 
وطنية من جيل قوي كفء ميتلك 
مهار�ت �لنجاح عند ممار�شة �أدو�ره 
�مليادين  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�لق�شايا �لوطنية وقادرة على �إعادة 
�ل�شحيحة  �الآر�ء  و�إب�����د�ء  �حل����و�ر 
�ل���ن���اب���ع���ة م�����ن ق���ي���م���ن���ا وم���ب���ادئ���ن���ا 
�لع�شر  مل�شتجد�ت  �ملو�كبة  �الأ�شلية 

ومتغر�ته .
و����ش��ت��ع��ر���ش��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا يف ح���و�ر 
“ و�م  خا�س لوكالة �نباء �الم��ار�ت 
“ دور �ملجل�س �ال�شت�شاري لالأطفال 
عن  للتعبر  م��ن��رب  �أن����ه  م���وؤك���دة   ..
وحتدياتهم  �الأط���ف���ال  �ح��ت��ي��اج��ات 
وم�شتقبل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  وروؤي���ت���ه���م 
�لوطن ويتيح �لفر�شة للتعرف على 
بناء  �مل�شتقبل يف م�شرة  ر�أي رجال 
وي�شاعد  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ط��ور  وت��ن��م��ي��ة 
على م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي قد 

ت�شادفهم.
تتمثل  �ملجل�س  روؤي���ة  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
يف �إع������د�د ج��ي��ل ق���ي���ادي ق�����ادر على 
باإيجابية  �ملجتمعي  دوره  ممار�شة 
وكفاءة مما يعزز من عملية �لتنمية 
و�لبناء و�لتحوالت �لتي ت�شاحبها .

�ملجل�س  م�������ش���روع  �أه�������د�ف  وح�����ول 
�شعادتها  ب��ي��ن��ت   .. �ال����ش���ت�������ش���اري 
تر�شيخ  �إىل  ي���ه���دف  �مل��ج��ل�����س  �أن 
�إف�شاح  خالل  من  �مل�شاركة  مباديء 
للتعبر  �الأط�����ف�����ال  �أم�������ام  �مل����ج����ال 
�لق�شايا  خم��ت��ل��ف  يف  �آر�ئ����ه����م  ع���ن 
ماي�شغل  وكل  و�ملجتمعية  �ملدر�شية 
�هتماماتهم يف �لعديد من �لق�شايا 
تهمهم  �ل���ت���ي  �الأخ�������رى  و�مل�������ش���ائ���ل 
بجانب توفر �إطار تنظيمي لتبادل 
�ل�����ر�أي و�ل��ن��ق��ا���س و�ل��ت��ع��ب��ر ب�شكل 
�أفكارهم  عن  كاملة  وبحرية  علني 
بيئة  خ��الل  من  و�أمانيهم  و�آر�ئ��ه��م 
باأنف�شهم  �لثقة  متنحهم  مالئمة 
ب�شكل  �حل���دي���ث  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ع��ه��م 

منظم .
�إىل  ي��ه��دف  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
غر�س قيم �لوالء و�النتماء للوطن 
�ملجتمع  وق���ي���م  ث���ق���اف���ة  وت���ك���ري�������س 
�لتفكر  مهار�ت  وتنمية  �الإم��ار�ت��ي 
و�لفهم و�حرت�م �لر�أي �الآخر و�إذكاء 
روح �ملناف�شة و�إثر�ء �لثقافة و�لرثوة 
�للغوية عند �لطفل من �أجل �إعد�د 
بجانب  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ق���ي���ادي  ج��ي��ل 
عليهم  ي��ع��ر���س  فيما  �ل����ر�أي  �إب����د�ء 
باالأمومة  ت��ت��ع��ل��ق  م�����ش��روع��ات  م���ن 
و�لطفولة تعليميا و�شحيا وثقافيا 
و�ج��ت��م��اع��ي��ا وت��وط��ي��د �أ���ش�����س ثقافة 
�حلو�ر بني �الأطفال فيما بينهم من 

من  �مل�����ش��وؤول��ني  وب��ني  وبينهم  جهة 
جهة �أخرى .

�آليات  �إىل  �لفال�شي  �ل��رمي  ولفتت 
�ملجل�س  و�أه���������د�ف  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق 
�ال�شت�شاري لالأطفال تتمثل يف فتح 
قنو�ت للحو�ر �ملبا�شر بني �الأطفال 
و����ش���ن���اع �ل�����ق�����ر�ر وي���ت���م ذل�����ك من 
خ��الل مم��ار���ش��ة �الأط��ف��ال ل���الأدو�ت 
�لربملانية �لالزمة �لتي متكنهم من 
�الأطفال  وت��دري��ب  �أف��ك��اره��م  عر�س 
�لتخاطب  ��شتخد�مها وكيفية  على 
م���ع ���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر وحم���اك���اة ذلك 
م��ن خ���الل ح�����ش��ور ب��ع�����س جل�شات 
�مل����ج����ل���������س �ل�����وط�����ن�����ي �الحت�����������ادي 
و�مل��ج��ال�����س �ال���ش��ت�����ش��اري��ة �الأخ����رى 
يف �ل���د�خ���ل و�خل�����ارج و�مل�����ش��ارك��ة يف 
�خلا�شة  و�مل���ه���رج���ان���ات  �مل��ن��ت��دي��ات 
�لد�خلية  �ل�شعد  بهم على خمتلف 

و�خلارجية.
من  �ال���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  ويت�شكل 
�أطفال ميثل كل ع�شو منهم  ت�شعة 
�إمارة من �إمار�ت �لدولة ويكون من 
 .. �لهمم  �أ�شحاب  من  �ثنان  بينهم 
وي�شرتط يف ع�شو �ملجل�س �أن يكون 
من مو�طني دولة �الإمار�ت ومقيما 
ب�شفة د�ئمة يف �الإمارة �لتي ميثلها 
عاما   12 ع����ن  ع���م���ره  ي���ق���ل  و�أال 
ع��ام��ا وللمجل�س   15 ع��ن  والي��زي��د 
ف�شل ت�شريعي مدته ثالث �شنو�ت.

الرتبية متنح معلمي »اال�سالمية والعربية« فر�سة التدري�س يف امل�سار املهني بنظام املكافاأة

يف اإطار تعاونه مع »الرتبية« يف تنظيم م�سابقة البحوث الإجرائية 

االأر�سيف الوطني يبداأ �سل�سلة ور�س تدريبية متهيدًا مل�سابقة البحث االإجرائي للمعلمني
�لوطنية للدولة.

�لوطني  �الأر����ش���ي���ف  وي�����ش��ت��ه��دف 
من  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة  ووز�رة 
�ل��ور���س �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي حتا�شر 
رئي�س  �لعلي  �ل�شيدة ح�شنية  فيها 
ق�������ش���م �ل�����رب�م�����ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�الأر�شيف �لوطني تعريف �مل�شاركني 
مبفهوم �لبحث �الإجر�ئي، و�لفرق 
ب��ي��ن��ه وب���ني �الأن������و�ع �الأخ�����رى من 
�ختيار  معاير  ومعرفة  �لبحوث، 
م�شكلة �لبحث �الإجر�ئي، و�شياغة 
و�لتمكن  �الإجر�ئي،  �لبحث  �شوؤ�ل 
و�لتعرف  ف��رو���ش��ه،  ���ش��ي��اغ��ة  م��ن 
�ملعلومات،  ج���م���ع  م�������ش���ادر  ع���ل���ى 
�لتي  �لعينات  �أن��و�ع  و�لتعرف على 
و�لتعرف  �لباحث،  �إليها  يلجاأ  قد 
للبحث،  �لقبلية  �ملتطلبات  ع��ل��ى 
�لبحث  ت��ق��ري��ر  ك��ت��اب��ة  وخ���ط���و�ت 
�الإج���ر�ئ���ي، و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�س 
�مل�����ش��ط��ل��ح��ات يف ك��ت��اب��ة �مل���ر�ج���ع، 
وك���ت���اب���ة خ��ط��ة �ل��ب��ح��ث و�مل���ر�ج���ع 
ب��اأ���ش��ل��وب ع��ل��م��ي، و�ل���ت���ع���رف على 
و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف تقومي  �مل��ع��اي��ر 

�الأبحاث �الإجر�ئية �لعلمية. 
و�شتتناول ور�س �لبحوث �الإجر�ئية 
با�شتخد�م  �الإح�����ش��ائ��ي��ة  �الأدو�ت 
�أكرث  م���ن  وه���و   SPSS ب��رن��ام��ج 
�ل��رب�م��ج ���ش��ه��رة و����ش��ت��خ��د�ًم��ا من 
بني �حلزم �لربجمية �الإح�شائية، 
وينطلق  �الآم������و�������س.  وب����رن����ام����ج 
تعاونه  يف  �ل���وط���ن���ي  �الأر�����ش����ي����ف 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م���ع 
بتنمية  �هتمامه  م��ن  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

•• ابوظبي-الفجر:

�ل���ب���ح���وث  م�������ش���اب���ق���ة  �إط�����������ار  يف 
�لتعليمية  ل���ل���ك���و�در  �الإج���ر�ئ���ي���ة 
�الأر���ش��ي��ف �لوطني  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
�أعلن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة 
�الأر�شيف �لوطني عن بدء �شل�شلة 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���ور����س 
�لتي ينظمها للمعلمني، وقد بد�أت 
بالبحوث  �خلا�شة  �لور�س  �شل�شلة 
�الإجر�ئية �لتي ��شتمرت يومني يف 
معهد �ملعلمني يف عجمان بح�شور 
�أكرث من 500 م�شارك، و�شيتو�ىل 
تقدمي هذه �لور�س مبقر �الأر�شيف 

�لوطني يف �أبوظبي.
  وت������ن������درج م�������ش���اب���ق���ة �ل���ب���ح���وث 
�الإجر�ئية – �لتي ت�شتهدف جميع 
�لرّتبوّيني،  و�مل�����ش��رف��ني  �ملعلمني 
و�خت�شا�شي �لّتدريّب من خمتلف 
على  و�حل����ل����ق����ات  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
جائزة  �شمن   - �ل��دول��ة  م�شتوى 
�أن�شاأتها  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����س(  )�ل��ق��ائ��د 
بهدف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  ز�ي��د  فكر  تر�شيخ 
منت�شبي  ج��م��ي��ع  ل�����دى  وروؤي�����ت�����ه 
�شلوكاً  ذل������ك  ل���ي���ك���ون  �جل�����ائ�����زة 
ومنهاجاً للعمل �جلاد �لذي يحقق 
�الأه�������د�ف �مل��ن�����ش��ودة يف �الأج���ن���دة 

�لتعليمية  �ل������ك������و�در  م������ه������ار�ت 
باملوهوبني  و�الرت����ق����اء  ب���ال���دول���ة، 
و�لتاأمل و�لكتابة  �لبحث  منهم يف 
الإث��ر�ء ح�شيلتهم من  وحتفيزهم 
�ملعارف و�الإج��ر�ء�ت �لبحثية �لتي 
ت�شهم يف حل �مل�شكالت �لتعليمية، 
وت��ف��ع��ي��ل �مل�����ش��اب��ق��ات وحت��ف��ي��ز روح 
�مل����ب����ادرة و�الب���ت���ك���ار ب���ني �ل���ك���و�در 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب�����د�ر������س �ل����دول����ة، 
�لبحث  مفاهيم  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
وم�شامينه  �الإج����ر�ئ����ي  �ل��ع��ل��م��ي 
و�آلياته، وجتربة �الأفكار و�لرب�مج 
م��ن �شّحتها  و�ل���ّت���اأّك���د  �جل���دي���دة، 
وف��ائ��دت��ه��ا، وح���ل �مل�����ش�����ك��الت �لتي 
�لتعليمية  �ل���ع���م���ل���ي���ة  ت���ع���رت����س 
�ملكتبات  و�إث���ر�ء  �إيجابية،  ب�شورة 
ب��اأع��م��ال وب��ح��وث ت��رب��وي��ة و�لعمل 
�لعلمية  ب��امل��ج��الت  ن�����ش��ره��ا  ع��ل��ى 
باالإ�شافة  �مل��ح��ك��م��ة،  �ل���رتب���وي���ة 
�مللتقيات  يف  ب��ه��ا  �مل�������ش���ارك���ة  �إىل 
�لثقافية  و�مل���وؤمت���ر�ت  �لتعليمية 

و�الإقليمي.  �ملحلي  �مل�شتوين  على 
عرب  �ل��وط��ن��ي  �الأر���ش��ي��ف  ويتطلع 
�لبحوث  م�����ش��اب��ق��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
تر�شيخ  �إىل  �أي�������ش���اً  �الإج����ر�ئ����ي����ة 
�النتماء  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية 
لقيادته �حلكيمة،  و�لوالء  للوطن 
ورفع درجة �لوعي بتاريخ وثقافة 
جم��ت��م��ع �الإم�������ار�ت، و�ل��ع��م��ل على 
وكون  �لتعليمية،  �لبيئة  حت�شني 
�ل��ب��ح��وث ي�شعى  �ل���ن���وع م���ن  ه����ذ� 
�لتعليمة،  �ل���ع���م���ل���ي���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
لكي  وتاأهيلهم  �ملعلمني  وت��دري��ب 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��و� 
و�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي ت��ع��رت���س �شر 

�لعملية �لتعليمية.
�الإجر�ئية  ل��ل��ب��ح��وث  �أن  وي���ذك���ر 
بو�شفه  �مل��ع��ل��م  ت��اأه��ي��ل  يف  دوره�����ا 
�لتعليمية؛  �لعملية  �أق��ط��اب  �أح��د 
�ل���ب���ح���ث عن  ل���ي���ك���ون م�����ب�����ادر�ً يف 
�لعقبات  وتذليل  �مل�شكالت  حلول 

لالرتقاء بالعملية �لتعليمية. 

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
  اإعالن �شطب قيد

دبي  ف��رع  يف  بي  منتجات  �شركة  �ل�شادة/  ب��اأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية : هولند�( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�مارة دبي )�لعنو�ن : �شارع �البر�ج - �خلليج �لتجاري - مكتب رقم 
4001-03 ملك طه ح�شني عبد�هلل �لعي�شائي ، �س ب 26619( و�ملقيدة 
حتت رقم )4599( يف �شجل �ل�شركات �الأجنبية يف �ل��وز�رة.  وتنفيذ�ً 
�ل�شركات  ���ش��اأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  �الحت���ادي  �لقانون  الأح��ك��ام 
ل�شنة 2010م  رق��م )377(  �ل����وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وت��ع��دي��الت��ه  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شان  يف 
�ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.  يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب 
�حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال 

يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

•• دبي- حم�صن را�صد

منحت وز�رة �لرتبية و�لتعليم موؤخر�، معلمي » �للغة �لعربية 
فر�شة  �حلكومية،  �ملد�ر�س  خمتلف  يف  �ال�شالمية«،  و�لرتبية 
تدري�س �لطلبة يف �مل�شار �ملهني، �لتابع للتعليم �مل�شتمر �ملتكامل، 
�لدولة،  �م����ار�ت  جميع  يف  �مل��ك��اف��اة  بنظام  �مل�شائية  �ل��ف��رتة  يف 
�شريطة �أن تنطبق عليه �ل�شروط. و�أ�شرتطت �لوز�رة يف تعميم 
ح�شلت  و�لتعليمية،  �الإد�ري����ة  �لهيئات  �أع�����ش��اء  يخاطب  ل��ه��ا، 
»�لفجر« على ن�شخة منه، على �ملتقدمني من �ملعلمني، �لقدرة 
على متابعة وتقييم �لطلبة، وتقدمي �لدعم �الأكادميي �لالزم، 
مبناهج  �الإمل��ام  عن  ف�شال  �مل��و�د،  جلميع  مب�شتو�هم  لالإرتقاء 
م�شار  �ل���وز�رة  ��شتحد�ثت   �ملحدثة.  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لتعليم �ملهني �شمن �لتعليم �مل�شتمر �ملتكامل، �لذي ي�شتهدف 
�إذ يدر�س �لطالب بعد �جتياز �الختبار  �ل�شاد�س،  طلبة �ل�شف 

ت�شم  �لدر��شية،  �ملرحلة  وفق  �ملقرر�ت  من  ع��دد�ً  �لت�شخي�شي، 
�للحام،  وتقنيات  و�الإلكرتونية،  �ل�شيانة  يف  �الأ�شا�شية  �ملبادئ 
و�لت�شميم �جلر�فيكي، و�لهند�شة �ملدنية، ثم  �للغة �الإجنليزية، 
و�لعربية، و�لرتبية �الإ�شالمية، و�لريا�شيات، ومهار�ت �حلا�شب 
�الآيل،  �حلا�شب  ومهار�ت  و�لغاز،  �لنفط  �إنتاج  وعمليات  �الآيل، 

و�إد�رة �الأعمال، و�ملو�رد �لب�شرية، و�ل�شفر و�ل�شياحة.
 وميّكن هذ� �مل�شار �لطالب من �حل�شول على �ملزيد من �لتعّلم 
�ملهني وفقاً ملعاير هيئة �ملوؤهالت �لوطنية من �مل�شتوى �الأول 

�إىل �لر�بع، ليتمّكن بعدها من �اللتحاق بالوظائف �ملهنية.
ووفقا للبيانات و�ملعلومات �ملتاحة، ي�شهد هذ� �مل�شار �إقبااًل كبر�ً  
من �لطلبة �ملو�طنني، �إذ �إنه يك�شب �ملتعلم �لثقافة و�ملعلومات 
و�ملهار�ت �لفنية و�ملهنية، على �مل�شتويني �لعملي و�لنظري، مما 
�إتقان عمله وجتويده، ويرتقي مب�شتو�ه �ملهاري يف  ميكنه من 
و�ل�شياحي«  و�لتجاري  »�ل�شناعي  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  جم��االت 

�ملتعلم  بعدها  لي�شبح  �ل��ع��م��ل،  ل�شوق  �جل��ي��د  �الإع����د�د  وي��ع��ده 
مو�طناً منتجاً ي�شهم يف تقدم بالده.

عن  بدياًل  �ملتكامل«،  �مل�شتمر  �لتعليم  »نظام  �ل��وز�رة  �أعتمدت 
4 م�شار�ت، ت�شم »حمو  نظام »تعليم �لكبار«، حيث جاء ي�شم 
�الأمية، و�لدر��شة �ملنزلية، و�لتعليم �مل�شتمر مب�شاريه �الأكادميي 
و�ملهني«. و�أ�شتهدف »�مل�شار �ملهني«، �لربنامج �لتعليمي �ملهني، 
�لدر��شني من »�لذكور و�الناث«،�لر�غبني يف ��شتكمال در��شتهم 
من �ل�شف )8-12(، وفق مرحلتني، �الوىل »مرحلة �الإعد�د«، 
�لتي ترتو�ح فرتتها من 6 �شهور �إىل �شنتني، وت�شمل �ل�شفني 
»�ل��ث��ام��ن و�ل��ت��ا���ش��ع«، ع��ل��ى �أن ي��ج��ت��از  �أخ��ت��ب��ار �ل���ق���در�ت �لذي 
 3 لت�شم  �لتخ�ش�شي«،  »�ملهني  وجاءت  �لعا�شر.  لل�شف  يوؤهله 
تخ�ش�شات، تتمثل يف »�لهند�شي و�لتجاري و�ل�شحي«، �إذ تعمل 
تلك �لتخ�ش�شات وفق متطلبات �شوق �لعمل ومدتها 3 �شنو�ت، 

وت�شتهدف �ل�شفوف« �لعا�شر و�حلادي ع�شر و�لثاين ع�شر«.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يكرم الفائزين بجائزة »را�سد بن حميد للثقافة والعلوم« يف دورتها 35 

و�����ش���ت���ه���ل ح���ف���ل �ل���ت���ك���رمي ب���اآي���ات 
�ل�شيخ  ت��اله��ا  �حلكيم  �ل��ذك��ر  م��ن 
�ألقى  �لنعيمي ثم  ر��شد  حميد بن 
�ل�شعايل  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ي��ف  �ل��دك��ت��ور 
كلمة  �أمناء �جلائزة  ع�شو جمل�س 
نيابة عن �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد 
�آل نهيان رئي�شة جمل�س  بن �شقر 
�أم����ن����اء ج����ائ����زة ر������ش����د ب����ن حميد 
�ملجل�س  و�أع�شاء  و�لعلوم  للثقافة 
حاكم  �ل�شمو  ب�شاحب  فيها  رح��ب 
و�أ�شحاب  ع���ه���ده  وويل  ع��ج��م��ان 
�حلفل  و�شيوف  و�ل�شعادة  �ملعايل 
دول�����ة  �إن  وق�������ال   .. و�حل���������ش����ور 
�الم��ار�ت قامت منذ ن�شاأتها بدعم 
�ل���ع���ل���م و�ل���ع���ل���م���اء و�مل��ت��ع��ل��م��ني يف 
و�الأدبية  �لعلمية  �مل��ج��االت  �شتى 
يف  م�شتمرة  وم���از�ل���ت  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
دعمهم حيث بد�أ �لتعليم �جلامعي 
يف دول��ت��ن��ا ب��ج��ام��ع��ة �الإم��������ار�ت يف 
�جلامعات  ع���دد  وو���ش��ل   1976
جامعة  م��ائ��ة  م��ن  �أك���رث  �إىل  �الآن 
يزيد  م��ا  حتت�شن  وعاملية  حملية 

عن 140 �ألف طالب وطالبة.
�أن جائزة ر��شد بن حميد  و�أ�شاف 
ن�شاأتها  وم��ن��ذ  و�ل��ع��ل��وم  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من   1983 ع���ام 
�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان تاأتي 
�إح���ي���اء ل��ذك��رى و�ل����ده �مل��غ��ف��ور له 
 « �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
طيب �هلل ث��ر�ه » �ل��ذي ك��ان حمباً 
ل��ل��ع��ل��م و�أه���ل���ه ح��ي��ث ت��ع��ت��رب �أوىل 
�جلو�ئز �لتي تعنى بتكرمي �لعلماء 
و�لباحثني و�ملبدعني يف دولتنا ثم 
جمل�س  دول  �أبناء  لت�شمل  تو�شعت 
�لتعاون �خلليجي و�ملقيمني فيها .

�لدين حممد مطاوع وكالهما من 
�ل�شعودية .

ويف جمال »�لدر��شات �الإد�رية« فاز 
ليلى  �ل��دك��ت��ورة  �لثانية  ب��اجل��ائ��زة 
ح�شن �ل�شقر من مملكة �لبحرين 
�ل�����در�������ش�����ات   « جم�������ال  يف  وف���������از 
�الق��ت�����ش��ادي��ة« ف���از �ل��ب��اح��ث��ان من 
حممد  ماجد  �لدكتور  �ل�شعودية 
�ل�شيد جزر و�لدكتور طارق ح�شن 
وفاز  �الأول  باملركز  �الأم��ني  حممد 
باملركز �لثاين �لطبيبة ر�نيا �شعبان 

�إبر�هيم من دولة �الإمار�ت.
�أما جمال �لنقد �الأدبي فقد فازت 
�ل�شفياين  عبد�هلل  ن��ورة  �لدكتورة 
باملركز �الأول وجاءت باملركز �لثاين 
���ش��و���ش��ن رج����ب ح�شن  �ل���دك���ت���ورة 

حممود وكالهما من �ل�شعودية.
وك����رم ���ش��م��وه �أي�����ش��ا �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�البد�ع �الأدبي حيث فاز يف جمال » 
�ل�شع��ر �لف�ش�يح �لعمودي » باملركز 
�الأول نا�شر مال ح�شن زين �لدين 
كل  وح�شل  �لبحرين  مملكة  م��ن 
م���ن �ل�����ش��ي��د �أح���م���د ه��ا���ش��م حممد 
ها�شم من مملكة �لبحرين وناجي 
بن علي حر�بة من �ل�شعودية على 

�ملركز �لثاين و�لثاين مكرر .
�ل�شعر �حلديث« فقد   « �أم��ا جمال 
�لعربية  للمملكة  �جل��و�ئ��ز  ذه��ب��ت 
�ل�شعودية وفاز بها حممد �إبر�هيم 
�أما  �الأول  ب��امل��رك��ز  يعقوب  حممد 
�مل���رك���ز �ل���ث���اين ف��ك��ان م���ن ن�شيب 
عبد�هلل بن علي �خل�شر وح�شني 
و�شلمان  ع��م��ار  �آل  ع���ب���د�هلل  ع��ل��ى 
بينما   .. خ��م�����ش��ني  ب����و  ع����ب����د�هلل 
�ل�شعب�ي«  �ل�شع�ر   « جم��ال  يف  ف��از 
�لعمري  ح��م��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�الأول  ب��امل��رك��ز  ع��م��ان  �شلطنة  م��ن 
�أم���ا �مل��رك��ز �ل��ث��اين و�ل��ث��اين مكرر 
معت�شم  من  كل  عليه  ح�شل  فقد 

ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع �ل���ك���ت���اب و�الأدب��������اء 
و�لباحثني و�أ�شاتذة �جلامعات على 
وم�شروعاتهم  �إب��د�ع��ات��ه��م  ت��ق��دمي 
وط��������رح �ق����رت�ح����ات����ه����م ودر�������ش�����ة 
�حل���ل���ول مل��ع��اجل��ة �ح��ت��ي��اج��ات هذ� 
دع���م حركة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق تنمية  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
�أن  �إىل  م��ن��وه��ا  ���ش��ام��ل��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
ب��ن ح��م��ي��د للثقافة  ج��ائ��زة ر����ش��د 
جهود  توجيه  يف  �أ�شهمت  و�لعلوم 
لدر��شة  و�الأك��ادمي��ي��ني  �لباحثني 
ق�شايا حيوية لها �نعكا�س �إيجابي 
و�لثقايف  �مل��ع��ريف  �مل�شتوى  رف��ع  يف 
ل�شناعة �أجيال قادرة على �البتكار 

و�الإبد�ع.
وهناأ �شموه �لفائزين ملا بذلوه من 
عمل �شادق مباركا لهم هذ� �لتميز 
باجلائزة  فوزهم  يكون  �أن  متمنيا 
و�لعطاء  للمزيد من �جلهد  د�فعا 

من �أجل رفعة �الوطان.
ب��ال�����ش��ك��ر جلمعية  ���ش��م��وه  وت���ق���دم 
عجمان  يف  �لن�شائية  �مل��وؤم��ن��ني  �أم 
�ل���ت���ي ت��ب��ن��ت �ح���ت�������ش���ان �جل���ائ���زة 
حيث   1983 ع���ام  �إع��الن��ه��ا  م��ن��ذ 
وم�شهود�  مم���ي���ز�  ع���م���ال  ق���دم���ت 
�أ���ش��رف م��ي��ادي��ن �ل��ع��ط��اء و�أنبل  يف 
باأهمية  �إميانا منها  �شاحات �لبذل 
�ل���ع���ل���م و�ل���ث���ق���اف���ة وح���ر����ش���ا على 
�ملعرفة  ب����ز�د  �ل�����ش��ب��اب  ي���ت���زود  �أن 
�ملو�هب  ع���ن  و�ل��ك�����ش��ف  �ل��ن��اف��ع��ة 
لروح  و�إذك����اء  وت�شجيعها  �لعلمية 
�ل�شباب.. و  �لبحث و�الط��الع بني 
�ملبذولة  �جلهود  على  �شموه  �أثنى 
و�حلثيثة من قبل رئي�شة و�أع�شاء 
جم��ل�����س �أم���ن���اء �جل���ائ���زة وك���ل من 
����ش���اه���م يف جن������اح ه������ذه �ل��������دورة 

و�لدور�ت �ل�شابقة.
�لذي  �حلفل  ختام  يف  �شموه  وق��ام 
بق�شر  �ملوؤمنني  �م  جمعية  نظمته 

مو�كبة  على  ي�شاعد  مبا  �لوطنية 
�لنه�شة و�لرقي �حل�شاري.

وقال �شموه �إننا ن�شر على نهج باين 
�لدولة وموؤ�ش�شها �ملغفور له �ل�شيخ 
�آل نهيان » طيب  ز�ي��د بن �شلطان 
�هلل ثر�ه » �لذي قال » �إن ر�شيد �أي 
�أمة متقدمة هو �أبناوؤها �ملتعلمون 
�إمنا  و�الأمم  �ل�����ش��ع��وب  ت��ق��دم  و�إن 
و�نت�شاره  �لتعليم  مب�شتوى  يقا�س 
» وال نن�شى تاأكيده رحمه �هلل على 
�ل��رثوة �حلقيقية لالأمة تكمن  �أن 

يف رجالها.
�أن �جل��ائ��زة م���ر�آة تعك�س  و�أ���ش��اف 
و�ق���ع �الزده�����ار �ل��ع��ل��م��ي يف عقول 
�أبناء �الإمار�ت وو�جهة تربز طموح 
لال�شتز�دة  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل�������ش���ب���اب 
باأوطانهم  و�الرت����ق����اء  �ل��ع��ل��م  م���ن 
وتنمية  �جل���اد  �لبحث  ط��ري��ق  ع��ن 
و�لفكر  �ل��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  �مل��ع��رف��ة 
�مل���ع���ت���دل و�ل���ع���ل���م �ل���ن���اف���ع وع����دم 
�ل�����ش��م��اح ل��ل��ج��ه��ل ب��ال��ت��ف�����ش��ي بني 
�ل�شمو  و�أك��د �شاحب   . جمتمعاتنا 
ر�ئد�  كان  �لعلم  �أن  عجمان  حاكم 
لنا يف كل توجهاتنا وها نحن جنني 
�ليوم ثماره مبا حتققه بالدنا من 
�إجن������از�ت د�خ��ل��ي��ة وم��ك��ان��ة عاملية 
�لر�ئعة  �لتنموية  جتربتنا  تر�شخ 
�الإن�شاين  �ل���ت���اري���خ  ���ش��ج��الت  يف 
�لبناء  �أع���ظ���م جت����ارب  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لكيان  ن���ت���اج���ات  و�أه������م  �ل���وط���ن���ي 
�الحتادي عرب م�شرة �لب�شرية .. 
�الحتادية  دول��ت��ن��ا  �ن  �ىل  م�����ش��ر� 
ت��ق��ف �ل��ي��وم ع��ل��ى م�����ش��ارف عامها 
وه����ي حت��م��ل �شجالت  �خل��م�����ش��ني 
وتو��شل  جم����ال  ك���ل  يف  �الإجن�������از 
�الإب��د�ع يف تقدمي مبادر�ت يقتدي 
�لب�شرية يف  بها �لعامل وت�شعد بها 

كل مكان.
ولفت �شموه �إىل �أن �جلائزة عملت 

ر��شد مبارك �لرئي�شي من �شلطنة 
من  �لعنزي  �شايف  وع��ب��د�هلل  عمان 

�ل�شعودية .
ويف �لق�ش��ة �لق�ش��رة فقد ح�شلت 
�مل��ق��ر���ش��ي من  ب��ن��ت خمي�س  خ��ل��ود 
�الأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ع��م��ان  �شلطنة 
عبد�هلل  حم��م��د  ع���ل���و�ن  وح�����ش��ل 
�ل�شهيمي من �ل�شعودية على �ملركز 

�الأول مكرر .
»�لق�شة  �الأطف��ال  الأدب  وبالن�شبة 
مبارك  �آل  حممد  فاطمة  ف���ازت   «
من مملكة �لبحرين باملركز �الأول 
�شيف  هند  �ل��ث��اين  باملركز  وج���اءت 
�ح���م���د �ل����ب����ار م����ن �الم���������ار�ت ويف 
جم���ال �ل�����ش��ع��ر ف���از ب��امل��رك��ز �الأول 
�إبر�هيم �أحمد مطاعم حلو�س من 
�ل�شعودية ويف �ملركز �لثاين فا�شل 
�لبحرين  عبا�س هالل من مملكة 
يف حني حجبت �جلو�ئز �ملخ�ش�شة 

الأدب �لرو�ية و�مل�شرحية .
�ل�شيخ  �ل����ت����ك����رمي  ح���ف���ل  ح�������ش���ر 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
�ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ماجد  وم���ع���ايل 
ديو�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن 
ر��شد  ب��ن  �شقر  و�ل�����ش��ي��خ  �حل��اك��م 
�ل�شرفا  �أم���ني  وع��ب��د�هلل  �لنعيمي 
حمد  و���ش��ع��ادة  ب��ال��دي��و�ن  �مل�شت�شار 
ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر �ل���دي���و�ن 
�ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خلفان  وم���ع���ايل 
متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�الأمن 
�ل���ع���ام ب���دب���ي وح���م���د ع���ب���د�هلل بن 
�ل�شكرتر �خلا�س  �لغفلي  غليطه 
�ل�����ش��م��و ح��اك��م عجمان  ل�����ش��اح��ب 
وعدد من �ل�شيوخ وروؤ�شاء ومدر�ء 
وكبار  و�ملحلية  �الحتادية  �لدو�ئر 

�مل�شئولني .

�ل�����ش��ف��ي��ا ب���ت���ك���رمي �ل���ف���ائ���زي���ن يف 
فاز  حيث  �جل��ائ��زة  ف���روع  خمتلف 
باملركز  و�ل�شحة  �لطب  جم��ال  يف 
�ل��ث��اين ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ور �شليمان 
�ب��ر�ه��ي��م �ل�����ش��ري��ف م��ن �الإم�����ار�ت 
و�ل��دك��ت��ورة م��ه��ا �إب��ر�ه��ي��م �خللف 
�إي��ن��ا���س ن��ب��ي��ل مهدي  و�ل���دك���ت���ورة 
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  م�����ن  حم����م����د 
�ل��ب��ي��ئ��ة فاز  �ل�����ش��ع��ودي��ة ويف ع��ل��وم 
من  قمر  �أب���و  فهد  �شنان  �ل��دك��ت��ور 
وح�شلت  �الأول  ب��امل��رك��ز  �الإم�����ار�ت 
على �ملركز �لثاين �لدكتورة �شباح 
بنت �أحمد عبد�لوهاب من �شلطنة 
فقد  �لتغذية  جم��ال  يف  �أم��ا  عمان 
�ل��دك��ت��ور خالد  �الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از 
�الإم���ار�ت  م��ن  �لطر�بيلي  عبار�س 
وج������اءت ب���امل���رك���ز �ل���ث���اين ك���ل من 
عايدية  �أم������ني  �آم�������ال  �ل����دك����ت����ورة 
�شميح  بن  يحيى  منال  و�لدكتورة 
ب��ي��ن��م��ا ف����ازت  م����ن �ل�������ش���ع���ودي���ة .. 
�ملحمادي  م�شلم  فاطمة  �لدكتورة 
م��ن �ل�����ش��ع��ودي��ة ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين يف 

جمال تقنية �ملعلومات.
�الإن�شانية  �لدر��شات  نتائج  وجاءت 
و�لقانونية«  �ل�شرعية  �لدر��شات   «
وفاز بها من دولة �الإمار�ت باملركز 
����ش���ي���ف حم�شن  م����ن  ك����ل  �ل����ث����اين 
ق���ائ���د و�أح���م���د ع�����ادل زي�����د�ن فرج 
�لرتبوية  »�ل���در�����ش���ات  جم���ال  ويف 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  ف����از  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة« 
�ل�شعودية  م��ن  عبد�ملجيد  ���ش��ادق 
�لثاين  باملركز  وجاء  �الأول  باملركز 
حممد  م�شطفى  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور 
م���ن �ل�����ش��ع��ودي��ة وع���ب���د�هلل حممد 

عي�شى بد�رنة من �الإمار�ت .
»�ل������در��������ش������ات  وف����������از يف جم��������ال 
�الأول  ب����امل����رك����ز  �الج����ت����م����اع����ي����ة« 
�شامي جاد  �لدكتور �شالح حممد 
وجاء باملركز �لثاين �لدكتور �شياء 

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ثمن �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
جهود  ع���ج���م���ان  ح����اك����م  �الأع�����ل�����ى 
و�لعلم  �ل��ف��ك��ر  و�أه������ل  �ل��ب��اح��ث��ني 
للثقافة  �ل��ك��ث��ر  �أ����ش���اف���و�  �ل���ذي���ن 
ودر��شاتهم  ب��اأب��ح��اث��ه��م  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعلمية و�ل�شعي الإثر�ء �ملعرفة يف 
�ملجاالت كافة.. معربا عن �شعادته 
و�ع������ت������ز�زه ب����ه����ذه �ل���ك���وك���ب���ة من 
جلائزة  �ل���دورة  ه��ذه  يف  �لفائزين 
و�لعلوم  للثقافة  حميد  ب��ن  ر����ش��د 
بعد عام  ت�شهد تطور� عاماً  و�لتي 
حتى �أ�شبحت منارة علمية ت�شاهم 
و�الإن�شان  �ملبدع  �لعقل  �شناعة  يف 

�ملتفوق .
وقال �شموه �إن هذه �جلائزة تعترب 
�لعطاء  الأهل  ووف��اء  رفيعاً  �حتفاء 
وم��ن��ا���ش��ب��ة ت��ت��ج��دد ���ش��ن��وي��اً حتمل 
جميعاً  علينا  وغالياً  ع��زي��ز�ً  ��شماً 
ه���و �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د بن 
ثر�ه«  �هلل  »ط��ي��ب  �لنعيمي  حميد 
و�أهله  ل��ل��ع��ل��م  ك����ان حم��ب��اً  و�ل�����ذي 
للنهو�س  �أ�شا�شية  �شمانة  بو�شفه 
�أب��ن��اءه �لطلبة  و�ل��ت��ط��وي��ر وي���ويل 
�لعلم  م��ن  لينالو�  ب��ال��غ��اً  �هتماماً 
�أعلى �لدرجات �الأكادميية وينهلو� 
م��ن ب��ح��ار �مل��ع��رف��ة ل��ت��ك��ون �شالحاً 
ويبني  ومكت�شباته  �لوطن  يحمي 
ح�����ش��ارت��ه وي��رت��ق��ي مب��ك��ان��ت��ه بني 
تكرميه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  �الأمم. 
فائز�ً وفائزة بجائزة ر��شد بن   35
دورتها  يف  و�لعلوم  للثقافة  حميد 
�خل��ام�����ش��ة و�ل���ث���الث���ني م���ن دول���ة 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �الإم������ار�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  �خل��ل��ي��ج��ي 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان بق�شر �ل�شفيا يف عجمان.

و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوليه  مب��ا 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  �هلل«و  »ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة و�خو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 
بالعلم  �هتمام  �الم��ار�ت من  حكام 
و�ملوهوبني  و�ملخرتعني  و�لعلماء 
على  وت�������ش���ج���ي���ع���ه���م  و�مل�����ب�����دع�����ني 
�لبحث �لعلمي و�البد�ع ورعايتهم 
للرب�مج و�ملبادر�ت بهدف ��شتثمار 
�لكفاء�ت  وب��ن��اء  �ل��وط��ن  م��ق��در�ت 

و�أو������ش�����ح �ن���ن���ا �ل����ي����وم ن��ح��ت��ف��ي يف 
بثلة  و�لثالثني  �خلام�شة  دوورتها 
دفعو�  �ل��ذي  �ملكرمني  من  جديدة 
حيث  �الأم�����ام  �إىل  �مل��ع��رف��ة  بعجلة 
وفائزة  ف���ائ���ز�   35 �ل���ي���وم  ن���ك���رم 
يف جم��االت��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة ك������اإالد�رة 
�ل�شحية  و�ل���ع���ل���وم  و�الق���ت�������ش���اد 
و�لق�شة  و�ل�شعر  و�الأدب  و�لقانون 

من جمموع 243 م�شاركاً.
و�أ�شاد يف كلمته مبا قدمه �لفائزون 
ومبدعة  م���ت���م���ي���زة  ب����ح����وث  م�����ن 
�لعطاء  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر  �إىل  د�ع��ي��ا 
�لدرب  �شعوبة  نعلم  قائال:نحن 
�لذي مت�شون عليه.. ونعلم كذلك 
�شعوبة �البد�ع �الأدبي و�لتفكر يف 
فكرة جديدة و�شياغتها وت�شكيلها 
كل  نعلم  �ل��ر�ئ��ع  �لنهائي  ب�شكلها 
هذ� لكن نعول عليكم يف �ال�شتمر�ر 
يف دف����ع ع��ج��ل��ة �مل��ع��رف��ة و�الب�����د�ع 
و�إ���ش��اف��ة ك��ل ج��دي��د يف جماالتكم 

فبكم ترتقي �الأمم ومنكم نتعلم.
�لفريق  م���ع���ايل  �ل���ق���ى  ذل����ك  ب��ع��د 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي 
بدبي  �ل����ع����ام  و�الأم��������ن  �ل�������ش���رط���ة 
بدعم  خ��الل��ه��ا  م��ن  �أ���ش��اد  ق�شيدة 
و�لباحثني  �مل���ب���دع���ني  وم�����ش��ان��دة 
�لقيادة  قبل  م��ن  �لعلم  و�أ���ش��ح��اب 
�ل��ر���ش��ي��دة يف دول����ة �الم������ار�ت كما 
�أ����ش���اد مب���و�ق���ف و�ه��ت��م��ام �شاحب 
ي�شعى  �لذي  �ل�شمو حاكم عجمان 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  م��ف��ه��وم  لرت�شيخ 
وت�������ش���ج���ي���ع �ل���ع���ل���م���اء و�مل���ب���دع���ني 
م����ن علوم  ل���دي���ه���م  م����ا  ل���ت���ق���دمي 

ومعرفة ي�شتفيد منها �الخرون .
ي��ذك��ر �أن ج��ائ��زة ر����ش��د ب��ن حميد 
�لر�ئدة  تعترب  و�ل��ع��ل��وم  للثقافة 
الأنها  �لثقافية  �جلو�ئز  ميد�ن  يف 
تطرح  ثقافية  علمية  ج��ائ��زة  �أول 
بناء على رغبة  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
يف  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شباب  ب���ني  �ل��ب��ح��ث  روح  �إذك������اء 
عام  م��رة  الأول  �جل��ائ��زة  فطرحت 
طلبة  ع���ل���ى   1983-1984
�ملو�طنني  م��ن  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة 
و�مل���ق���ي���م���ني يف دول�������ة �الإم����������ار�ت 
عليها مت  �لكبر  ل��الإق��ب��ال  ون��ظ��ر� 
دورتها  يف  �جل��ائ��زة  ن��ط��اق  تو�شيع 
لي�شمل   1984-1985 �لثانية 
�أبناء  م��ن  �لثانوية  �ملرحلة  طلبة 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
لرو�بط  ت��وط��ي��د�  فيها  و�ملقيمني 

�الأخوة ولتعم �لفائدة �جلميع.

حاكم عجمان ي�سيد باملعاين الفا�سلة ل�»�سعلة االأمل«
•• عجمان -وام:

�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قال 
تقدمه من مبادر�ت لرت�شيخ  وتعتز مبا  تفخر  �الم��ار�ت  �إن  حاكم عجمان 
قيم �لت�شامن �الجتماعي و�الإن�شاين من خالل رعايتها وتكرمي كافة فئات 
يخدم  مب��ا  وتطلعاتهم  �آمالهم  لتحقيق  ودعمهم  دوره���م  وتعزيز  �ملجتمع 
ل�شاحب  �ل�شديدة  و�حلكمة  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  وف��ق  وذل��ك  �أوطانهم 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حكام �الإمار�ت.
�ليوم  �الأمل”  �شعلة  “حماة  عجمان  �إم����ارة  ��شتقبال  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
�خلمي�س �شمن فعاليات ��شت�شافة دولة �الإمار�ت لالأوملبياد �خلا�س لالألعاب 
�لعاملية 2019 وذلك بدعم �شموه وحتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�لتي �نطلقت 
�حلايل  مار�س  من   13 حتى  وت�شتمر  �ملا�شي  �الإثنني  �لفجرة  �إم��ارة  من 

لت�شتقر يف �لعا�شمة �أبوظبي متهيد� النطالق هذ� �حلدث �لعاملي.
و�أكد �شموه �أن ��شت�شافة �الإمار�ت �شعلة �الأمل �شمن فعاليات �الألعاب �لعاملية 
لالأوملبياد �خلا�س 2019 و�لتي �شتمر بجميع مدن �لدولة وت�شتقر نهايتها 
�لقيادة  �هتمام  م��دى  تعك�س  �جل��اري  مار�س   13 يف  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
�لر�شيدة باأن تكون حا�شنة الأ�شحاب �لهمم وجت�شد �ملبادئ �لتي تقوم عليها 
�لركيزة �الأوىل و�الأ�شا�شية لكل ح�شارة  �الإن�شان  �أن  باعتبار  �الإم��ار�ت  دولة 
فاأ�شحاب �لهمم جزء �أ�شيل ال يتجز�أ من منظومة هذ� �لوطن و�شعلة �الأمل 
نفخر بهم ونقدم لهم كل �لدعم و�لت�شجيع على �لعطاء �مل�شتمر يف خمتلف 
�لتميز و�الزده��ار وجعلهم قوة فعالة  �آف��اق  �إىل  و�إي�شالهم  جم��االت �حلياة 

قادرة على �مل�شاهمة يف بناء �لدولة.
فرب�ير   28 ي��وم  �أبوظبي  م��ن  �نطلقت  �لتي  �الأم���ل  �شعلة  �إن  �شموه  وق��ال 
�لدولة  �إم��ار�ت  جميع  لتجوب  �أثينا  �ليونانية  �لعا�شمة  من  قادمة  �ملا�شي 
�لتي  �الإن�شانية  �لقيم  للقا�شي و�لد�ين  �أ�شاءت  �ليوم  وت�شت�شيفها عجمان 
توؤكد عليها دولة �الإمار�ت وقادتها و�شعبها �لعزيز وغر�شتها يف نفو�س �أبناء 
تعرب  �لتي  �لفا�شلة  باملعاين  �شموه  م�شيد�ً   .. �حلبيب  �لوطن  ه��ذ�  وبنات 
عنها �شعلة �الأمل من �لت�شامن و�ملودة و�الحرت�م �ملتبادل وتتبناها �لدولة 

وخا�شة يف عام �لت�شامح وهو قيمة تقوم عليها دولة �الإمار�ت ويتم�شك بها 
�أب��ن��اء �ل��وط��ن م��ن ق��ادة و�شعب مب��ا يعزز مكانة �الإم����ار�ت ب��ني �أك��رث �لدول 

ت�شاحما على م�شتوى �لعامل.
و�أ�شاف �شموه �أن ��شت�شافة �أبوظبي الأكرب حدث ريا�شي �إن�شاين يف �لعامل 
تنظم  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  مدينة  �أول  باعتبارها 
�الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 2019 دليل على �شمو �لطموحات �لتي 
ت�شعى �إليها �لدولة بعد �أن �شارت قبلة للعديد من �ملنا�شبات �لعاملية �لكربى 
�لتي تعك�س ثقة �لعامل بنا و�ل�شورة �مل�شرقة لدولتنا و�ملكانة �ملتميزة �لتي 
و�شلت لها مما عزز من دورها يف تر�شيخ قيم �لت�شامن حول �لعامل وبرهان 
على �الهتمام �لكبر �لذي توليه �لقيادة الأ�شحاب �لهمم ودعمهم وبذلهم 
�جلهود لتح�شل جميع فئات �ملجتمع على كافة حقوقهم من خالل بر�مج 
�لدعم و�الندماج يف خمتلف مناحي �حلياة .. م�شر� �شموه �إىل �أن م�شاركة 
�أكرث من 7 �آالف العب والعبة قادمني من �أكرث من 180 دولة دليل على 

�أن �أبوظبي هي عا�شمة �الإن�شانية �لعاملية.
و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان عن �عتز�زه بدعم هذ� �حلدث �لتاريخي 
�الإم���ارة  موؤ�ش�شات  جميع  �أن  م��وؤك��د�  عجمان  يف  �الأم���ل  �شعلة  و��شت�شافة 
حثيثة  جهود�ً  بذلت  �ملخت�شة  و�جلهات  �لدو�ئر  وكافة  و�ملحلية  �الحتادية 
�لفعالية  و�إجن���اح  عليها  و�لقائمني  �ل�شعلة  ��شت�شافة  ح�شن  على  للتاأكيد 
وتعزيز دور �أ�شحاب �لهمم لتحقيق �لتقدم و�الزدهار و�الرتقاء بالوطن يف 
�ملجاالت �لريا�شية وغرها وغر�س ثقافة �الحتو�ء و�النفتاح وتقبل �الآخر 

و�لتي تعد جميعها من �لقيم و�ملبادئ �لر��شخة يف دولة �الإمار�ت..
ورجال  �الأم��ل  �شعلة  فعالية  ملنظمي  وتقديره  �شكره  عن  �شموه  �أع��رب  كما 
�ل�شرطة و�الأمن وكافة �جلهات �مل�شاركة حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية على بذل �جلهود 
وت�شخر كافة �الإمكانيات الإجناح �حلدث مبا يعك�س مكانة �لدولة و�شمعتها 

يف ��شت�شافة �الأحد�ث �لعاملية.
من جانبه قال �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد �هلل �لنعيمي قائد عام 
�شرطة عجمان �أن �ل�شرطة و�شعت خطة �أمنية ومرورية متكاملة و�شخرت 
كل �ملو�رد و�الإمكانيات �ملتاحة لتاأمني م�شرة �شعلة �الأمل يف �الإمارة و�إجناح 

��شت�شافة �الإمارة ل�شعلة �الأمل.
�الإيجابية  ب��ال�����ش��ورة  �لفعالية  �إب����ر�ز  �ىل  ت�شعى  عجمان  �شرطة  �ن  و�ك���د 
و�مل�شرقة لدولة �الإمار�ت يف ��شت�شافتها لهذ� �حلدث �الإن�شاين �ال�شتثنائي 

وموقعها بني دول �لعامل يف �حت�شانها لالأحد�ث �لعاملية.

و�شرح �لعقيد حممد خلفان بن هندي رئي�س �للجنة �لريا�شية يف �لقيادة 
ي�شر  عجمان  �إم���ارة  يف  �الأمل”  “�شعلة  م�شار  �أن  عجمان  ل�شرطة  �لعامة 
�إمار�تيني  �شرطة  �شباط  �ل�شعلة” من  “ حماة  يحملها  م�شار�ت  �أربعة  يف 
ودوليني وريا�شيي �الأوملبياد �خلا�س من خمتلف �نحاء �لعامل ويبد�أ �مل�شار 
�الأول من حديقة �لعلم يف �لتا�شعة �شباحاً ليمر عرب �شارع �جلامعة و�شواًل 
11 �شباحاً من  �ل�شاعة  �لثاين يف متام  �مل�شار  يبد�أ  �إىل مبنى �جلامعة ثم 
بد�ية طريق �لزور�ء بالقرب من فندق �أوبري بيت�س ريزورت �لزور�ء و�شواًل 

�إىل �لدو�ر �ملقابل لد�ئرة �لتنمية �ل�شياحية لينتهي يف �لزور�ء مارينا 1.
فيما ينطلق �مل�شار �لثالث يف متام �ل�شاعة 12 م�شاًء من جانب حمطة خدمة 
�إىل  �الأ�شود و�شوال  بالقرب من فندق رم��اد�  �ل�شيخ خليفة  �أدن��وك يف �شارع 
�شارع �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي “�لكورني�س” لي�شتقر على �لكورني�س 

بجانب جممع �ملطاعم.
وتختتم فعاليات م�شار �شعلة �الأمل يف �مل�شار �لر�بع �لذي ينطلق مع �ل�شاعة 
�إىل مر�شى  و�شواًل  �لكورني�س  �شارع  على  �ل�شفينة  دو�ر  من  �لر�بعة ع�شر�ً 
بهدف  �ل�شعلة  لفعالية  يقام خ�شي�شاً  فعاليات حفل ختامي  و�شط  عجمان 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع  ومنح  للحدث  �الإن�شانية  و�لقيم  �ملعاين  تعزيز 
فر�شة م�شاهدة �ل�شعلة و�مل�شاركة يف �الحتفاء برمزيتها �الإن�شانية وت�شمل 
�لفعاليات عرو�شاً ترفيهية و�ألعاب وم�شابقات ي�شارك فيها �جلمهور وجو�ئز 

قيمة للفائزين يف �مل�شابقات.
�ملرور  �إد�رة  مدير  �لفال�شي  �هلل  عبد  �شيف  �ملقدم  �أ���ش��ار  �أخ��رى  ناحية  من 
�الأمل  �شعلة  م�شار  ي�شلكها  �لتي  �لطرق  �إغ��الق  �شيتم  �أن��ه  �إىل  و�ل��دوري��ات 
لتاأمني م�شر �مل�شاركني كونهم م�شاة على �الأقد�م دعياً �ل�شائقني �إىل �تخاذ 
�لطرق �لبديلة و�لتعاون مع �ل�شرطة يف �إجناح �ال�شت�شافة مبا يعزز �شمعة 

�الإمارة ومكانتها.
�لفرق  ��شتقبال  يف  و�مل�شاركة  �حل�شور  �إىل  �جلمهور  �لفال�شي  �ملقدم  ودع��ا 
�حل�شارية  لل�شورة  و�إب����ر�ز�  لهم  ت�شجيعا  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  يف  �مل�شاركة 
�إىل  م�شر�ً  �لعاملية  ل��الأح��د�ث  ��شت�شافاتها  يف  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�ملتميزة 
�الأخرة  �مل��رح��ل��ة  وه��ي  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  رم��ز  �الأمل” تعترب  “�شعلة  �أن 
�لتي   2019 �خل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  �لعاملية  ل��الأل��ع��اب  �لتمهيد  م��ر�ح��ل  م��ن 
ت�شت�شيفها �لعا�شمة �أبوظبي خالل �لفرتة من 14 – 21 مار�س �جلاري 
�ل��ع��امل بهدف تر�شيخ قيم  �إن�����ش��اين وري��ا���ش��ي على م�شتوى  �أك��رب ح��دث  يف 
�لت�شامن �الجتماعي و�الإن�شاين بني خمتلف �لفئات و�جلن�شيات و�لثقافات 

حول �لعامل.

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5878 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�شالمي.
�ملنذر �إليها : �المر�ء �نرتنا�شيونال لتاأجر �ل�شيار�ت

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )392،134.00( درهم نتيجة �الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط 
�ل�شهرية �ملتعلقة بعقدى متويل �ل�شيار�ت وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ 

�الإجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�شيار�ت �ملموله ل�شاحلكم وبيعها باملز�د ومنها �ل�شيار�ت �لتاليه :-            
1 - �ل�شياره رقم )58436/خ�شو�شي/11/�أبوظبي(من نوع )ني�شان �شني_�شالون( موديل )2015( 
�للون )رمادي( ،  2 - �ل�شياره رقم )22387/خ�شو�شي/14/�أبوظبي(من نوع )ني�شان �شني_�شالون( 
موديل )2015( �للون )رمادي(  ،  3 - �ل�شياره رقم )22380/خ�شو�شي/14/�أبوظبي(من نوع )ني�شان 
)57246/خ�شو�شي/11/ رق��م  �ل�شياره   -  4   ، )�أب��ي�����س(   �ل��ل��ون   )2015( م��ودي��ل  �شني_�شالون( 
�أب��وظ��ب��ي(م��ن ن���وع )ن��ي�����ش��ان ���ش��ن��ي_���ش��ال��ون( م��ودي��ل )2015( �ل��ل��ون )رم�����ادي(  ،  5 - �ل�����ش��ي��اره رقم 
)58182/خ�شو�شي/11/�أبوظبي(من نوع )ني�شان �شني_�شالون( موديل )2015( �للون )ف�شي(  ، 
6 - �ل�شياره رقم )22385/خ�شو�شي/14/�أبوظبي(من نوع )ني�شان �شني_�شالون( موديل )2015( 
�للون )�بي�س(  ،  7 - �ل�شياره رقم )22378/خ�شو�شي/14/�أبوظبي(من نوع )ني�شان �شني_�شالون( 
موديل )2015( �للون )�بي�س( ،  8 - �ل�شياره رقم )22379/خ�شو�شي/14/�أبوظبي(من نوع )ني�شان 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني  - الفجر

مدير  �لنعيمي  م��ط��ر  �ل��دك��ت��ور  ك���رم 
ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني �أك����رث من 
�أ�شهمو�  ممن  وم�شاركاً  موظفاُ   80
يف �إجناح مبادر�ت عام ز�يد ، جاء ذلك 
�أقيم على م�شرح  �ل��ذي  خالل �حلفل 
بلدية مدينة �لعني  بح�شور عدد  من 
�ملوظفني  و�مل�شاركني. و�أثنى �لدكتور 
مطر �لنعيمي على جهود فريق عمل 
�ل�شركاء  وجميع  ز�ي���د  ع��ام  م��ب��ادر�ت 
و�مل�شاهمني يف �إجناحها، حيث نظمت 
و��شعة   جمموعة  �لعني  مدينة  بلدية 
و�لفعاليات   و�ل���ور����س  �مل���ب���ادر�ت  م���ن  
، ت�شمنت   2018 ز�ي���د   خ��الل ع��ام 

كتاب �أقو�ل وماآثر �ل�شيخ ز�يد رحمه 
�إجناز�ته  ت��وؤك��د  ر�ئ���دة  �هلل مب��ب��ادر�ت 
بالتعاون  وذل���ك  ف��ك��ره،  وت�شتعر�س 
�حلاكم  ممثل  دي���و�ن  م��ع  �لتن�شيق  و 
باالإ�شافة   ، �ل�������ش���رق���ي���ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
جلد�رية عام ز�يد ، وملتقى عيال ز�يد 
و مبادرة   ، ز�ي���د  �أوب��ري��ت ملحمة  و   ،
�ملبتكر  �لتوقيع  ومبادرة  ز�ي��د،  غر�س 
توزيع  وم����ب����ادرة  �ل��ه��م��م،  الأ����ش���ح���اب 
متنوعة  ملجموعة  باالإ�شافة   �لكتب  
و�ملعار�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
و�لفعاليات �ملميزة �لتي قدمها فريق 
همة ، مبا يخدم جميع �شر�ئح �ملجتمع 
ك��ذل��ك حما�شرة  �حل��ف��ل  وت�����ش��م��ن   .
�ألقتها �لدكتورة عائ�شة باخلر جاءت 

و�لتي   ، و�لت�شامح  ز�ي��د  عنو�ن  حتت 
�أط��ل��ق��ت م���ن خ��الل��ه��ا ب��ل��دي��ة مدينة 
عام  ومبادر�ت  م�شاريع  �شل�شلة  �لعني 

ت�شمنت  ح��ي��ث   ،  2019 �ل��ت�����ش��ام��ح 
�ملحا�شرة مو�قف وق�ش�س من �شرة 
 ، �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 

�لت�شامح  جم���االت  حتقيق  يف  ودوره 
قيم  تر�شيخ  و�أهمية   ، وعامليٌا  حمليا 

�لت�شامح و�لتعاي�س �مل�شرتك.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

 نظمت �إد�رة �ال�شرت�تيجية وتطوير 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �الأد�ء 
�لتميز  �إد�رة  م��ع  بالتعاون  �خليمة، 
بح�شور  �لد�خلية،  ب���وز�رة  و�ل��ري��ادة 
مدير  �ل��ط��ر  �أح��م��د  ج��م��ال  �لعميد 
�مل�شاندة  و�خل�����دم�����ات  �مل��������و�رد  ع�����ام 
قدمت  ور�شة  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة 
�شرحا  ملعاير جائزة وزير �لد�خلية 
مرحلة   – �خلام�شة  �ل���دورة  للتميز 

�لقائد �لعام .
���ش��ارك يف ت��ق��دمي��ه��ا وف���د م��ن وز�رة 
حممد  �شالح  �ل��ر�ئ��د  هم  �لد�خلية، 
�ل���ك���ع���ب���ي رئ����ي���������س ق�������ش���م �جل����و�ئ����ز 
و�لريادة  �لتميز  �إد�رة  يف  �لد�خلية 
�أحمد  و�ل����ر�ئ����د  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب������وز�رة 
�لتميز  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي  �شامل 
و�لريادة  �لتميز  �إد�رة  يف  �لوظيفي 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ل���ر�ئ���د في�شل  ب�����وز�رة 
�ملقرتحات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  �خل�������وري 
لالبتكار،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  مب��رك��ز 

و�مل�شت�شار فهد �ملطّوع م�شت�شار باإد�رة 
�لتميز و�لريادة،  مرمي �ل�شقاف من 
�إد�رة �لتميز و�لريادة، بح�شور �شعادة 
مدير  �لقر�شي  حممد  علي  �لعميد 
�الأد�ء  وتطوير  �الإ�شرت�تيجية  �إد�رة 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، و�مل�شت�شار �شيف 
�الأد�ء  وم�����ش��ت�����ش��ار  خ��ب��ر  �ل�����ش��ف��ري 
و�لر�ئد  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي،  �ملوؤ�ش�شي 

رئي�س  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  �هلل  ع��ب��د  ي��و���ش��ف 
وحدة  ورئي�س  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ق�شم 
�البتكار، وعدد من �شباط ومنت�شبي 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين، 
طارق  �ل�شهيد  مبنى  ب��ق��اع��ة  وذل���ك 

�ل�شحي ب�شرطة ر�أ�س �خليمة.
�أحمد  جمال  �لعميد  �لور�شة،  �فتتح 

باحل�شور  رح�����ب  �ل�������ذي   ، �ل����ط����ر 
�إط�����الق جائزة  �ن  م���وؤك���د�ً  �ل���ك���رمي، 
ي�شتهدف  ل��ل��ت��م��ي��ز  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
ت�����ش��ج��ي��ع وحت���ف���ي���ز �مل���وظ���ف���ني نحو 
�لتميز، ون�شر ثقافة �الإبد�ع و�البتكار 
�أد�ء  يف  لديهم  �أ�شا�شياً  رك��ن��اً  لتكون 
يف  لدورها  ملا  �ملختلفة،  عملهم  مهام 
�أعلى  �إىل  �ل�شرطي  بالعمل  �الرتقاء 

��شتيفاء  ب�شرورة  موجهاً  �مل�شتويات، 
�ملتابعة  وت��ك��ث��ي��ف  �ل��ت��ح�����ش��ني  ف��ر���س 

لتقدمي �الأف�شل.

�لرد على �ال�شتف�شار�ت:
عبد  يو�شف  �ل��ر�ئ��د  �أك���د  ذل��ك  عقب 
عملية  �ل��ور���ش��ة  �أن  �ل��ط��ن��ي��ج��ي،  �هلل 
ل����الإج����اب����ة و�ل��������رد على  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

تفيد  �ل���ت���ي  �الإ����ش���ت���ف�������ش���ار�ت  ك���اف���ة 
�لد�خلية  وزي��ر  ج��ائ��زة  يف  �مل�شاركني 
�لعام،  �ل��ق��ائ��د  –  م��رح��ل��ة  ل��ل��ت��م��ي��ز 
�لريادة  نحو  �مل�شاركة  �مللفات  لدعم 
و�ل���ت���م���ي���ز �ل����وظ����ي����ف����ي، م�����ن خ���الل 
مثل  �مل��ح��اور  م��ن  جمموعة  مناق�شة 
حمور �الإط��ار �لعام و�الإط��ار �لزمني 
ل��ل��ج��ائ��زة، و���ش��رح ف��ئ��ات ج��ائ��زة وزير 

�لقائد  مرحلة   - للتميز  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�جلو�ئز  تطبيق  وم�����ش��ت��وي��ات  �ل��ع��ام، 
ف�شاًل  �ل��ع��ام،  �ل��ق��ائ��د  م�شتوى  ع��ل��ى 
عن تقدمي �شروط �جلو�ئز �ملوؤ�ش�شية 
و�خلارجية،  و�لوظيفية  و�ل�شرطية 
و�����ش����رح �آل����ي����ة �ل���ت���ظ���ل���م، و�جل����و�ئ����ز 
و�جلو�ئز  و�ل�����ش��رط��ي��ة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

�خلارجية، و�جلو�ئز �لوظيفية.

�لكعبي،  ���ش��ال��ح  �ل���ر�ئ���د  ق���دم  ح��ي��ث 
�����ش����رح����اً و�ف������ي������اً ح�������ول �ل���������ش����روط 
�ملوؤ�ش�شية  للجو�ئز  �لعامة  و�الأح��ك��ام 
�خلارجية،  و�جل���و�ئ���ز  و�ل�����ش��رط��ي��ة، 
و�جل�����و�ئ�����ز �ل���وظ���ي���ف���ي���ة، ك���م���ا ق���دم 
حول  �ل�شام�شي،طرحاً  �أحمد  �لر�ئد 
�جلو�ئز �لوظيفية من حيث �ملعاير 
بها،  �ملرتبطة  و�ملفاهيم  و�لتعريفات 
�ملطّوع نبذه  �مل�شت�شار فهد  فيما قدم 
حول جائزة �جلهة �لر�ئدة من حيث 
�ملعاير و�مكانية تطبيقها يف مرحلة 
�لقائد �لعام، ثم �ختتم �لر�ئد في�شل 
�خلوري �لور�شة بتقدمي �شرح مف�شل 
�البتكارية  �ل���ف���ك���رة  ج����ائ����زة  ح�����ول 
للموظفني، وجائزة �البد�ع و�البتكار 

لفئات �ملجتمع �خلارجية.
وتاأتي هذه �لور�شة �شمن �إطار حر�س 
وت�شجيع  دع��م  على  �لد�خلية،  وز�رة 
منت�شبي �ل�شرطة يف خمتلف قياد�ت 
و�لتطوير يف  �الرت��ق��اء  �ل��دول��ة، نحو 
�الد�ء عند �مل�شاركة يف تقدمي ملفات 

جائزة وزير �لد�خلية للتميز.

•• دبي-وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شهد �شمو 
ملتقى  فعاليات  �م�س  ظهر  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم 
�شنوية حا�شنة  يعد من�شة  و�لذي  ت�شني”،  “هيلث 
نخبة  فيه  وت�����ش��ارك  �ل�شحية  �الب��ت��ك��ار�ت  الأف�����ش��ل 
�ل�شحة  ق��ادة  وخ��رب�ت  �ملبدعة  �لطبية  �لعقول  من 

و�شناع �لقر�ر و�أ�شحاب �الأفكار �ملبتكرة.
و�أط���ل���ق ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب���ي خ���الل �مل��ل��ت��ق��ى �لذي 
نظمته هيئة �ل�شحة بدبي يف فندق �آرينا �لفي�شتفال 

�لذكية  �لنظم  جم��ال  يف  م��ب��ادرت��ني  �أح���دث  �شيتي، 
�لتي تبنتهما �لهيئة وهي مبادرة “�شريان” ومبادرة 
�لهيئة  ت�شتحوذ  حيث  كوم”،  بوكينق  هيلث  “دبي 
من خاللهما على �ملزيد من �لتقنيات و�لتجهيز�ت 
خلدمة  وتوظفها  �ال�شطناعي،  بالذكاء  �ملرتبطة 
ب�شكل  �لدولة  توجهات  وف��ق  وذل��ك  �لنا�س،  و�شعادة 
�لو�شول  يف  و��شتحقاقاتها  خا�س  ب�شكل  ودب��ي  عام 
�الأنظمة  يف  �الأول  �ل��ط��ر�ز  م��ن  �شحي  من���وذج  �إيل 

و�ملمار�شات و�البتكار�ت.
و�شاهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �ل 

�أهمية  ي�شرح  فيلماً  مكتوم و�حل�شور خالل �حلفل 
�لذكية  �لنظم  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شتني  �مل��ب��ادرت��ني 

و�لتي تبنتها هيئة �ل�شحة بدبي.
معايل  �أك���د  �مللتقى،  خ��الل  �الفتتاحية  كلمته  ويف 
�ل��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �الإد�رة  ح��م��ي��د حم��م��د 
دبي  مدينة  �أن  بدبي،  �ل�شحة  لهيئة  �لعام  و�مل��دي��ر 
�أخذت على عاتقها و�شمن م�شوؤولياتها و�لتز�ماتها 
و�الأكرث  �مل�شتقبل،  لفكر  وحا�شنة  ر�ئ���دة  تكون  �أن 
�لتطور  يف  ديناميكية  و�الأ�شرع  الجتاهاته،  مو�كبة 
ل�شاحب  �مل�شتمرة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  �إط����ار  يف  �مل�شتمر، 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 

من �أجل �إ�شعاد �لنا�س و�ملجتمعات بوجه عام.
مت�شي  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  �أن  م��ع��ال��ي��ه،  و�أ����ش���اف 
�لتي  �ملقومات  من  �ملزيد  المتالك  فائقة  وب�شرعة 
تعزز تقدمها وجتعلها يف طليعة �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية 
ومن  �لهيئة  �أن  �إىل  ولفت  ت��ط��ور�ً،  �الأك���رث  �لعاملية 
خ���الل ه��ات��ني �مل��ب��ادرت��ني وف���رت من��وذج��اً لل�شر�كة 
�حلقيقية مع �لقطاع �ل�شحي �خلا�س، وهو �لنموذج 

�لذي يتما�شى وفق �شعادة �لنا�س ورفاهيتهم.

و��شتمع �شمو ويل عهد دبي خالل �جلولة �لتي قام 
بها يف �أرجاء �ملعر�س �مل�شاحب للحدث عن تفا�شيل 
مبادرة “�شريان”، �لتي تعد حتواًل مهماً يف منظومة 
�لقطاع �ل�شحي �خلا�س، �إذ �شيكون مبقدوره �إجناز 
عمليات ترخي�س �ملن�شاآت �لطبية وترخي�س �ملهنيني 
�لذكية،  �لطرق  باأف�شل  �ملن�شاآت  تلك  يف  �لعاملني 
وباأب�شط �الإجر�ء�ت ويف �أقل من 24 �شاعة، وبذلك 
تتمكن هيئة �ل�شحة بدبي من زيادة �شرعة ووترة 
عملية  وت�شهيل  �ل�����ش��ح��ي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
للعمل  �لعاملية  �لطبية  �لكفاء�ت  �أف�شل  ��شتقطاب 

يف دبي.
ك��م��ا ت��ع��رف ���ش��م��وه ع��ن م��ب��ادرة دب���ي هيلث بوكينق 
كوم، و�لتي تعك�س ق��در�ت دبي يف حتقيق �لتوظيف 
عملية  يف  �ل��ذك��ي��ة  و�لتطبيقات  للتقنيات  �الأم��ث��ل 
حجز �ملو�عيد و�لتطبيب عن بعد و�لتو��شل �ملبا�شر 
�ل�شحي  �لقطاع  يف  ���ش��و�ء  و�لطبيب،  �ملري�س  ب��ني 

�حلكومي �أو �خلا�س.
بن  �ل�شيخ حمد�ن  ل�شمو  �ألتقطت  �مللتقي  ويف ختام 
مع  �لتذكارية  �ل�شور  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 

فريق عمل �ملبادرتني.

حمدان بن حممد ي�سهد ملتقى “هيلث ت�سني«

 ويل عهد دبي يطلق مبادرتي » �سريان« و »دبي هيلث بوكينق كوم«

•• عجمان -وام:
فازت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان بجائزة �الأمر نايف لالأمن �لعربي فئة 

�لرب�مج �الأمنية �لر�ئدة مب�شاركتها مب�شروع �ل�شيك �لذكي.
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��رب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  جمل�س  منظمة  م��ن  �جل��ائ��زة  ومت��ن��ح 
�الأمنية �ملتميزة يف قدر�تها �ملوؤ�ش�شية وقدر�ت �لعاملني و�مل�شاهمة يف تاأ�شي�س 
ودعم �مل�شاريع و�ملبادر�ت �ملتميزة �لتي حتقق �لتفاعل بني �الأجهزة �الأمنية 

وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �لعالقة.
جاء ذلك خالل �الإعالن عن �جلو�ئز يف �حلفل �ملر�فق الجتماع �لدورة �ل�36 
ملجل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب �لذي �نعقد يف مقر �الأمانة �لعامة للمجل�س 
بتون�س مب�شاركة وفد دولة �الإم��ار�ت برئا�شة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 

�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية برعاية �لرئي�س  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�لتون�شي �لباجي قايد �ل�شب�شي وبح�شور وزر�ء �لد�خلية �لعرب ووفود �أمنية 

رفيعة وممثلني عن منظمات وهيئات عربية.
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  �هلل  عبد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وق��ال 
فئة  �لعربي  ل��الأم��ن  نايف  �الأم���ر  بجائزة  عجمان  �شرطة  ف��وز  �أن  عجمان 
�إجن����از� عظيما  �ل��ذك��ي يعد  �ل��ر�ئ��دة يف م�����ش��روع �ل�شيك  �ل��رب�م��ج �الأم��ن��ي��ة 
وز�رة  منجز�ت  �إىل  ي�شاف  �الإجن���از  ه��ذ�  �أن  �إىل  �شعادته  م�شر�  وف��خ��ر�.. 
�لد�خلية و�شرطة عجمان ويرفع من �شمعتها وريادتها عربيا ودوليا ويعترب 

حافز� لزيادة �لعزم على مو��شلة م�شرة �لعطاء و�لتميز �ملوؤ�ش�شي.
�شاحب  �إىل  �ل��ف��وز  ه��ذ�  مبنا�شبة  �لتهنئة  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  وق��دم 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان 

و�إىل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�إىل  �لتنفيذي 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�إىل جميع موظفي �شرطة عجمان لتحقيق 
�لقيادة لهذ� �الإجناز.. م�شر� �إىل �أن هذ� �الجناز جاء جت�شيد� لهذ� �لدعم 
�حلكومي و�لقيادي و�الهتمام �لكبر و�لرعاية �لتي عززت �الرتقاء مب�شتوى 

�لقيادة �إىل م�شاف �لدول �ملتميزة عاملي.
و�أ�شاف �شعادته �أن م�شروع �ل�شيك �لذكي طبق وفقا ملعاير برنامج �الإمار�ت 
�ملتميزة دعما للتميز �حلكومي بتقدمي خدمات �شاملة  للخدمة �حلكومية 
�لر�ئدة  �لتجربة  �أن  ثقتهم..موؤكد�  من  وتعزز  �ملتعاملني  ر�شى  تنال  ذكية 
مل�شروع �ل�شيك �لذكي نفذت بجهود موظفي �شرطة عجمان وباأقل �لتكاليف 
�شو�ء  حد  على  و�ل��وق��ت  �جلهد  و�ملتعاملني  �ل�شرطة  موظفي  على  ووف��رت 

حيث �أ�شبح �لوقت �لزمني �مل�شتغرق الإجناز �لبالغ عن �ل�شيك خم�س دقائق 
فقط بعد �أن كان ي�شتغرق �شاعات و�أياما �أحيانا وميكن تقدمي �لبالغات عرب 

�لهو�تف �لذكية بدال من �حل�شور ملر�كز �ل�شرطة.
�لنعيمية  �شرطة  مركز  رئي�س  �لكعبي  خليفة  غيث  �ملقدم  ق��ال  جانبه  من 
�أن تطبيق �مل�شروع يف �الإم��ارة مت على  �ل�شامل ورئي�س فريق �ل�شيك �لذكي 
بالتعاون مع ق�شم �خلدمات �اللكرتونية و�الت�شاالت برئا�شة  مر�حل عدة 
بتخفي�س زمن  و�أثمر  �لفريق  رئي�س  نائب  �بر�هيم �حلمادي  �لر�ئد خليل 
�خلدمة بن�شبة 83 يف �ملئة وبلغت ن�شبة ��شتفادة �لقطاع �حلكومي و�خلا�س 
�ملئة يف 656 جهة يف �الإمارة وبلغت ن�شبة �لر�شا عن �خلدمة 97  100 يف 
يف �ملئة بن�شبة �رتفاع 63 يف �ملئة.. م�شر� �ىل �نه يعد �شمن 65 خدمة ذكية 

�أخرى مقدمة يف �لتطبيق �لذكي ل�شرطة عجمان. 

�سرطة عجمان تفوز بجائزة االأمري نايف لالأمن العربي فئة الربامج االأمنية الرائدة

•• عجمان - الفجر:

�أف�شل  ل��ت��ق��دمي  �مل���ب���ذول���ة  �جل���ه���ود  �ط�����ار  يف 
�إىل �جلمهور  �مل��ق��دم��ة  �مل��م��ار���ش��ات و�خل��دم��ات 
�لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  نظمت  �مل�شتهدف، 
غر” لتكرمي  “ب�شمتكم  م��ب��ادرة  ع��ج��م��ان-  
موظفي خدمة �لعمالء على جممل جهودهم 
بح�شور  وذل���ك   2018 ع���ام  خ���الل  �مل��ت��م��ي��زة 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات ومدير �إد�رة 

�الم��ت��ي��از وت�����ش��اري��ح �ل��ن��ق��ل وع���دد م��ن روؤ�شاء 
�الق�����ش��ام وم��وظ��ف��ني �مل��وؤ���ش�����ش��ة وذل���ك يف �ملقر 

�لرئي�شي باجلرف.
و�أكد عمر حممد لوتاه �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
ي�شهم  و�أن��ه  خا�شة  �لتكرمي  �شرورة  �لعمليات 
كما  و�البتكار  �الإب���د�ع  روح  وتعزيز  ت�شجيع  يف 
�لتي  �ل��ب��ن��اءة  �الأف��ك��ار  لتبني  �مل��وظ��ف��ني  يحفز 
�ل��ع��م��ل و�ال�����ش����ر�ر على  ت��ط��وي��ر  �إىل  ت���ه���دف 
كما  �لعمالء،  �أ�شعاد  يف  د�ئما  و�لتميز  �لعطاء 

�ملوظفني  حت��ف��ي��ز  �إىل  �ل��ت��ك��رمي  ه����ذ�  ي��ه��دف 
�لتميز  ثقافة  ون�شر  �جلهود  من  �ملزيد  لبذل 
موؤ�ش�شة  �أن  لوتاه  و�و�شح  �لوظيفي.  و�الإب��د�ع 
�مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة حت��ر���س ع��ل��ى دف���ع عجلة 
�الن���ت���اج م���ن خ���الل �ل���ك���و�در �ل��ب�����ش��ري��ة وذلك 
تتما�شى  �ل��ت��ى  �ال�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �شمن 
و�ل��د�ع��م��ة لدفع   2021 ع��ج��م��ان  روؤي����ة  م��ع 
�مل��وظ��ف��ني ن��ح��و ت��ق��دمي �أف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��م يف 
�أعمالهم �ليومية، ومبا يعزز �الرتقاء مب�شتوى 

م�شر�  وجه،  �أكمل  على  �لعمل  وت�شير  �الأد�ء 
�إىل �أن ق�شم �أ�شعاد �ملتعاملني يقوم بدور مميز 
و�الرتقاء  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �ح��ت��ي��اج��ات  يلبي  ح��ي��ث 
��شتقبال  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ب���خ���دم���ات 
طلباتهم،  وت�����ش��ج��ي��ل  و�����ش���ت���الم  �مل���ر�ج���ع���ني، 
و�إر�شادهم  �مل��ط��ل��وب��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  وت��زوي��ده��م 
ياأتي  �ملوظفني  و�أن تكرمي  �ملعنية  �إىل �جلهات 
بتقدير  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية  �شمن 

�الإجناز�ت �ملثمرة و�الأد�ء �ملتميز.

تن�سر ثقافة الإبداع والبتكار 

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سرح جائزة وزير الداخلية للتميز )مرحلة القائد(

موا�سالت عجمان تنظم مبادرة »ب�سمتكم غري« لتكرمي موظفي خدمة العمالء

بلدية مدينة العني تكرم امل�ساهمني يف مبادرات عام زايد
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•• دبي -وام:

للمو�رد  �الحت���ادي���ة  �لهيئة  �أ����ش���درت 
�لب�شرية �حلكومية تقريرها �ل�شنوي 
و�الإلكرتونية  �ل���ورق���ي���ة  ب��ن�����ش��خ��ت��ي��ه 
و�الإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  وب��ال��ل��غ��ت��ني 
و�ل������ذي ي�����ش��ل��ط �ل�������ش���وء ع��ل��ى �أب����رز 
وم�شروعاتها  ومبادر�تها  منجز�تها 
�لتقرير  . وجاء   2018 �لعام  خالل 
�لكبر  �لقطع  م��ن  �شفحة   196 يف 
للهيئة  �الفتتاحية  �لكلمة  مت�شمنا 
و�شرحا مف�شاًل حول �آخر م�شتجد�ت 
�ل���ع���م���ل يف �مل�����ب�����ادر�ت و�مل�������ش���روع���ات 
�لهيئة  �أطلقتها  �لتي  �ال�شرت�تيجية 
وو��شلت �لعمل بها خالل �لعام �ملا�شي 
باالإ�شافة �إىل عدد كبر من �الأن�شطة 
و�الإجن��از�ت و�ملبادر�ت �لد�خلية �لتي 
مت تنفيذها خالل �لعام 2018، كما 

تنفيذي  ملخ�س  على  �أي�شا  ��شتمل 
�الأن�شطة  جلميع  �الإجنليزية  باللغة 

و�ملبادر�ت و�شر �لعمل فيها.
�لرحمن  �ل��دك��ت��ور عبد  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
ع��ب��د �مل��ن��ان �ل��ع��ور م��دي��ر ع���ام �لهيئة 
�الحت��������ادي��������ة ل�����ل�����م�����و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة 
�لتقرير  �ف��ت��ت��اح  كلمة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ر�أ�س  �الإم��ار�ت يف  ��شتثمار  م�شاألة  �أن 
وتطويره  وتنميته  �ل��ب�����ش��ري  م��ال��ه��ا 
��شتمرت  ب��ل  �للحظة  ول��ي��دة  تكن  مل 
على مدى عقود فهي عملية تر�كمية 
ووقت  وجهد  طويل  نف�س  �إىل  حتتاج 
وروؤي������ة ث��اق��ب��ة، ت�����ش��ر وف����ق �أه�����د�ف 
و��شحة ومدرو�شة، تركز على �ملو�هب 
و�لكفاء�ت، و�لقدر�ت �لفردية، وتوفر 
�ل���د�ع���م���ة و�حل���ا����ش���ن���ة لها،  �ل��ب��ي��ئ��ة 
باأن  �لر��شخة  قناعتها  م��ن  �نطالقاً 
�مل�����و�رد و�أهمها  �أف�����ش��ل  �الإن�����ش��ان ه��و 

للدول و�ل�شعوب و�أ�شا�س نه�شتها.
�لتي  �الإجن�������از�ت  �أب�����رز  �ىل  وت���ط���رق 
حت����ق����ق����ت خ���������الل �ل�������ع�������ام �مل����ا�����ش����ي 
�لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  �إط����الق  وم��ن��ه��ا 
يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  لقانون  �جل��دي��دة 
�لتطور  ملو�كبة  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة 
�ملت�شارعة  و�ل��ت��غ��ر�ت  �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي 
�لتي ت�شهدها �لدولة يف �شتى �ملجاالت 
وما ي�شتوجب من مو�كبة يف �شيا�شات 
�لب�شرية  �مل���و�رد  و�أنظمة  وت�شريعات 
�الحتادية،  �حل��ك��وم��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا مت��ك��ني �ملوظفني 
و�لر�شا  �الإن��ت��اج��ي��ة  م�شتويات  ورف���ع 
و�ل�����ش��ع��ادة �ل��وظ��ي��ف��ي��ة ل��دي��ه��ا، وخلق 
الأ�شحاب  وحا�شنة  جاذبة  عمل  بيئة 

�ملو�هب و�لكفاء�ت.
جاهدًة  عملت  �لهيئة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�إد�رة  ن����ظ����ام  وت����ط����وي����ر  ل���ت���ح���دي���ث 

معلومات �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة 
�أمتتة  ح��ي��ث  “بياناتي”،  �الحت���ادي���ة 
�لب�شرية  �مل���و�رد  �أنظمة  م��ن  �لعديد 
�أف�شل  لتقدمي  ذك��ي��ة،  �إىل  وحتويلها 
�خلدمات ملوظفي �حلكومة �الحتادية، 
وم�شاعدتهم على �إمتام كافة �إجر�ء�ت 

�ملو�رد �لب�شرية ذ�تياً.

•• الفجرية -وام: 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  �ل�شيخ حممد  �شمو  ق��ال 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرة �إن �ليوم �لريا�شي 
�ل��وط��ن��ي ي��ع��ت��رب ح���دث���اً وط��ن��ي��اً ي���وؤك���د �لقيم 
�ل�شامية للمجتمع �الإمار�تي، بو�شفه �ملجتمع 
�ملقيمة  �جلن�شيات  ثقافات  فيه  تن�شهر  �ل��ذي 
على �أر�س �الإمار�ت، وتتوحد معاً حول معاين 
�لت�شامح و�ملحبة و�لتاآلف و�حرت�م �الآخر �لتي 

تعد جزء�ً من ثقافة �الإمار�تيني �حلياتية.
وقال �شموه - يف كلمة مبنا�شبة �ليوم �لريا�شي 

“ لطاملا كان  �ل��وط��ن��ي �ل���ذي ي�����ش��ادف غ��د� - 
�الهتمام باالإن�شان هو �لغاية �الأ�شمى لقيادتنا 
�لر�شيدة، وقد �شخرت خططها �ال�شرت�تيجية 
وبر�مج عملها �لتنفيذية ومبادر�تها �لوطنية 
طاقاتهم  و����ش��ت��ث��م��ار  �ملجتمع  �أف����ر�د  خل��دم��ة 

�الإيجابية مبا يعود بالفائدة على �جلميع ».
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه “ ووف����ق ه���ذه �ل���روؤي���ة كانت 
مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�هلل” بتخ�شي�س  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
�ملقيمة  �ل��ف��ئ��ات  ملختلف  وط��ن��ي  ري��ا���ش��ي  ي���وم 

�أر���س �لدولة، جت�شد روؤي��ة �لقيادة لبناء  على 
يع�شقون  و�أبنائه  �شعب،  �أ�شعد  �أف��ر�ده  جمتمع 
�أن  ملجتمع  ميكن  ال  الأن���ه  ذل��ك  �الأول،  �مل��رك��ز 
مامل  و�ل��ن��ج��اح  �ل�شعادة  مقومات  على  ي��ح��وز 
يكن جمتمع معافى ومتكافل ومن�شجم �شمن 
�ل��ذي عملت  �الأم���ر  ن�شيج وطني و�ح���د، وه��و 
عدة  �شمن  حتقيقه  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
م�شتويات ومنها �لريا�شة بكل ما تنطوي عليه 

من قيم �إيجابية.
�لعامل  �لريا�شة هي لغة  “ والأن  وق��ال �شموه 
للقيم  ت��زل منهجاً  كانت ومل  والأن��ه��ا  ب��اأ���ش��ره، 

و�الأخالق �لرفيعة، كان من �لطبيعي �أن تعزز 
ر�شالتها �الإن�شانية معنى �لتالحم �لوطني يف 
�أف�شل  م�شمارها  مناف�شات  وجت�شد  �ل��دول��ة، 
�شورة للتو��شل بني �جلن�شيات �ملختلفة �لتي 
تعي�س على �أر���س �الإم���ار�ت، حتت ل��و�ء �ملحبة 
�ملغفور له  �أر�شى ركائزه  �لتي  و�خلر و�لعدل 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 

ثر�ه ».
لي�س  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم  �أن  �شموه  و�أك��د 
حدثاً عادياً �شمن �شل�شلة من �لفعاليات �لتي 
�ل��ع��ام، و�إمن���ا هو  �ل��ع��امل على م���د�ر  نبهر بها 

ح��ال��ة وط��ن��ي��ة ت��وؤك��د ه��وي��ة �ل��دول��ة وتوجهها 
يف  ل��ل��ع��امل  عا�شمة  يجعلها  �ل���ذي  �الإن�����ش��اين 
“ و�إمياناً  ���ش��م��وه  وق����ال  و�ل��ت�����ش��ام��ح.  �مل��ح��ب��ة 
�لفجرة بكثر  باأهمية هذ� �حل��دث ننظر يف 
من �مل�شوؤولية جتاه �إجناح فعالياته و�مل�شاركة 
�شاحب  توجيهات  تنفيذ  على  حري�شني  فيه، 
�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو 
�ملبادرة  بدعم  �لفجرة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
�لوطنية،  �لريا�شية  �ملنا�شبة  بهذه  و�الحتفاء 
و�إي�شال ر�شالتها �ل�شامية يف ن�شر ثقافة �ملحبة 

و�ل�شالم و�الأمان بني خمتلف �لثقافات ».

ويل عهد الفجرية : اليوم الريا�سي تاأكيد على حالة وطنية توؤكد هوية االإمارات االإن�سانية

•• اأبوظبي - الفجر: 

�لوطني  �لريا�شي  �ليوم  مع  تز�مناً 
ب��دول��ة �الإم������ار�ت و���ش��ع��ي��اً م��ن د�ئرة 
مبادئ  جت�شيد  �إىل  و�ملعرفة  �لتعليم 
و�لت�شامح  �الإي���ج���اب���ي���ة  �مل���ن���اف�������ش���ة 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  ب��ني  �ل�����ش��ع��ادة  ون�شر 
مبادرة  �إطالقها  عن  �لد�ئرة  �أعلنت 
كامل  ع��ام  مل��دة  �لريا�شية  �الأن�شطة 
يف  �ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  م�شتهدفة 

�إمارة �أبوظبي. 
�ملد�ر�س  �شتنفذ  �مل���ب���ادرة  وب���اإط���الق 
�لتعليم  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ملجتمعية 
�الأن�شطة  م���ن  جم��م��وع��ة  و�مل���ع���رف���ة 
�ل���ب���دن���ي���ة و�ل���ري���ا����ش���ي���ة و�ل����رب�م����ج 
و�مل�شابقات  و�لرتفيهية  �لتعليمية 
�لتي تنا�شب خمتلف �لفئات �لعمرية 
يف �ملجتمع، وذلك من �ل�شاعة 4:00 
�الأحد  من  م�شاًء،   8:00 �إىل  م�شاًء 

وتتنوع  �أ�شبوع.  كل  �الأرب��ع��اء من  �إىل 
�الأن�شطة �ملقدمة ما بني 18 ن�شاًطا 
ري��ا���ش��ًي��ا خم��ت��ل��ف��اً ع�����الوًة ع��ل��ى 36 
ب��رن��اجم��اً م��ت��ن��وع��اً، ي��ق��دم��ه��ا 180 
مدربا موؤهال من �الناث و�لذكور يف 
�ملد�ر�س �ملجتمعية، لي�شتفيد من هذه 
 152000 نحو  �لريا�شية  �مل��ب��ادرة 
فرد�ً من خمتلف �أفر�د �ملجتمع تتاح 
تلك  يف  للم�شاركة  �لفر�شة  �أمامهم 

�الأن�شطة.
�أو�شحت معايل  �مل��ب��ادرة  وح��ول ه��ذه 
����ش���ارة ع���و����س م�����ش��ّل��م رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ت��ع��ت��رب عاماًل  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�شحي  جم��ت��م��ع  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  م���ه���م���اً 
ب��االأل��ف��ة و�الن�����ش��ج��ام مقدماً  وي��ن��ع��م 
لل�شغار  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  وم���ث���ااًل  ق����دوة 
“لقد  �لقادمة. و�أ�شافت:  ولالأجيال 
هذه  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  �أطلقت 

ت�شتمر  �ل���ت���ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل����ب����ادرة 
مل��دة ع��ام ك��ام��ل �ع��ت��م��اد�ً على در��شة 
�أو��شر  تعزيز  �شبل  حول  م�شتفي�شة 
�لتقارب �الأ�شري و�لتالحم �ملجتمعي 
توفر جمموعة متنوعة  عن طريق 
من �الأن�شطة �لريا�شية �لتي تنا�شب 
�ملجتمع  و�أط�����ي�����اف  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 

وتخدم جميع مناطق �الإمارة«. 
قامت  �ل��د�ئ��رة  �أن  معاليها  و�أ���ش��ارت 
تلك  لتنفيذ  خ��ط��ة  وو����ش���ع  ب���اإع���د�د 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ب��ع��ن��اي��ة  �مل���ب���ادرة 
�ل�����ذك�����ور  م������ن  ف�����������رد�ً   79000
و73000 من �الإناث من �ملو�طنني 
ظبي،  �أب�������و  �إم����������ارة  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 
و�شغار�ً  ك���ب���ار�ً  ل��ل��ع��ائ��الت  ت�شجيعاً 
�أوقات  من  �لق�شوى  �ال�شتفادة  على 
فر�غهم بعد �شاعات �لدو�م �ملدر�شي، 

يف جو من �ملرح و�مل�شاركة«.
فخورون  “�إننا  م�����ش��ًل��م:  و�أ����ش���اف���ت 

ت����اأت����ي �شمن  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ادرة  ب���ه���ذه 
�لتوجه �لوطني نحو تعزيز �مل�شاركة 
�لوعي  م�����ش��ت��وى  ورف�����ع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�تباع  �ل��ري��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة 
�لعاد�ت �ل�شحية �ل�شليمة �لتي يجب 
ال  ج��زًء  لت�شبح  �الأبناء  يف  تر�شيخها 

يتجز�أ من ن�شاطهم �ليومي«.
بر�مج  ت��ق��دمي  ي��ت��م  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�الأبناء  م�شاركة  ت�شتهدف  ريا�شية 
مع �أولياء �أمورهم يف �أن�شطة ريا�شية 
�الأيروبيك�س  مثل  متنوعة  وب��دن��ي��ة 
و�لتايكو�ندو  �مل���اء  وك���رة  و�ل�شباحة 
و�ل��ك��ار�ت��ي��ه و�مل��الك��م��ة وك����رة �لقدم 
وكرة  �ل��ط��ائ��رة  و�ل��ك��رة  �ل�شلة  وك���رة 

�ليد ومتارين �للياقة �لبدنية.
�شارة  رب����ط����ت  ف���ق���د  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  �مل���ه���ري، 
باالإنابة  و�الإد�ري������ة  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
ورئ���ي�������س جل���ن���ة �ل�������ش���ع���ادة يف د�ئ�����رة 

ممار�شة  ب����ني  و�مل����ع����رف����ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
روح  وتعزيز  �ل�شعادة  وبني  �لريا�شة 
�لعمل.  ب��ي��ئ��ة  و�ل��ت��ع��اون يف  �ل��ف��ري��ق 
�ملوظفني  �أك���رث  م��ن  “ �أن  و�أ���ش��اف��ت 
على  يحر�شون  �لذين  �أولئك  �شعادة 
�أو ثالث  مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة مل��رت��ني 
�أ�شبوعياً، فممار�شة �لريا�شة تنعك�س 
�إي��ج��اب��اً وب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى جودة 
�ل��ع��م��ل �ل���ذي ي��وؤدي��ه �ل��ف��رد، ك��م��ا �أن 
رفع  يف  ت�شاهم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة 
روح �لتعاون و�مل�شاركة مما ي�شاعد يف 
�إر�شاء روح �النتماء و�لعمل على رفع 
ب�شكل  و�ملوؤ�ش�شات  �الأف���ر�د  معنويات 
ع����ام، الف��ت��ة �إىل م���ا ت�����ش��ه��م ب���ه هذه 
بناء جمتمع �شحّي يهتم  �مل��ب��ادرة يف 

بالرتبية �لريا�شية و�لبدنية«.
و�إىل جانب �الأن�شطة �لريا�شية �لتي 
�أبنائهم، فقد مت  ت�شتهدف �الآباء مع 
�إعد�د �أن�شطة وبر�مج ريا�شية �أخرى 

متخ�ش�شة لتلبية �حتياجات �الأطفال 
و�لن�سء و�ل�شباب من �لفئات �لعمرية 
�ملختلفة )من �شن 6 �إىل 10 �شنو�ت، 
 15 14 ع��اًم��ا، وم��ن  11 �إىل  وم��ن 
ك��ل على ح���دة، كما  ع��اًم��ا(،   18 �إىل 
لكبار  متنوعة  �أخ��رى  �أن�شطة  تتوفر 
�ل�شباحة  ب��ع�����ش��ه��ا  ي�����ش��م��ل  �ل�������ش���ن، 
ومت��اري��ن �الأي��روب��ي��ك�����س �مل��ائ��ي وكرة 
و�الأيروبيك�س  �لقتالية  و�لفنون  �ملاء 
وحماربة  �ل���وزن  تخفي�س  ومت��اري��ن 
�ل��ك��ث��ر. وميكن  �ل�����ش��م��ن��ة وغ���ره���ا 
للر�غبني يف �لتعرف على �ملزيد عن 
هذه �ملبادرة و�الأن�شطة �مل�شاحبة لها 
زيارة �أقرب مقّر للمد�ر�س �ملجتمعية 
�خلم�س و�لع�شرين �ملنت�شرة يف �أنحاء 
�أو �الت�شال باإحد�ها،  �أبوظبي،  �إمارة 
�ملد�ر�س  ق�شم  على  �الط��الع  وكذلك 
�الإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��ل��ى  �ملجتمعية 

لد�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.
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اأخبـار الإمـارات

تزامنًا مع اليوم الريا�سي الوطني 

دائرة التعليم واملعرفة تعلن عن اإطالق مبادرة ريا�سية ت�ستهدف نحو 152 األف 
من رواد املدار�س املجتمعية يف 25 مدر�سة جمتمعية على مدى عام 

بعثة الدولة لدى االأمم املتحدة يف جنيف 
تنظم فعالية حول »االأوملبياد اخلا�س«

•• جنيف-وام:

نظمت بعثة �لدولة لدى �الأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لدولية �الأخرى يف جنيف 
�الإن�شان  ملجل�س حقوق   40 �ل�  �ل��دورة  �أعمال  فعالية على هام�س  �الول  �أم�س 
�أبوظبي   “ �لعاملية  �الأل��ع��اب  �خل��ا���س  “�الأوملبياد  ح��ول  �ملتحدة  ل��الأمم  لتابع 
�لد�ئم لدولة �المار�ت  �ملندوب  2019 ». ورحب �شعادة عبيد �شامل �لزعابي 
�ملتحدة و�ملنظمات �لدولية �الأخ��رى يف جنيف - يف كلمته خالل  لدى لالأمم 
�لفعالية - بامل�شاركني من �شفر�ء �لدول �لعربية و�الأجنبية �الأع�شاء يف �الأمم 
�ملتحدة وممثلي هيئات �الأمم �ملتحدة �ملعنية ومنظمات �ملجتمع �ملدين.. م�شر� 
، ميثلون ما  �إع��اق��ات ذهنية  يعانون من  ريا�شي  �آالف  �شبعة  �أك��رث من  �أن  �إىل 
، يف  �أبوظبي  �ل�شرق �الأو�شط، وحتديد�  �إىل  ، �شيفدون  190 دولة  يقرب من 
21 مار�س  �إىل   14 �لفرتة من  �ملنطقة، خالل  �الأول من نوعه يف  حدث هو 
�جلاري للم�شاركة يف 24 لعبة ريا�شية �أوملبية ر�شمية. و�أكد �أن �حلدث ميثل 
�الإم��ار�ت لتمكني ذوي �الحتياجات �خلا�شة و�لذي تعتز  �حتفاال بروؤية دولة 
بهم بو�شفهم “�أ�شحاب �لهمم” كرمز لالإلهام و�لتحدي و�لعزمية. ولفت �إىل 
�أن �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية “ �أبوظبي 2019 “ ي�شكل جزء� ال يتجز�أ 
�لهمم  الأ�شحاب  �لفر�س  الإتاحة  و�الإقليمية  و�لوطنية  �ملحلية  �خلطط  من 
ومبا يتما�شى مع روؤية دولة �الإمار�ت ملجتمع موحد و�شامل ال ي�شتثني �أحد�، 
خا�شة �إذ� �أمكن توظيف �لتكنولوجيات �جلديدة ل�شالح �لب�شرية وكجزء من 
يج�شد  �حل��دث  هذ�  �أن  موؤكد�   .. �لفئة  هذه  حقوق  وتعزيز  حلماية  �شيا�شتها 
 “ ح��دوث  �إىل  �أ���ش��ارت  �لتي  �الإعاقة”  ذوي  �الأ�شخا�س  حقوق  “�تفاقية  روح 
و�الأ�ش�س  �خلرية  �لهبات  على  �لقائم  �لتقليدي  �لنهج  منوذجي” من  حتول 
�لطبية �إىل نهج �أكرث �شمولية ي�شتند �إىل حقوق �الإن�شان. و�أعرب �شعادته عن 
�لفئة فمن  �إيجابيا الأف��ر�د هذه  �أن حتدث تغر�  �لريا�شة ميكن  باأن  �عتقاده 
خاللها، يكت�شبو� مهار�ت �جتماعية حيوية متكنهم من تطوير ��شتقالليتهم 
�لن�شاط  ي�شاهم هذ�  �أن  �لتغير.. متمنيا  لي�شبحو� موؤهلني كعامل الإح��د�ث 
يف تعزيز �لروؤية �لتي تهدف �إىل حت�شني �حلياة و�لو�شول �إىل �إمكانات كاملة، 
وخلق �ندماج �جتماعي �أكرب لالأ�شخا�س ذوي �الإعاقات �لذهنية.. م�شدد� على 
�الأوملبي. من  �نتهاء �حلفل  ��شتمر�ر �جلهود لفرتة طويلة بعد  �أهمية �شمان 
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �ملبعوثة �خلا�شة لالأمني  �شوليد�د  جانبها وجهت ماريا 
لدولة  وحم��ب��ة  تقدير  ر���ش��ال��ة  ومتكينهم،  �الإع��اق��ة  ذوي  �الأ���ش��خ��ا���س  ل�����ش��وؤون 
�الإم��ار�ت على تنظيم هذ� �حلدث �لهام �لذي يج�شد �ملبادئ �الأوملبية �لقائمة 
 .. �لفعالية  يف  �ملتحدثني  قائمة  و�شمت  و�لتحدي.  و�مل�شاركة  �لت�شامن  على 
كاتارينا �أغويالر، �ملقررة �خلا�شة �ملعنية بحقوق �الأ�شخا�س من ذوي �الإعاقة، 
و�أجمد �شليم، مدير ق�شم �حلماية و�الدماج باللجنة �لدولية لل�شليب �الأحمر، 
و�شيلني فانتيل، رئي�شة �جلمعية �لبار�ملبية “كل �شيء ممكن” ، و�لذين �أعربو� 
عن �شكرهم وتقديرهم ال�شت�شافة �الإمار�ت لهذ� �حلدث �لهام وما ميثله ذلك 
من توجه ح�شاري .. فيما �أكدت مي�شيل فونك، من�شقة مديرة منظمة �ل�شحة 
�لعاملية، �أن هذ� �حلدث ال ميثل حدثا ريا�شيا فح�شب، بل يكت�شب �أهمية بالغة 

بالنظر �إىل جو�نبه �ل�شحية و�الجتماعية و�لنف�شية.

�سفري الدولة ي�ستقبل الوفد 
املك�سيكي امل�سارك يف االأوملبياد 

اخلا�س»اأبوظبي 2019 « 
•• مك�صيكو �صيتي -وام: 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  ل��دى  �ل��دول��ة  �مل��ن��ه��ايل �شفر  �أح��م��د ح��امت  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل 
�خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  يف  �مل�شارك  �لهمم  الأ�شحاب  �ملك�شيكي  �لفريق  �ملك�شيكية 
“ ب��رئ��ا���ش��ة م��اري��ا دي���ل ب��ي��الر �ملديرة   2019 “ �أب��وظ��ب��ي  �الأل���ع���اب �ل��ع��امل��ي��ة 
�لوفد  و�أعرب  �لهمم«.  �ملك�شيكية لذوي  “�الأوملبياد  ملبادرة  �لتنفيذية  �لوطنية 
-�لذي ي�شم 50 ع�شو� - عن �شعادته بامل�شاركة يف هذه �لتجربة �ملميزة �لتي 
�شتقودهم �إىل �أكرب تظاهرة عاملية الأ�شحاب �لهمم يف و�حدة من �أهم �لعو��شم 
�لدولية �لتي �شت�شهد م�شاركة تاريخية وح�شور� غر م�شبوق.. وقدمت ماريا 
ديل بيالر �ل�شكر لدولة �الإمار�ت و�شفارة �لدولة على دعمهم للوفد �ملك�شيكي 
�لتجربة  �أن هذه  .. موؤكدة  �لتي حظي بها للم�شاركة يف �حلدث  و�لت�شهيالت 
وتبادل  �مل�شارك.  �ملك�شيكي  �لطاقم  جميع  ذ�ك��رة  ويف  ذهنها  يف  خالدة  �شتبقى 
�أط��ر�ف �حلديث  �ل�شفارة -  �للقاء �لذي عقد يف مقر  �شعادة �ملنهايل - خالل 
.. موؤكد�  �مل�شاركة  �لفريق وتعرف على �خت�شا�شاتهم �شمن هذه  �أع�شاء  مع 
�أن هذه �لفئة من �الأبطال غالية على قلوب �الإمار�تيني و�أنه على يقني باأنهم 
�شي�شعدون على من�شات �لتتويج .. م�شر� �إىل حر�س دولة �الإمار�ت على �أن 

يكون لهذ� �حلدث �الأثر �لطيب يف قلوب �مل�شاركني وذويهم.

•• بودغوريت�صا -وام:

جمهورية  بوفد  بودغوريت�شا  يف  �ل��دول��ة  �شفارة  �حتفت 
�مل�����ش��ارك يف �الأومل���ب���ي���اد �خلا�س  م��ون��ت��ي��ن��غ��رو �ل��ري��ا���ش��ي 
خالل  �شتقام  2019” �لتي  “�أبوظبي  �لعاملية  �الألعاب 

�لفرتة من 14 �إىل 21 مار�س �حلايل يف �أبوظبي.
�شفر  �لرميثي  عبيد  ح��ارب  عبد�ل�شالم  �شعادة  ورح��ب 

خالل  كلمته  يف   - مونتينغرو  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
�لفريق و�الإد�ريني  �أع�شاء  �لهمم  باأ�شحاب   - �ال�شتقبال 
�أبوظبي  �لعا�شمة  ك��ون  ف��خ��ره  ع��ن  معربا   .. و�مل��درب��ني 
حتت�شن و�حد� من �أكرب �لفعاليات �لريا�شية على م�شتوى 
�لعامل، كما عرب عن �شعادته لتمكن �لفريق من �مل�شاركة 
�ملونتينغري  �ل�شعب  يف هذ� �حلدث ما يدل على مثابرة 
لهم  متمنيا   .. و�لتقدم  �مل�شتمر  �لتطور  على  وحر�شه 

من  بامليد�ليات.  و�لفوز  ناجحة  وم�شاركة  موفقة  رحلة 
�الأوملبياد  رئي�س  فوك�شانوفيت�س  �ألك�شاندر  �أك���د  جهته 
�خلا�شة يف مونتينيغرو �شعادتهم بو�شولهم لهذه �ملرحلة 
وبفخرهم بامل�شاركة يف �أ�شخم حدث الأ�شحاب �لهمم يف 
دولة  لزيارة  �لفريق  �أع�شاء  تطلع  �إىل  م�شر�   .. �لعامل 
�ملتنوعة مع  �لريا�شية  �لفعاليات  و�مل�شاركة يف  �الإم��ار�ت 

�لفرق �الأخرى �شمن �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية.

من ناحيتها �أثنت �لدكتورة هناء �لكعبي �لقائم باالأعمال 
�ملونتينغري يف تخطي كل  �لفريق  �ل�شفارة عن جناح  يف 
�أن  �لعو�ئق وم�شاركته يف هذ� �حلدث �ل�شخم .. موؤكدة 
دول��ة �الإم����ار�ت كانت وم��ا ز�ل��ت و�ح���دة م��ن �ل���دول �لتي 
دليل  وخ��ر  �ملجتمعات  و�زده����ار  �ل�شعوب  لتقدم  ت�شعى 
�الأوملبياد  مثل  ومتنوعة  �شخمة  لفعاليات  �حت�شانها 

�خلا�س.

�سفارة الدولة حتتفي بوفد مونتينغرو امل�سارك باالأوملبياد اخلا�س »اأبوظبي 2019«

دولة االإمارات العربية املتحدة»االحتادية للموارد الب�سرية« ت�سدر تقريرها ال�سنوي 
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 
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دبي ت�سهد اليوم فعاليات متنوعة 
مبنا�سبة اليوم الريا�سي الوطني

•• دبي -وام:

ت�شهد مدينة دبي �ليوم �لعديد من �لفعاليات �لريا�شية �ملتنوعة مبنا�شبة �ليوم �لريا�شي 
�لوطني 2019 �لذي يقام حتت �شعار “�الإمار�ت جتمعنا” ويتزين ب�شعار “عام �لت�شامح”. 
ومت بالتعاون و�لتن�شيق مع جمل�س دبي �لريا�شي و�شع قائمة متنوعة من �لفعاليات �لتي 
تنظمها موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة و�أندية ريا�شية مب�شاركة منت�شبي �ملوؤ�ش�شات وعدد كبر 
من �الأ�شخا�س من جميع �الأعمار و�جلن�شيات بح�شور �شعادة �شعيد حارب �أمني عام جمل�س 

دبي �لريا�شي ونا�شر �أمان �آل رحمة م�شاعد �أمني عام �ملجل�س.
كما تنظم �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة فعاليات ريا�شية خمتلفة لطلبتها .

ول��ي عه��د اأم القي��وي��ن ي�س��تقبل �س�عل�ة االأم��ل 
•• اأم القيوين-وام:

�لقيوين  �أم  عهد  �ملعال ويل  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
حماة “ �شعلة �الأمل “ �لتي و�شلت �م�س �إىل �أم �لقيوين يف م�شرتها عرب 
�آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �ملنظمة حتت رعاية  �لدولة  �إم��ار�ت 
�الألعاب  فعاليات  �لد�خلية �شمن  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
 14 �الإم��ار�ت يف  �لذي ت�شت�شيفه دولة   2019 �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 

مار�س �جلاري.
كان يف �ال�شتقبال �إىل جانب �شموه .. �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال 
�ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  �لقيوين  �أم  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
وليد  �لعميد  و�شعادة  �لقيوين  �أم  �شرطة  ع��ام  قائد  �ملعال  �أحمد  بن  ر��شد 
�شامل �ل�شام�شي رئي�س �للجنة �لعليا �لتنفيذية �ملنظمة ل� “ �شعلة �الأمل “ 

و�شعادة �لعقيد �شعيد عبيد بن عر�ن مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أم 
�لقيوين ورئي�س �للجنة �الأمنية ل�شعلة �الأمل يف �إمارة �أم �لقيوين وعدد كبر 
من مديري �لدو�ئر �حلكومية و�ملحلية وكبار �مل�شوؤولني �إىل جانب �ملدر�ء 

�لعامني ومديري �الإد�ر�ت و�ل�شباط بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين.
�الأمل” �لتي  “�شعلة  ب�  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  و�أ�شاد 
ت�شت�شيفها دولة �الإمار�ت �شمن فعاليات �الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 
�شتى  يف  �الإمار�ت  حققتها  �لتي  �لكبرة  �الإجناز�ت  �شموه  مثمنا   ،  2019
بني  و�لتالحم  �لت�شامح  وب��ث  لبناء  �الإن�شاين  �ملجال  يف  وخا�شة  �مل��ج��االت، 
على  �الأمل” توؤكد  “�شعلة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار  �لعامل.  �ملجتمعات يف  كافة 
نهج �الإمار�ت �لر��شخ، حيث متثل رمز� عامليا للت�شامن و�الحرت�م و�الأخوة 
�الإم���ار�ت  ل��دول��ة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  وتوجيهات  روؤى  جت�شد  فهي  و�ل��ت��ن��وع، 
و�لد�عمة للت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بني �ل�شعوب، باالإ�شافة �إىل �أنها ر�شالة 

حقيقية الإبر�ز قدرة �أ�شحاب �لهمم على �أد�ء دور �أ�شا�شي ومهم يف �ملجتمع . 
بد�أ �الحتفال بو�شول �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم 
�لقيوين ملن�شة �الحتفال مبيد�ن �ل�شهد�ء لي�شتقبل حملة �شعلة �الأمل،�لتي 
�الإم��ار�ت حيث كان يف  �لوطني لدولة  �ل�شالم  باإيقادها، ليتبعها  قام �شموه 

��شتقبالها فرقة مو�شيقى �ل�شرطة وبح�شور جماهري كبر.
وكانت “�شعلة �الأمل” �لتي توىل حملها فريق حماة �شعلة �الأمل و�ملكون من 
ريا�شيي �الوملبياد �خلا�س و�شباط �شرطة �إمار�تيني ودوليني من خمتلف 
�الإم���ارة مبنطقة  �لفرعي يف  �مل�شار  م��ن  ب���د�أت م�شرتها  ق��د  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
وز�رة  مركز  �إىل  متجهة  للتوحد  �لقيوين  �أم  مركز  مقر  �أم��ام  من  �ل�شلمة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة مرور� مب�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام ومكتب وز�رة 
تنمية �ملجتمع و�شوال �إىل �ملركز �لثقايف، حيث كان يف ��شتقبالها فرقة �ليولة 

�ل�شعبية، تال ذلك توجه �ل�شعلة �إىل �لفرع �لرئي�شي مبيد�ن �ل�شهد�ء .

وتوجه �شعادة �للو�ء �ل�شيخ ر��شد بن �أحمد �ملعال قائد عام �شرطة �أم �لقيوين 
نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  للفريق  و�لثناء  �ل�شكر  بخال�س 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية على رعايته مل�شرة “ �شعلة �الأمل “ 

وت�شخر �الإمكانيات لهذ� �حلدث �لهام.
�لتي  �لنبيلة  �الإن�شانية  �الأه��د�ف  على  �لقيوين  �أم  �شرطة  عام  قائد  و�أثنى 
�أهمها  �خلا�س،  �الأوملبياد  ��شت�شافة  �الإم��ار�ت من خالل  دول��ة  �إليها  ت�شبو 
ت�شليط �ل�شوء �لعاملي على هذه �لفئة للعمل على حت�شني �خلدمات �ملقدمة 

لهم ودجمهم ب�شكل �أكرب يف �ملجتمع .
�ل��ت��ي قامت  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية و�الحت���ادي���ة  ب��ع��دد م��ن  �ل�شعلة  وق��د م��رت 
باملنا�شبة،  �حتفاء  منوعة  �شعبية  ف��ق��ر�ت  �شملت  �لتي  �لفعاليات  بتنظيم 
وبختام فعاليات ميد�ن �ل�شهد�ء توجهت �ل�شعلة �إىل �مل�شار �لثالث و�الأخر 

يف متحف �أم �لقيوين �لوطني.

اأ�سحاب الهمم يهدون »االحتاد للطريان« �سيارة كهربائية من تاأهيلهم ال�ستقبال �سيوف االأوملبياد اخلا�س
•• اأبوظبي - وام:

�ل�����ش��ي��ار�ت مبجموعة  ور����س  يعملون يف  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �شتة  �أه����دى 
�لفهيم من خالل �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية مع موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�إىل  �ل�شم�شية  بالطاقة  تعمل  �شيارة  �خلا�شة  �الحتياجات  وذوي  �الإن�شانية 
�شركة �الحتاد للطر�ن بعد �أن �أعادو� تاأهيلها مبو��شفات وخيار�ت تنا�شب 
�لدولة  �شيوف  ��شتقبال  يف  ��شتخد�مها  ليتم  �لهمم  �أ�شحاب  �حتياجات 
�لعاملية �خلا�س  �الأوملبياد  ف��رتة  خ��الل  �ل��دويل  �أبوظبي  و�ل��وف��ود يف مطار 
 14 �لفرتة من  خالل  �لعا�شمة  �شتحت�شنها  و�لتي   ”2019 “�أبوظبي 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  رع��اي��ة �شاحب  �حل���ايل حت��ت  م��ار���س   22 وح��ت��ى 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شط 
م�شاركة 7500 ريا�شي و3000 مدرب ميثلون �أكرث من 190 دولة من 

خمتلف دول �لعامل.
وتاأتي فكرة �إهد�ء �ل�شيارة لتكون �أول ر�شالة ترحيبية ب�شنع �أيدي �أ�شحاب 
�لهمم ال�شتقبال �لوفود فور و�شولهم �إىل �لدولة عرب مطار �أبوظبي �لدويل 
وت�شنيعها  بتجميعها  قام  �ال�شتخد�مات  متعددة  باأنها  �ل�شيارة  حيث متتاز 
ز�يد  مبركز  �ملهني  �لتاأهيل  ور���س  منت�شبي  م��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �شتة 
توظيفهم  مت  و�لذين  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  و�ملهني  �لزر�عي  للتاأهيل 
فئة  من  �لهمم  �أ�شحاب  ومتكن  �ملر�شيد�س/،  /وكالة  �لفهيم  جمموعة  يف 
�الإعاقة �لذهنية من حتويل �ل�شيارة �لتي ت�شتخدم يف مالعب �جلولف عرب 
�ل�شم�شية  بالطاقة  للعمل  تدويرها وحتويلها  و�إع��ادة  ب�شو�عدهم  جتميعها 
حيث تعد هذه �ل�شيارة �لثالثة �لتي قام �أ�شحاب �لهمم بتجميعها من �أ�شل 

خم�س �شيار�ت مت �النتهاء منها.
وقام �شعادة عبد�هلل عبد�لعايل �حلميد�ن �الأمني �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
- ير�فقه �لطالب وعبد�هلل �لكمايل �ملدير �لتنفيذي لقطاع �أ�شحاب �لهمم 
باالإنابة ونافع �حلمادي مدير �خلدمات �مل�شاندة باالإنابة، و�ملهند�س حممد 
�شيف �لعريفي مدير مركز ز�يد للتاأهيل �لزر�عي و�ملهني باالإنابة - بت�شليم 

لل�شوؤون  للرئي�س  �أول  ن��ائ��ب  �لقبي�شي  حممد  �أح��م��د  �إىل  �ل��ي��وم  �ل�����ش��ي��ارة 
�حلكومية و�لدولية باالحتاد للطر�ن ويا�شر �ليو�شف نائب رئي�س ل�شوؤون 
�لعمليات  م��دي��رة  ع��ب��د�هلل  وم���روة  للطر�ن  ب��االحت��اد  �لتجارية  �ل��رع��اي��ات 
�ل����دويل وذلك  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ل��ل��ط��ر�ن يف  ل��الحت��اد  �ل��ت��اب��ع��ة  �لت�شغيلية 
بح�شور حممد عبد�هلل عبد�جلليل �لفهيم رئي�س �لتطوير لدى �ملجموعة 
و�خلدمات  �لب�شرية  �مل���و�رد  �أول  مدير  �لفهيم  �هلل  عبد  و�شريفة  �لفهيم 

�مل�شاندة و�إد�رة �لكفاء�ت .
باإ�شر�ف  تاأتي  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  من  �خلطوة  تلك  �إن  �حلميد�ن  وق��ال 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 
�لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الإحتياجات �خلا�شة يف �إطار دعم �ملوؤ�ش�شة 
الأ�شحاب �لهمم وخا�شة فئة �العاقة �لذهنية وتز�منا مع جهود ��شت�شافة 
 ”2019 “�أبوظبي  �خلا�س  لالأوملبياد  �لعاملية  �الأوملبياد  ملناف�شات  �لدولة 
هذه �لتظاهرة �لريا�شية �لكبرة �لتي ت�شهم يف تعزيز �لرو�بط �الن�شانية 
خمتلف  من  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �لهمم  �أ�شحاب  بني  و�لثقافية  و�الجتماعية 
بلد�ن �لعامل. و�أعرب عن بالغ �شعادته باأن تكون �ل�شيارة �لكهربائية �أول ما 
ي�شاهده زو�ر �لدولة يف مطار �بوظبي �لدويل لتكون ر�شالة �إىل دول �لعامل 
�الإمار�ت  دول��ة  �لهمم يف  �أ�شحاب  وتاأهيل  رعاية  تظهر بجالء جناح جهود 
لتمكينهم ودجمهم يف �ملجتمع و��شهامهم �الإيجابي يف م�شرة �لتنمية على 
�أر�س �لدولة جت�شيد�ً لروؤية �لقيادة �لر�شيدة يف حتقيق �الندماج �الجتماعي 
وت�شجيع بناء جمتمع تتو�فر فيه فر�س مت�شاوية للجميع ومبادئ �حلكومة 
يف تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق بني �جلهات و�ملوؤ�ش�شات خلدمة �أ�شحاب �لهمم.

�الإحت���اد  �شركة  �إىل  �ل�����ش��ي��ارة  ت��ق��دمي  يف  لي�س  �حلقيقي  �الإجن����از  �أن  و�أك���د 
�إر�دة �لتغلب على �لتحديات و�ملعوقات وجعلها  للطر�ن ولكن هو �متالك 
ج�شور�ً لتحقيق �لتطلعات و�الآمال و�لتفاوؤل و�الإبد�ع يف عمل �أ�شحاب �لهمم، 
م�شر�ً �إىل �أن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا متكنت من �إطالق عالمتها �لتجارية “ 
�لهمم منت�شبيها وغرهم من  �أ�شحاب  “ ملختلف منتجات   BEE �لنحلة 
خارج �ملوؤ�ش�شة وذلك الأهمية تلك �خلطوة على خمتلف �ال�شعدة �لتجارية 

يف  �ملتنوعه  و�بد�عاتهم  �النتاجية  قدر�تهم  �شتثبت  �نها  حيث  و�لنف�شية 
جمال �النتاج ومناف�شتهم يف �ل�شوق وهي خطوة طموحة لت�شويق منتجات 
ُيثبت على  �لذي  �الأمر  و�لعاملي  �ملحلي  �ل�شوق  و�ملناف�شة يف  �لهمم  �أ�شحاب 
لتحدي  و�لطموح  �الإر�دة  لديه  ملن  عائقاً  تعد  �الإعاقة مل  �أن  �لو�قع  �أر���س 

�ل�شعاب.
وذكر �شعادة عبد�هلل �حلميد�ن �أن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا ت�شعى يف كافة �مل�شاريع 
�أف�شل طرق لتاأهيل ورعاية ملنت�شبيها من  و�ملبادر�ت �لتي تطلقها لتحقيق 
�أ�شحاب �لهمم و�لعمل على متكينهم ودجمهم يف �ملجتمع، وذلك وفقاً لتنفيذ 
خطتها �ال�شرت�تيجية ولتحقيق هدف �حلكومة يف �لتنمية �الجتماعية �لتي 

ت�شمن حياة كرمية الأفر�د �ملجتمع.
من جهته قال �أحمد حممد �لقبي�شي نائب �أول للرئي�س لل�شوؤون �حلكومية 
يف  �ملبتكرة  �ل�شيارة  ه��ذه  تكون  ب��اأن  “ي�شعدنا  للطر�ن  باالحتاد  و�لدولية 
يف  �مل�شاركني  ال�شيما  �أبوظبي  �لعا�شمة  �إىل  �لقادمني  �شيوفنا  �إ�شتقبال 
�الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س �أبوظبي 2019 .. وال ي�شعنا �إال تقدمي 
�لهمم  �أ�شحاب  من  و�خو�ننا  عليها  و�لقائمني  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �ل�شكر 
ملجموعة  بال�شكر  متوجهني  ب�شو�عدهم  �ملبتكر  �مل�شروع  هذ�  نفذو�  �لذين 
�لفهيم لرعايتها لهذ� �مل�شروع �لذي �شيدخل بكل تاأكيد �شمن �الإرث �لد�ئم 

لالأوملبياد �خلا�س يف �أبوظبي”.
 “ �لفهيم:  ملجموعة  �الأع��م��ال  تطوير  رئي�س  �لفهيم  عبد�هلل  حممد  وق��ال 
�أن نكون جزء� من هذه �ملبادرة �لقيمة ونحن  ي�شرفنا يف جمموعة �لفهيم 
�ليوم نفخر بدعم مو�هب �ملوظفني �الإمار�تيني �ل�شتة من �أ�شحاب �لهمم يف 
�شركة �الإمار�ت لل�شيار�ت - �لتابعة ملجموعة �لفهيم - و�لذين �أثبتو� قدر�تهم 
يف �لعمل وذلك يف �إطار دعمنا جلهود موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية 
ويف  �ملجتمع  يف  �لهمم  �أ�شحاب  ومتكني  لدمج  �خلا�شة  �الحتياجات  وذوي 
�إطار دور �ملجموعة �لذي تقوم به من منطلق �مل�شوؤولية �ملجتمعية كما �ننا 
يف  �لدولة  جهود  ندعم  �أن  ونت�شرف  و�جبنا  فمن  �مار�تية  وطنية  ك�شركة 

متكني �أ�شحاب �لهمم يف خمتلف �ملحافل و �لفعاليات و �ملبادر�ت”.

مكتوم بن حمد ال�سرقي: اليوم 
الريا�سي مبادرة بناء للوطن واالإن�سان

•• الفجرية-وام:

�أكد �ل�شيخ مكتوم بن حمد �ل�شرقي رئي�س نادي �لفجرة �لريا�شي �لثقايف 
�أن �ليوم �لريا�شي �لوطني �لذي وجه باإقامته �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
منط �حلياة �الإمار�تية �لتي حتفل  جتليات  من  و�حد�  �هلل” يعد  “رعاه 
بروح �ملودة و�لتكاتف و�الإيجابية، وحدثا بارز� يعزز مفهوم هويتنا �لوطنية، 
ومكانتنا يف �لعامل كبلد حا�شن الأكرث من 200 جن�شية يعي�شون يف حالة 
�ن�شجام وتناغم و�شالم، وفر�شة �إ�شافية لبناء ج�شور للتو��شل و�لتالقي 

بينهم .
�لوطني  �لريا�شي  �ليوم  مبنا�شبة  �ل�شرقي  حمد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  وق��ال 
�إن من يدرك قيمة �لريا�شة وفو�ئدها، يعرف جيد� �أهمية مبادرة يومها 
�لوطني يف �الإم��ار�ت، و�أي حكمة وهدف نبيل يقف خلف �إطالقه، فاإذ� ما 
جتاوزنا �الآثار �ملبا�شرة �لتي ترتكها �لريا�شة عادة يف �ل�شحة �جل�شدية عند 
�الإن�شان، البد من �لتوقف مليا عند �آثارها �لنف�شية و�الجتماعية و�شو�ها 
�إذ  عليها،  �لدر��شات  �أجمعت  �لتي  تلك  وال�شيما  �الإيجابية،  �جلو�نب  من 
�أكدت هذه �الأخرة �أن �لريا�شة من �شاأنها �أن تعزز �لروح �الإيجابية لدى 
�ملودة  وتعزيز معاين  �الجتماعية  �لعالقات  لبناء  �أ�شلوب  ممار�شيها، وهي 
روح  ت��زرع  �أنها  كما  �جلماعية،  �لريا�شات  يف  وال�شيما  �لنا�س  بني  و�الألفة 
�لتحدي يف �لنفو�س وترفع �ملعنويات ودرجة �لثقة وتعزز طموح �لتفوق و 

رغبة �لتقدم �إىل موقع �ل�شد�رة.
و�أ�شاف : “ يف كل تلك �ملعاين و�الآثار �الإيجابية ما يجعل �ليوم �لريا�شي 
مبادرة  هي  و�إمن��ا   .. جماعية  تناف�شية  منا�شبة  جم��رد  من  �أك��رث  �لوطني 
�لركيزة  بو�شفه  �الإن�����ش��ان  بناء  يف  للدولة  �ال�شرت�تيجي  �لتوجه  لتدعم 
�الأ�شا�شية لبناء جمتمع قادر على �لتح�شر و�لبناء و�لعمل، و�مل�شاهمة يف 
�لقيادة �حلكيمة  �لعامل خلف  �الإم��ار�ت �حل�شارية يف  تر�شيخ مكانة دولة 
“حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�هلل” و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
حكام  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت 

�الإمار�ت “ .
و�الإن�شان،  للوطن  بناء  م��ب��ادرة  �لوطني  �لريا�شي  �ل��ي��وم  “ والأن   : وق��ال 
نت�شرف يف �إمارة �لفجرة بالوقوف يف �ل�شف �ملتقدم الإجناحها و�مل�شاركة 
يف كل فعالياتها، بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرة، حري�شني على جعل �ليوم 
�لريا�شي �لوطني يف كل عام جتربة ر�ئعة من �أجل �أ�شعاد �لنا�س و�حلفاظ 

على �شحة �أفر�د �ملجتمع .. ومعا ود�ئما �شتظل �الإمار�ت جتمعنا.

بيت اخلري  حت�سل على �سهادة االآيزو يف ر�سا العمالء
•• دبي - وام:

ح�������ش���ل���ت ج���م���ع���ي���ة ب���ي���ت �خل���ر 
للجودة  �الآي�������زو  ���ش��ه��ادت��ي  ع��ل��ى 
�خل���ا����ش���ة ب���ر����ش���ا �ل��ع��م��ي��ل وفق 
 10004 �مل��و����ش��ف��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
و�خلا�شة ب�شكاوى �لعميل ح�شب 
�أثبتت  حيث   10002 �ملو��شفة 
�شكاوى  ت����ويل  �أن���ه���ا  �إج���ر�ء�ت���ه���ا 
�ل���ع���م���الء �اله���ت���م���ام و�الح������رت�م 
�ل������ذي ي��ل��ي��ق ب���ه���م وت���ت���اب���ع هذه 
�ل�شكاوى بال�شرعة �ملمكنة لتلبي 
حل  يف  وتن�شفهم  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
لتحقيق  منها  �شعيا  تظلماتهم 
ر�شى �لعمالء وتلبية �قرت�حاتهم 

وفق �أف�شل �ملمار�شات.
�إ�شافة  �ل�������ش���ه���ادة  ه�����ذه  وت���ع���د 
�لتي  �جلمعية  الإجن���از�ت  نوعية 
على  حت����اف����ظ  �أن  �����ش���ت���ط���اع���ت 
���ش��ه��ادة �الآي����زو م��ن ع���ام 2003 
ح�شلت  ح���ي���ث   2018 وح���ت���ى 
لالآيزو  �ل���ر�ب���ع  �ل��ت��ج��دي��د  ع��ل��ى 
وفق متطلبات �ملو��شفة �جلديدة 
�لتي   ISO9001:2015
و�ملطورة  �حلديثة  �لن�شخة  تعد 
�خلر”  “بيت  �ل��ت��ز�م  يوؤكد  مما 
�إد�رة  يف  �مل��ط��ل��وب��ة  ب����االإج����ر�ء�ت 
ويعزز منهجها يف تطبيق  عملها 

�أرقى �ملمار�شات �خلرية وي�شتمر 
مل��دة ث��الث �شنو�ت  ه��ذ� �لتجديد 
كما  و�أق�شامها  الأفرعها   2021
حت�شل  �أن  �جلمعية  ��شتطاعت 
 2011 ع��ام  �ل�شهادة  نف�س  على 
�خلرية  مكتوم  �آل  هيئة  مل��ر�ك��ز 
�لتي تديرها وفق �شر�كة متجددة 
مع �لهيئة و�لتي مت �لتجديد لها 
ل��ل��م��رة �ل��ر�ب��ع��ة ه���ذ� �ل��ع��ام وفق 
وت�شتمر  ذ�تها  �ملحدثة  �ملو��شفة 

حتى �لعام 2020.
ون���ظ���ر� مل���ا �أجن���زت���ه �جل��م��ع��ي��ة يف 
�الأخ����رة م��ن م�شاريع  �ل�����ش��ن��و�ت 
��شتحقت  �ج��ت��م��اع��ي  ب��ع��د  ذ�ت 
للم�شوؤولية  �الآي��زو  �شهادة  عليها 
ملتطلبات  ط���ب���ق���ا  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

يف  وذل�����ك   26000 �مل��و����ش��ف��ة 
�ل�شهادة  ه��ذه  وتعد   2015 ع��ام 
�ل���ت���ي ت��ت��ف��رد ب��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة عن 
غرها من �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�خلرية و�الإن�شانية د�خل �لدولة 
خدمة  يف  جل���ه���وده���ا  ت���ت���وي���ج���اً 
م�شاريعها  خ���الل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�خل���ري���ة �ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف �آالف 
�الأ�شر �ملتعففة وحمدودة �لدخل 
وتوفر �لتعليم و�لعالج و�حلياة 

تثابر  �لتي  �الآي��زو  وتاأتي م�شرة 
�إط����ار  يف  �خلر”  “بيت  ع��ل��ي��ه��ا 
���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �جل������ودة يف 
�خلري  �لعمل  مناحي  خمتلف 
لتحقيق  ال�شتعد�د�تها  ��شتكمااًل 
�ل���ري���ادة �خل��ري��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�جليل  م���ع���اي���ر  وف������ق  �ل�����دول�����ة 
�لتميز  م��ن��ظ��وم��ة  م����ن  �ل����ر�ب����ع 
�حل��ك��وم��ي �ل���ذي �أط��ل��ق��ه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

وتطبيقها  الأب���ن���ائ���ه���ا  �ل���ك���رمي���ة 
ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�ملعاير  �أع���ل���ى  وف����ق  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وقد  �لعاملية  �ملمار�شات  و�أف�شل 
جتديد  يف  �جل���م���ع���ي���ة  جن���ح���ت 
للم�شوؤولية  “�الآيزو”  ���ش��ه��ادة 
طبقاً   2018 للعام  �ملجتمعية 
 26000 �مل��و����ش��ف��ة  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى �أك��ت��وب��ر م��ن عام 

.2021

مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�الأجندة  متطلبات  ليلبي  �هلل” 
�الإمار�ت  روؤي��ة  ويو�كب  �لوطنية 
لتحقيق  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي   2021
�الإم��������������ار�ت على  دول��������ة  ري����������ادة 
�ملوؤ�شر�ت  وف���ق  �ل��ع��امل  م�شتوى 
موؤ�شر�ت  تت�شمن  و�لتي  �لعاملية 
�ملجتمعي  و�ل���ت���الح���م  �ل�����ش��ع��ادة 

و�لتنمية �لب�شرية.

موؤمينا   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا     ، �يندري�س  ييربي 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5211539EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0504181111

فقدان جواز �سفر

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/8697 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/11 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة بوينت لين للتجارة العامة ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                            الو�سف                                                                   �سعر التقييم  

      جمموعه من اللعاب اللكرتونيه واأغطية الهواتف             4,500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/1478 و 2019/1477

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/11 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده �سايز ليف �ستايل للتجاره او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�سف            �سعر التقييم  
                                                 مالب�ص متنوعه              185,500 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/8893 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/18 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 
�سده �سوء ال�سم�ص لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م + حممد اقبال بافو بريى او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
                                                       الو�سف         �سعر التقييم  

                                                   معدات �سحيه           21,800 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي من 
خالل مركز بلدية م�شفح وباإ�شر�ف 
تهدف  حملة  �لفنية  �خلدمات  �إد�رة 
�ملظهر  �مل�شوهات وحت�شني  �إز�ل��ة  �ىل 
�حل�شارية  �ل��و�ج��ه��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��ام 
للبنايات و�ملحالت و�ملن�شاآت يف منطقة 
م�شفح �ل�شناعية، وذلك �شمن �إطار 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة  ���ش��ع��ي 
و�لبلديات للحد من �مل�شوهات �لعامة 
وخ�شو�شاً م�شوهات �ملظهر �خلارجي 
ل��ل��م��ب��اين �ل���ق���ائ���م���ة ب���ك���ل �أن���و�ع���ه���ا. 
�أكد مركز بلدية  و�شمن هذ� �الإط��ار 
م�شفح �أنه قام خالل فرتة ال تتجاوز 
ب��ع��م��ل ح�����ش��ر للمناطق  ���ش��ه��ور  ���ش��ت��ة 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د �ن��ت�����ش��ار �مل�����ش��وه��ات يف 

منطقة م�شفح �ل�شناعية عن طريق 
�الأحو��س عن  ميد�ين جلميع  م�شح 
طريق مهند�شني خمت�شني وت�شجيع 
�لقيام  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �مل�����الك 
�شيانة  و�إج�������ر�ء  �مل�����ش��وه��ات  ب����اإز�ل����ة 
ومتابعة  باإ�شر�ف  و�ملحالت  للبنايات 
�إد�رة  ونوهت  �ملركز.  قبل  يومية من 
�الآن مت  ح��ت��ى  �أن���ه  �لفنية  �خل��دم��ات 
�مل�شوهة  �خلارجية  �لو�جهات  ح�شر 
وقام  ح��و���ش��اً   38 يف  �ل��ع��ام  للمظهر 
ق�شم تر�خي�س �شيانة �ملباين باإن�شاء 
قاعدة بيانات تت�شمن �شور �لق�شائم 
�مل�������ش���وه���ة يف �الأح������و��������س �مل����ذك����ورة 
يحتوى  متابعة  ملف  �إىل  باالإ�شافة 
ق�����ش��ي��م��ة، وتوثيق  ك���ل  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
و�الأحو��س  �لق�شائم  بيانات  جميع 
ومتابعة  �ل��ر���ش��د  ت���اري���خ  م���ن  ب�����دء�ً 

�الأعمال من �إخطار، �إنذ�ر، مر�جعات، 
هي  �لتي  �لق�شائم  وكذلك  تعهد�ت، 
قيد تنفيذ �أعمال �ل�شيانة و�لق�شائم 
و�شواًل  بها  �الأع��م��ال  تنفيذ  مت  �لتي 
بر�ءة  و�إ����ش���د�ر  �الأع���م���ال  �إمت����ام  �إىل 
و�ملباين  للمحالت  بالن�شبة  �ل��ذم��ة 
�ملطلوبة  �ل�شيانة  �أعمال  �أمتت  �لتي 
�مل�����ش��وه��ات. �جلدير  وت��خ��ل�����ش��ت م��ن 
بالذكر �أنه مت �لقيام بجولة ميد�نية 
يف منطقة م�شفح �ل�شناعية من قبل 
يف  �لفنية  �خل��دم��ات  �إد�رة  مهند�شي 
�أنو�ع  ل��در����ش��ة  م�شفح  بلدية  م��رك��ز 
�مل�������ش���وه���ات �حل���ال���ي���ة و�ل����ت����ي ميكن 
حت�شني �لو�جهة �حل�شارية للمنطقة 
عن طريق �إز�لتها �أو تبديلها و�إ�شالح 
�لتالف منه ،  وتتلخ�س �مل�شوهات يف 
�لتكييف  وح�����د�ت  �ل��ت��ال��ي��ة:  �ل��ب��ن��ود 

�ملوجودة  �ملياه  خز�نات  ومتديد�تها، 
على �الأ�شطح، �شبغ �لو�جهات �لغر 
�مل���وح���د، �إ����ش���اف���ات غ���ر ن��ظ��ام��ي��ة �أو 
�خلارجية،  �لو�جهات  على  م�شوهات 
�لتمديد�ت �لع�شو�ئية بكافة �أنو�عها( 
�لتكييف،  �ل���ه���ات���ف،  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
�الأط����ب����اق �ل���الق���ط���ة( و�ل���ع���دي���د من 
�أ�شطو�نات  م��ث��ل:  �ل��ع��ام��ة  �مل�شوهات 
�ملن�شاآت  �أر�شفة  على  وخز�ئنها  �لغاز 
����ش���ام���ل���ة �ل����ت����اأك����د م���ن(�����ش���رت�ط���ات 
و�أن����ظ����م����ة �ل����دف����اع �مل�������دين)،�أب�������و�ب 
ون��و�ف��ذ �ل��و�ج��ه��ات، �مل��د�خ��ن وعو�دم 
�ل����ت���������ش����ري����ف، خ����ط����وط �ل���������ش����رف، 
و�ملو�د  �ملخلفات  �خلارجية،  �الأ�شقف 
�الأ�شطح  على  و�ملتعلقات  و�الأغ��ر����س 
وحم���ي���ط �مل���ن�������ش���اآت ب���االإ����ش���اف���ة �ىل 

تك�شية �لو�جهات. 

نفت امل�سوهات وفقا لثالثة  كما �سُ
م�ستويات وت�سمل:

�لو�جهات  وي�شم  �ل�شعيف:  �مل�شتوى 
�خلارجية �مل�شوهة للمظهر �خلارجي 
و�مل��ت��ه��ال��ك��ة، ومت���دي���د�ت ع�����ش��و�ئ��ي��ة ( 
– ت��ك��ي��ي��ف، �شرف  م���ي���اه   - ك��ه��رب��اء 
�ل���خ )ب�����ش��ك��ل غ��ر نظامي  ���ش��ح��ي .. 
حميطها،  ع���ل���ى  خ����ط����ورة  وت�������ش���ك���ل 
خارجية  وم���ع���د�ت  �أج���ه���زة  وك���ذل���ك 
تركيبها  و�إع�������ادة  �إز�ل������ة  �ىل  حت���ت���اج 
ب�شورة نظامية، و�أي م�شوهات ميكن 
�أن ت�شر �ملظهر �لعام �أو ت�شكل خطر� 
�مل�شتوى  �أم����ا  �مل��ج��ت��م��ع.  �أف������ر�د  ع��ل��ى 
�لثاين فهو �مل�شتوى �ملتو�شط وي�شمل: 
و�جهات حتتاج �إىل تعديل، متديد�ت 
م��ي��اه، تكييف،  ك��ه��رب��اء،   ) ع�����ش��و�ئ��ي��ة 
وغ���ره���ا ) حتتاج   .. ���ش��ح��ي  ���ش��رف 

�إىل تعديل، و�أجهزة ومعد�ت خارجية 
حتتاج �إىل تعديل، م�شوهات ال ت�شكل 

خطر� ولكن يتوجب �إز�لتها.
في�شمل  �مل����م����ت����از  �مل���������ش����ت����وى  �أم���������ا 
�لتمديد�ت  غ��ي��اب  نظيفة،  و�ج��ه��ات 
�ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة،ع��دم وج���ود �أي ن���وع من 
بلدية  مركز  و�أك���د  �مل�شوهات.   �أن���و�ع 
 54 ت�����ش��ت��ه��دف  ح��م��ل��ت��ه  �أن  م�����ش��ف��ح 
حو�شاً يف م�شفح و�لتي ت�شم بدورها 
3731 قطعة �أر�س، وقد جنح �ملركز 

حتى �الآن بح�شر 38 حو�شاً حتتوي 
وت�شعى  �أر�����س،  قطعة   2257 ع��ل��ى 
�لر�شد م�شتهدفًة  �حلملة ال�شتكمال 
ويبلغ عددها  �أح��و����س  م��ن  تبقى  م��ا 
قطع   1476 وت�����ش��م  ح��و���ش��اً   16
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ودع��ت  �أر����س. 
و�ملحال  �ملباين  عن  �مل�شوؤولني  جميع 
�لتجارية و�ملن�شاآت �ل�شناعية وغرها 
م���ن �مل���ر�ف���ق �ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ش��ة �إىل 
�ملجتمعية  م�شوؤوليتهم  تعزيز  �أهمية 

�ملبادر�ت  خ��الل  م��ن  دوره���م  وتفعيل 
�لذ�تية و�مل�شاركة يف �إز�لة كافة �أنو�ع 
�مل�شوهات عرب �إجر�ء �أعمال �الإ�شالح 
�ل��ت��اأه��ي��ل لهذه  و�ل�����ش��ي��ان��ة و�إع�������ادة 
�ملر�فق لتحويلها �ىل �أيقونة جمالية 
�لتي  �حل�شاري  �لتقدم  مع  تتنا�شب 
وبال�شكل  �حلبيبة،  عا�شمتنا  ت�شهده 
�شكنية  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ي��ع��ك�����س  �ل�������ذي 
بعد  وذ�ت  و�شليمة  �شحية  وجت��اري��ة 

جمايل متنا�شق.

�سلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني 
ال�سريفني بوفاة االأمرية جهري بنت �سعود

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
�حلرمني  خ��ادم  �إىل  تعزية  برقية  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني 
�ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
ت��ع��ازي��ه و����ش���ادق م��و����ش��ات��ه ب��وف��اة ���ش��اح��ب��ة �ل�����ش��م��و �مللكي 
�الأمرة جهر بنت �شعود بن عبد �لعزيز �آل �شعود .. �شائال 
�ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح 

جناته.

•• ال�صارقة -وام:

�شاركت د�ئرة �خلدمات �الجتماعية يف �ل�شارقة مبن�شة وركن يف فعالية يوم 
“تطوع،  �شعار  حتت  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات  نظمته  �ل��ذي  �لتطوع 
�لطالبات  �أم��ام  �ملتاحة  �لتطوعية  �لفر�س  عر�س  ت�شعد” بغر�س  ت�شامح، 
وكيفية �مل�شاركة يف تلك �لفر�س �لتي تعر�شها خمتلف �جلهات �مل�شاركة يف 

�ملعر�س.
�إىل تعزيز  �لعليا بال�شارقة من تنظيم هذ� �ملعر�س  �لتقنية  وتهدف كليات 

قيم �لعمل �لتطوعي لدى �لطلبة وتعريفهم بالفر�س �لتطوعية �ملتاحة.
 19 يعر�س  �ملركز  �أن  بالد�ئرة؛  �لتطوع  مركز  مدير  خباب  فايزة  و�أك��دت 
فر�شة تطوعية يتم تنفيذها خالل عام 2019، م�شيفة �أن �لد�ئرة ت�شعى 

من خالل هذه �مل�شاركة �إىل ��شتقطاب �أكرب عدد من �ملتطوعات �لطالبات 
لتحفيزهّن للقيام باأعمال تطوعية.

�لر�غبات يف  �لطالبات  كبر� من  ع��دد�  ��شتقطب  �لد�ئرة  ركن  �أن  و�أف��ادت 
حيث  �لتطوع،  مركز  عر�شها  �لتي  �لتطوعية  �لفر�س  خمتلف  يف  �لتطوع 
هدفت �لد�ئرة من خالل م�شاركتها �إىل ��شتقطاب �ملتطوعني وال �شيما فئة 
�لطلبة بغية ت�شجيعهم وحتفيزهم للقيام باأعمال تطوعية و�الن�شمام �إىل 
�ن�شطة �لد�ئرة �لتطوعية و�لتي يبلغ عددها 19 فر�شة تطوعية على مد�ر 

عام 2019.
�شتت�شمن  و�ل��ط��ارئ��ة  �لثابتة  فيها  �ل��د�ئ��رة مب��ا  م��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
مبادر�ت عن “عام �لت�شامح”، باالإ�شافة ملزيد من �ملبادر�ت �لتي �شتطلقها 

�لد�ئرة خالل هذ� �لعام.

هزاع بن زايد : االإمارات تقود 
املبادرات البيئية اخلالقة

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة 
�أبوظبي �أن �لقمة �لعاملية للمحيطات �لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي جتمع خرة 
�لعقول و�خلرب�ت ملناق�شة و�حد من �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �لبيئة يف 
�إن �الإم��ار�ت د�ئماً يف طليعة �لدول �ل�شاعية �إىل  عاملنا �ليوم. وقال �شموه 
�حلفاظ على �لبيئة وها هي �ليوم برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة جتمع 

�لعامل وتقود �ملبادر�ت �لبيئية �خلالقة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ح�شل م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة على جائزة حممد بن ر��شد 
خ��الل حفل  �لعا�شرة  �ل���دورة  خ��الل  ل��الأع��م��ال  مكتوم  �آل 
�جلو�ئز �لذي ��شت�شافتها د�ر )دبي �أوبر�( كونها �مل�شت�شفى 
�لفعالية،  يف  ت��ك��رمي��اً  يتلقى  �ل���ذي  �الإم�����ار�ت  يف  �ل��وح��ي��د 
وللمرة �ملرة �لثانية �لتي يفوز بها �مل�شت�شفى بجائزة متّيز 
�الأعمال، تقدير�ً اللتز�مه �لبارز  باأعلى م�شتويات �جلودة 
�لعزيز  عبد  وق��ال  �ل�شحية.  �لرعاية  قطاع  ويف  و�البتكار 
’�أربيان هيلث كر  �إد�رة جمموعة  �لزعبي، رئي�س جمل�س 
“يعّد تلّقي  جروب‘، �ل�شركة �الأم مل�شت�شفى ر�أ�س �خليمة: 
هذه �جلائزة �ملرموقة للمرة �لثانية م�شدر فخر وتو��شع 
�مل�شت�شفى  �إع��الن��ن��ا  وي�شرفني  ي�شرين  كما  ل��ن��ا،  بالن�شبة 
�لوحيد �لذي نال �جلائزة يف هذه �لدورة. وهذ� يثبت دون 
�شك مدى تفانينا يف �شبيل حتقيق وتقدمي �أف�شل معاير 
�لرعاية �ل�شحية يف �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة«. كما علق 
د. ر�شا �شديقي �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة ’�أربيان هيلث 
�خليمة  ر�أ����س  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  جروب‘  ك��ر 

�الرت���ق���اء مب�شتوى  ع��ل��ى  �جل��و�ئ��ز  ه���ذه  “ت�شاعد  ق��ائ��اًل: 
�لرعاية �ل�شحية و�ل�شعي لتحقيق �أف�شل �لنتائج وتقدمي 
�أف�شل �خلدمات �ل�شحية للمر�شى، ف�شاًل عن كونها د�فعاً 
يحثنا على �لتفوق على �أنف�شنا ومو�كبة �أحدث �لتطور�ت 
و�مل�شار�ت �جلديدة يف �لقطاع. كما �أ�شهمت جو�ئز حممد 
من  �متياز  ثقافة  بتوفر  ل��الأع��م��ال  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
خالل دعمها الأف�شل �جلهات �لعاملة وم�شاعدة �ملنظمات 
يف نقل �لقيم �لتي تلتزم بها �إىل حّيز �لتنفيذ«. وُيذكر �أن 
�شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  مت��ت  �مل�شتوى  رفيع  �حلفل  مر��شم 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
ح�شر  وق��د  دب���ي.  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وبتنظيم  دب���ي، 
�ملر��شم 1،730 مندوباً من كبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني 
�لعربية  �الإم���ار�ت  �الأع��م��ال من  و�أب���رز رج��ال  �حلكوميني 
ك��م��ا �ختر  �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي.  �مل��ت��ح��دة ودول جم��ل�����س 
لالأعمال  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بجو�ئز  �ل��ف��ائ��زون 
من قبل جلنة حتكيم رفيعة �مل�شتوى تر�أ�شها معايل وزير 

�القت�شاد �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري. 

•• دبي -وام:

�أكد معايل عمر بن �شلطان �لعلماء وزير دولة 
ل��ل��ذك��اء �الإ���ش��ط��ن��اع��ي، ح��ر���س ح��ك��وم��ة دولة 
�الإمار�ت على تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
“رعاه �هلل”، بت�شريع تبني تكنولوجيا �لذكاء 
�ال�شطناعي و�أدو�ته يف كافة جماالت �لعمل، 
هذه  لتوظيف  وحمفزة  حا�شنة  بيئة  وتهيئة 
�لتكنولوجيا بال�شر�كة بني �حلكومة و�لقطاع 

�خلا�س.
ذل��ك، خ��الل توقيع معايل عمر �شلطان  ج��اء 
رئي�س  خان  و�شيم  مع  تعاون  �تفاقية  �لعلماء 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ال����ش���ت�������ش���ار�ت  خ���دم���ات 
“�إرن�شت  ل�شركة  �إف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �الأو���ش��ط 
ويونغ« EY ، لتنظيم �شل�شلة من �الجتماعات 
و�جل��ل�����ش��ات �حل���و�ري���ة ���ش��م��ن م���ب���ادرة “فكر 
من  �أك���رث  مب�شاركة  �ال�شطناعي”،  ب��ال��ذك��اء 
�شركات  100 م�شوؤول حكومي وممثلني عن 

�لقطاع �خلا�س وخرب�ء دوليني.
وقال معايل وزير �لدولة للذكاء �ال�شطناعي 
تكنولوجيا  �أهمية  ت��درك  �لعامل  حكومات  �إن 
�لتي  و�الإم�����ك�����ان�����ات  �ال����ش���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء 
و�آثارها  �حل��ك��وم��ي،  �لعمل  لتطوير  توفرها 
�حليوية،  �لقطاعات  م�شتقبل  على  �ملتوقعة 
�أهد�فها  حتقيق  يخدم  مبا  لتوظيفها  وتعمل 
م�شر�ً  عاملياً،  موقعها  ويعزز  �ال�شرت�تيجية 
على  �الإم���ار�ت حري�شة  دول��ة  �أن حكومة  �إىل 

و�ال�شتفادة  �لتكنولوجيا  ه��ذه  تبني  ت�شريع 
ت��ع��زي��ز �لتعاون  �إم��ك��ان��ات��ه��ا، م���ن خ���الل  م���ن 
�مل��ع��ن��ي��ني يف �جلهات  ك��اف��ة  و�ل�������ش���ر�ك���ات م���ع 

�حلكومية و�خلا�شة.
�أن  �إىل  �الإم�����ار�ت  ح��ك��وم��ة  “ ت�شعى  و�أ����ش���اف 
�لعامل يف تطوير  �الأك��رث تقدماً يف  تكون من 
�أدو�ته  وت�شمني  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  قطاع 
�لعمل، يف ظل  و�إمكاناته يف خمتلف جماالت 
�ل��ف��ر���س �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �ل��ن��م��و �مل��ت��ز�ي��د لهذ� 
 300 من  �أك��رث  قيمته  �شتبلغ  �ل��ذي  �لقطاع 
2026 مبعدل منو  عام  بحلول  دوالر  مليار 

�شنوي يبلغ 38.8% ».
�مل�شتديرة  �ل���ط���اول���ة  �ج���ت���م���اع���ات  وت����ه����دف 
بالذكاء  “فكر  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  ت��ن��ظ��م  �ل��ت��ي 
�حلكومية  �مل�شرعات  مقر  يف  �ال�شطناعي” 
�أفكار  تطوير  �إىل  دب���ي،  يف  �الإم�����ار�ت  ب��اأب��ر�ج 
و�ق���رت�ح���ات ���ش��ام��ل��ة ت��دع��م ج��ه��ود �الإم�����ار�ت 
يف ت�������ش���ري���ع ت���وظ���ي���ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ذك���اء 
�حليوية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ال�شطناعي 
رئ��ي�����ش��ي��ة ت�شمل  5 حم����اور  ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى 
�لتحتية،  �ل��ب��ن��ي��ة  وت��وف��ر  �مل���و�ه���ب،  ت��ط��وي��ر 
و�إع���د�د  �لقانونية،  و�لت�شريعات  و�حل��وك��م��ة 
�لبنية �لتحتية �ملنا�شبة، وتعزيز مكانة �لدولة 

كمركز عاملي للذكاء �ال�شطناعي.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال و���ش��ي��م خ���ان رئ��ي�����س خدمات 
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  �ال�شت�شار�ت 
“نهدف من  ويونغ”:  “�إرن�شت  لدى  �أفريقيا 
ت�شريع  �إىل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل م�شاركتنا يف 
�لتي  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا  تبني 

ع�شرنا  يف  �لتحويلية  �لتقنيات  �أه��م  من  تعد 
مت�شارعة يف  ت��ط��ور�ت  ي�شهد  و�ل���ذي  �حل���ايل 
�لبيانات  و����ش��ت��خ��ر�ج  �الآيل  �لتعلم  جم���االت 

و�حلو�شبة �ملعرفية«.
و�أ�شاف خان “من خالل ت�شخر قوة �لذكاء 
و�ل�شركات  �حلكومات  �شتتمكن  �ال�شطناعي، 
على حد �شو�ء من �إح��د�ث تغير�ت جوهرية 
�جلل�شات  ت���ه���دف  ح���ي���ث  ع��م��ل��ه��ا،  من������اذج  يف 
�آل���ي���ات  و����ش���ع  �إىل  و�ل���ن���ق���ا����ش���ات  �حل�����و�ري�����ة 
�حلكومية  �جلهات  بني  �لتعاون  تتيح  جديدة 
�لنا�شئة  �لتقنية  و�ل�شركات  �خلا�س  و�لقطاع 
لت�شريع حتقيق ��شرت�تيجية �الإمار�ت للذكاء 
هذه  و���ش��ن�����ش��ت��ك�����ش��ف   ،2031 �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
لالبتكار  �ل��ر�ئ��د  مركزنا  خ��الل  من  �ملفاهيم 
تطوير  عملية  لت�شريع   »Wavespace«
مناذج �أولية متميزة ت�شاهم يف حتقيق �أهد�ف 

�خلطة �ملئوية لالإمار�ت 2071«.
�لطاولة  جل��ل�����ش��ات  �الأول  �مل����ح����ور  وي����رك����ز 
�مل�شتديرة على جو�نب تطوير قدر�ت �لكو�در 
�ل��وط��ن��ي��ة و����ش��ت��ق��ط��اب �مل���و�ه���ب �ل���و�ع���دة يف 
للتو�شل  ويهدف  �ال�شطناعي،  �لذكاء  جمال 
�إىل حلول و�أفكار جديدة بالتعاون مع خرب�ء 
�لتعليم  �الأعمال يف قطاع  ورو�د  �لتكنولوجيا 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة و�ملربجمني  �مل��ن��اه��ج  وم���ط���وري 

�ملهتمني بهذ� �لقطاع.
�لبنية  تطوير  �آل��ي��ة  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  ويناق�س 
�ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  تبني  لتعزيز  �لتحتية 
�لالزمة  �الأدو�ت  وت��وف��ر  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف 
�لتكنولوجيا  رو�د  خ���رب�ت  م��ن  ب��اال���ش��ت��ف��ادة 

وم��ه��ن��د���ش��ي ج��م��ع �ل��ب��ي��ان��ات وم�����زودي حلول 
�لفكر  وق��ادة  �ال�شطناعي  �لذكاء  تكنولوجيا 
�لثورة  حلول  وم��ط��وري  �لتقنيني  و�ملحللني 

�ل�شناعية �لر�بعة.
تعزيز  �إىل  �لثالث  �ملحور  جل�شات  تهدف  كما 
تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ات  �ل��ث��ق��ة  م�شتويات 
�لذكاء �ال�شطناعي بني �أفر�د �ملجتمع، وبحث 
بالقطاع،  �خلا�شة  �لت�شريعات  تطوير  �آليات 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات  در����ش��ة  ع��رب 
�ال�شطناعي مب�شاركة  �لذكاء  تبني  يف جمال 
و�لت�شريعات  �حلوكمة  خ��رب�ء  من  جمموعة 
و�ملهند�شني  �ل�شيا�شات  و�إع�����د�د  �لتنظيمية 
وقادة  �لقانونية  �لقطاعات  يف  و�ملتخ�ش�شني 
و�لهيئات  �مل��ت��ط��ورة  �حل��ل��ول  وم����زودي  �لفكر 
�أف���ر�د  م��ن  �حلكومية �الحت��ادي��ة وجم��م��وع��ة 

�ملجتمع و�ملهتمني بالتكنولوجيا.
ويركز �ملحور �لر�بع على �إعد�د �لبنية �لتحتية 
�ملنا�شبة لتطوير تطبيقات وممار�شات توظيف 
�ل�شركات  مع  بال�شر�كة  �ال�شطناعي  �لذكاء 
و�مل�شرعات  �الأع����م����ال  وح��ا���ش��ن��ات  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
�لتكنولوجيا  رو�د  خ���رب�ت  م��ن  ب��اال���ش��ت��ف��ادة 
و�مل�������ش���ت���خ���دم���ني �ل���ن���ه���ائ���ي���ني و�جل����م����اع����ات 

و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
�مل���ح���ور �خل���ام�������س خ��ط��ط تطوير  وي��ن��اق�����س 
لتكنولوجيا  �إمار�تية  و�إ�شد�ر معاير وطنية 
��شتخد�ماته  �أه��م  حتدد  �ال�شطناعي  �لذكاء 
ووظائفه بالتعاون مع �ملتخ�ش�شني و�جلهات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة وه���ي���ئ���ة �الإم���������ار�ت 

للمو��شفات و�ملقايي�س.

•• ال�صارقة-الفجر:

مبن�شة  �الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  �شاركت 
�ل���ذي نظمته  �ل��ت��ط��وع  ي��وم  ورك���ن يف فعالية  
 ( �شعار  حتت  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات 
تطوع، ت�شامح، ت�شعد( بغر�س عر�س �لفر�س 
�أم����ام �ل��ط��ال��ب��ات وكيفية  �مل��ت��اح��ة  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�مل�شاركة يف تلك �لفر�س �لتي تعر�شها خمتلف 
5 مار�س  �جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س، بتاريخ 

�لتقنية  كليات  وتهدف  �لطالبات.  كلية  مبقر 
�إىل  �ملعر�س  هذ�  تنظيم  من  بال�شارقة  �لعليا 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ل���دى �لطلبة 
وتعريفهم بالفر�س �لتطوعية �ملتاحة. و�أكدت 
بالد�ئرة؛  �لتطوع  مركز  مدير  خباب  ف��اي��زة 
يتم  تطوعية  ف��ر���ش��ة   19 ي��ع��ر���س  �مل��رك��ز  �أن 
�أن  م�شيفة   ،  2019 ع���ام  خ���الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�إىل  �مل�شاركة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ت�شعى  �ل��د�ئ��رة 
��شتقطاب �أكرب عدد من �ملتطوعات �لطالبات 

و�أفادت  تطوعية.  باأعمال  للقيام  لتحفيزهّن 
�أن رك����ن �ل����د�ئ����رة ����ش��ت��ق��ط��ب ع����دد ك��ب��ر من 
�ل��ت��ط��وع يف خمتلف  �ل��ر�غ��ب��ات يف  �ل��ط��ال��ب��ات 
�لفر�س �لتطوعية �لتي عر�شها مركز �لتطوع 
�ل��ت��اب��ع ل���ل���د�ئ���رة، ح��ي��ث ه��دف��ت �ل���د�ئ���رة من 
خالل م�شاركتها �إىل ��شتقطاب �ملتطوعني وال 
�لطلبة بغية ت�شجيعهم وحتفيزهم  �شيما فئة 
ل��ل��ق��ي��ام ب���اأع���م���ال ت��ط��وع��ي��ة و�الن�������ش���م���ام �إىل 
يبلغ عددها  و�لتي  �لتطوعية  �لد�ئرة  �ن�شطة 

 2019 عام  مد�ر  على  تطوعية  فر�شة   19
�ل���د�ئ���رة مب��ا فيها  م���ب���ادر�ت  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�لثابتة و�لطارئة �شتت�شمن مبادر�ت عن )عام 
�لت�شامح( �لتي دعا �إليها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي؛ حفظه �هلل،  
�ملزيد  وهناك  �لت�شامح،  عام   2019 عام  ب��اأن 
�ل��د�ئ��رة خالل  �ل��ت��ي �شتطلقها  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 

هذ� �لعام. 

ور�سة حكومة دبي 
تنظم حما�سرة عن 

قانون املوارد الب�سرية 
رقم 8 لعام 2018 

•• دبي -وام:

نظمت ور�شة حكومة دبي حما�شرة 
�لب�شرية حلكومة  �مل��و�رد  عن قانون 
يف   2018 ل�شنة   ”8“ رق���م  دب���ي 
م��ق��ر �ل��ور���ش��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع د�ئ���رة 
�مل���������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة حل���ك���وم���ة دب���ي 
و�لقياديني  �ملوظفني  لتوعية  وذلك 
�لقانون  على  �جلديدة  بالتعديالت 
والئ���ح���ت���ه �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ب���االأح���ك���ام 
�ل���ق���ان���ون  �ل����������و�ردة يف  و�ل����ق����و�ع����د 
و�لالئحة و�شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية 
جمعة  �ملحا�شرة  و�أل��ق��ى  �ملرتبطة. 
�ل�شوؤون  مكتب  مدير  �مل��ط��وع  عبيد 
�لبلو�شي  جا�شم  وع���ارف  �لقانونية 
باحث قانوين �ول من �لد�ئرة وذلك 
و�لتثقيف  �ل��ت��وع��ي��ة  خ��ط��ط  ���ش��م��ن 
ل�����دى ق�����ش��م �مل���������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
بكل ما هو جديد  �ملوظفني  تعريف 
ذ�ت  �ل�شاملة  باملعلومات  و�إرف��اده��م 
�شعيها  �إط�����ار  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ل��ع��الق��ة 

لتحقيق �ل�شعادة �لوظيفية.
ح�����ش��ر �ل��ور���ش��ة ���ش��ع��ادة ف��ه��د �حمد 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ن��ائ��ب  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ل���ور����ش���ة ح���ك���وم���ة دب�����ي وع������دد من 

�ملديرين وموظفي �لور�شة.

»اجتماعية ال�سارقة« تعر�س 19 فر�سة تطوعية لعام 2019

تهدف اىل اإزالة امل�سوهات من واجهات املباين واملحالت واملن�ساآت ال�سناعية

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لتح�سني الواجهات احل�سارية يف م�سفح ال�سناعية 

للمرة الثانية 
م�ست�سفى راأ�س اخليمة يفوز بجائزة حممد بن را�سد لالأعمال 

لدى امل�ساركة يف معر�ص التطوع لتقنيات ال�سارقة

مركز التطوع ب� »اجتماعية ال�سارقة« يعر�س 19 فر�سة تطوعية لعام 2019 

م�ستقبل القطاع و�سبل ت�سريع تبني اأدواته ت�ست�سرف  م�ستديرة  طاولت   5

حكومة االإمارات تطلق مبادرة »فكر بالذكاء اال�سطناعي«
عمر �سلطان العلماء : 38 % منو قطاع الذكاء ال�سطناعي عامليًا يف ال�سنوات ال�سبع املقبلة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
الق�شية التنفيذية رقم 2018/436 تنفيذ الفجرية

اإعالن بيع باملزاد العلني ن�شرا

فعلى من يرغب بال�شر�ء �أو �الإ�شتف�شار عن ذلك مر�جعة ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع مبحكمة �لفجرة �الإحتادية 
�الإبتد�ئية �أو هيئة �الإمار�ت للمز�د�ت �لعلنية قبل جل�شات �ملز�د للح�شول على معلومات �أكرث عن �ل�شفينة. 
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•• ابوظبي-وام: 

�أك������د ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء ���ش��ع��ي��د ر�ك�����ان 
ل�شوؤون  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل����ر������ش����دي 
�الأجانب و�ملنافذ يف �لهيئة �الحتادية 
للهوية و�جلن�شية حر�س �لهيئة على 
�ملتعاملني”  “�إ�شعاد  ه��دف  جت�شيد 
مطار�ت  ج��م��ي��ع  يف  م��ل��م��و���ش��ا  و�ق���ع���ا 
بحيث  �حل��دودي��ة  ومنافذها  �ل��دول��ة 
�لقادم  ل���دى  �الأول  �الن��ط��ب��اع  ي��ك��ون 
�لقناعة  وتتعزز  مبهر�  �ل��دول��ة  �إىل 
ل��دى �مل��غ��ادر ب��اأن �الإم���ار�ت هي وطن 
�ل�����ش��ع��ادة و�ل��ع��ي�����س �ل����ك����رمي. وق���ال 
لتطوير  خ��ط��ة  و���ش��ع��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن 
�إمار�ت  خمتلف  يف  �حلدودية  �ملنافذ 
�لوجه  د�ئ��م��ا  تعك�س  بحيث  �ل��دول��ة 
�لتطور  وم�شتوى  للدولة  �حل�شاري 
خمتلف  يف  �إل�����ي�����ه  و�����ش����ل����ت  �ل��������ذي 
جماالت �لعمل �حلكومي و�خلدمات 
مو�شحا  �جلمهور..  الأف��ر�د  �ملقدمة 
على  ت���رك���ز  �ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��اري��ع  �أن 
تب�شيط �الإج��ر�ء�ت و�خت�شار �لزمن 
�ل�����الزم الإجن����ازه����ا و�ل��ت�����ش��ه��ي��ل على 
و��شتخد�م  و�مل���غ���ادري���ن  �ل���ق���ادم���ني 
�أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
�إجناز �إجر�ء�ت �ل�شفر و�لتدقيق على 
�ملحافظة  ي�شمن  ومب���ا  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�ل��دول��ة م��ن نعمة  ب��ه  على م��ا تتمتع 

�الأم����ن و�الأم�����ان م��ن ن��اح��ي��ة ويجعل 
جتربة �ل�شفر منها و�إليها و�حدة من 
�أف�شل �لتجارب على �مل�شتوى �لعاملي. 
ج���اء ذل���ك خ���الل �جل��ول��ة �لتفقدية 
�ل��ت��ي ق��ام بها �ل��ل��و�ء �ل��ر����ش��دي لكل 
م���ن م���ط���ار ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �ل����دويل 
ومنفذ ر�أ���س �ل��د�رة �حل��دودي �لذي 
ي��رب��ط �إم����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة بجنوب 
�لتقى  حيث  �ل�شقيقة  عمان  �شلطنة 
�ملطار  يف  �لعاملني  �لهيئة  منت�شبي 
مالحظاتهم  �إىل  و����ش��ت��م��ع  و�مل���رك���ز 
من  �لعديد  �لتقى  كما  ومتطلباتهم 
�نطباعاتهم  على  وتعرف  �مل�شافرين 
ب�شاأن م�شتوى �خلدمات �لتي تقدمها 
�للو�ء  وح����ث  �مل��ن��ف��ذي��ن.  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لعاملني  �لهيئة  منت�شبي  �لر��شدي 

يف �ملنفذين على �إيالء �أق�شى درجات 
قادما  كان  �شو�ء  للمتعامل  �الهتمام 
ومعاملته  ب��ه  و�الح��ت��ف��اء  م��غ��ادر�  �أو 
على  �مل�شتويات و�حلر�س  �أرق��ى  وفق 
باأعلى  و�إج����ر�ء�ت����ه  معاملته  �إجن����از 
معاير �جلودة و�لكفاءة مبا ي�شمن 
�خت�شار �لوقت و�جلهد عليه ويحقق 
ر����ش���اه �ل���ت���ام. ودع�����ا �ل��ع��ام��ل��ني �إىل 
تقدمي  �أث��ن��اء  �لت�شامح  قيم  ��شتلهام 
�مل�شاعدة  بذل  ت�شمل  �لتي  �خلدمات 
�لتي  �الأخطاء  بع�س  وحتمل  �ملمكنة 
قد تكون ناجتة عن �الإرهاق و�لتعب 
�أو توتر�ت �ل�شفر و�شغوطاته وكذلك 
�لثقافات  خم���ت���ل���ف  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل 
ب��ان��ف��ت��اح ومب���ا يرتقي  و�جل��ن�����ش��ي��ات 
�لدولة  ب�شمعة  �الرت��ق��اء  يف  ي�شاهم 

وير�شخ مكانتها �لعاملية كو�حدة من 
خمتلف  يف  �جلاذبة  �لوجهات  �أف�شل 
�ملجاالت وعلى خمتلف �ل�شعد. و�أكد 
�للو�ء �لر��شدي �أن �لهيئة تعمل على 
وخدماتها  مر�كزها  بكافة  �الرت��ق��اء 
ن�شب  وت�شع  جن��وم   5 م�شتوى  �إىل 
7 جن��وم وه��و ما  �ل���  عينيها م�شتوى 
يتطلب من �جلميع دعم هذ� �مل�شعى 
من  حتقيقه  يف  �لفاعلة  و�مل�شاهمة 
�جل���ه���ود وتطوير  م�����ش��اع��ف��ة  خ���الل 
و�لغايات  باالأهد�ف  و�اللتز�م  �الأد�ء 
و�لقيم �لتي تت�شمنها روؤية �الإمار�ت 
�الإم������ار�ت  م��ئ��وي��ة  وك���ذل���ك   2021
�أن تكون دولتنا  �لتي تطمح   2071
�أف�����ش��ل دول���ة يف �ل��ع��امل ب��ح��ل��ول عام 
�خلدمات  مب�شتوى  و�أ�شاد   .2071

وب�شهولة  �مل���ن���ف���ذ�ن  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�ن�شيابية  و���ش��ال���ش��ت��ه��ا  �الإج�������ر�ء�ت 
خ��ط��و�ت��ه��ا و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �آخ���ر ما 
جمال  يف  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�شلت 
ما  وه�����و  �حل�����دودي�����ة  �مل���ن���اف���ذ  �إد�رة 
ي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف ح��ف��ظ �أمن 
�لدخول  ح��رك��ة  وت�����ش��ه��ي��ل  �مل��ج��ت��م��ع 
و�مل��غ��ادرة م��ن �ل��دول��ة و�إل��ي��ه��ا، معربا 
�لعاملني  لكافة  وتقديره  �شكره  عن 
ف��ي��ه��م��ا م���ن ���ش��ب��اط و���ش��ب��اط �شف 
�أف�شل  تطبيق  يف  جلهودهم  و�أف���ر�د 
�مل���م���ار����ش���ات و�ال����ش���ت���ف���ادة م���ن كافة 
�مل���الح���ظ���ات و�الأف�����ك�����ار �الإب���د�ع���ي���ة 
يكونو�  �أن  على  وحر�شهم  و�ملبتكرة 
و�ح����د� م��ن �ل���وج���وه �ل��ب��ا���ش��م��ة �لتي 

ت�شتقبل زو�ر �الإمار�ت وتودعهم.

•• دبي-الفجر:

�لد�شتورية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ب������د�أت 
للمجل�س  و�ل���ط���ع���ون  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�جتماعها  خ��الل  �الحت���ادي،  �لوطني 
مار�س   6 �لذي عقدته �م�س �الأربعاء 
�لعامة  �الأم���ان���ة  م��ق��ر  يف  2019م، 
حممد  �ل�شيخ  �شعادة  برئا�شة  ب��دب��ي، 
�للجنة،  رئي�س  �لنعيمي  �هلل  عبد  بن 
مب��ن��اق�����ش��ة م�������ش���روع ق���ان���ون �حت����ادي 
�لق�شائية  �ل��ع��الق��ات  تنظيم  ب�����ش��اأن 
ب���ني �الإم�������ار�ت �الأع�������ش���اء يف �الحت���اد 
“21” م��ادة، وذلك  �لذي يتكون من 

بح�شور ممثلي وز�رة �لعدل.
ح�شر �الجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة 
كل من: جا�شم عبد �هلل �لنقبي مقرر 
�حلمودي،  حم��م��د  و�أح���م���د  �ل��ل��ج��ن��ة، 
وخ��ل��ف��ان ع��ب��د�هلل ب��ن ي��وخ��ه، و�شالح 
مبارك م�شلم �لعامري، وحممد علي 
عب����د�هلل �لكمايل. فيما ح�شرها وفد 
من وز�رة �لعدل برئا�شة �شعادة �شلطان 
ر��شد �ملطرو�شي �لقائم باأعمال وكيل 

وز�رة �لعدل.
و�أ�شار �شعادة �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
�لنعيمي �إن �للجنة ناق�شت مع ممثلي 
م�شروع  ب���ن���ود  �ل���ي���وم  �ل���ع���دل  وز�رة 

و�ال�شتماع  �الآر�ء  تبادل  ومت  �لقانون، 
على  �ل�����وز�رة  ممثلي  م��ق��رتح��ات  �ىل 
م�شيد�ً  �ل��ق��ان��ون،  ب��ن��ود  بع�س  تعديل 
���ش��ع��ادة ب��ت��ع��اون �ل�������وز�رة يف �خل����روج 
�شر�ئح  جميع  يخدم  ع�شري  بقانون 

�ملجتمع.
�للجنة �شمن خطة  �إن  �شعادته  وق��ال 
عملها �شوف تعقد لقاء�ت مع �لعديد 
م��ن مم��ث��ل��ي �جل��ه��ات �مل��ح��ل��ي��ة �ملعنية 
مب�شروع �لقانون، حيث �شيتم مناق�شة 

بنود م�شروع �لقانون معهم، و�لو�شول 
�ىل �شيغ تنا�شب قطاع �لق�شاء.

مع  �الآر�ء  ت���ب���ادل  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك�����د 
�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ي���رثي �ل��ن��ق��ا���س، �إذ 
حت���ر����س �ل���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى دع������وة ذوي 
وممثلي  و�الخ����ت���������ش����ا�����س  �خل��������ربة 
خم���ت���ل���ف �مل����وؤ�����ش���������ش����ات �حل���ك���وم���ي���ة 
م�شروعات  مناق�شة  خ��الل  و�الأهلية، 
�لعامة  و�مل����و�����ش����وع����ات  �ل����ق����و�ن����ني 
لت�شمني تقاريرها باأف�شل �لت�شور�ت 

للمجل�س،  برفعها  وتقوم  و�لتو�شيات 
يج�شد  �ل������ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتطلعات  توجيهات 
و�هتمامات �ملو�طنني، وما و�شلت �إليه 
�ل��دول��ة م��ن تقدم وت��ط��ور يف خمتلف 
�أن��ه �شوف  �مل��ج��االت.  و�أ�شاف �شعادته 
يتم خالل �جتماعات �للجنة �لقادمة 
�الجتماعية  �ل��در����ش��ات  نتائج  عر�س 
م�شر�  �ل��ق��ان��ون،  مل�شروع  و�لقانونية 
�ال�شتماع  م��ن  �النتهاء  وبعد  �أن��ه  �ىل 

�إىل مقرتحاتهم و�الأخذ مبالحظاتهم 
�لقانون  م�شروع  حول  و��شتف�شار�تهم 
ممثلي  م��ع  �جتماعا  �للجنة  �شتعقد 
�حل���ك���وم���ة وذل������ك يف ����ش���ي���اق �إع������د�د 
�لقانون،  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن  ت��ق��ري��ره��ا 
�ملقارن  �عتماد �جلدول  �شيتم  وبعدها 
و�لتقرير �لنهائي لرفع �ىل �ملجل�س.
وقال �شعادة �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
�لعديد  ل�شدور  ن��ظ��ر�ً  ب��اأن��ه  �لنعيمي 
بتنظيم  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �ل���ق���و�ن���ني  م���ن 

�لق�شاءين  �لق�شائية بني  �الإج��ر�ء�ت 
�شدور  تلت  و�لتي  و�ملحلي  �الحت��ادي 
ل�شنة   )11( رق��م  �الحت��ادي  �لقانون 
�لعالقات  تنظيم  ���ش��اأن  يف   1973
�الأع�شاء  �الإم������ار�ت  ب��ني  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�شدر  �ل���ق���ان���ون  ول���ك���ون  �الحت������اد  يف 
�رتاأت  �ل��ذي  �الأم��ر  م��دة طويلة،  منذ 
�ق����رت�ح ه���ذ� �مل�شروع  م��ع��ه �حل��ك��وم��ة 
مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ق��و�ع��د �ملنظمة يف 
�ل��ق��و�ن��ني �ل�����ش��ادرة ح��دي��ث��اً. وجدير 

�لوطني �الحتادي  �ملجل�س  �أن  بالذكر 
جلنة  �إىل  �لقانون  م�شروع  �أح���ال  ق��د 
و�لت�شريعية  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل�������ش���وؤون 
من  �خل��ام�����ش��ة  جل�شته  يف  و�ل��ط��ع��ون 
من  �ل����ر�ب����ع  �ل����ع����ادي  �الن���ع���ق���اد  دور 
�ل��ف�����ش��ل �ل��ت�����ش��ري��ع��ي �ل�����ش��اد���س ع�شر 
15يناير2019م.   بتاريخ  �مل��ع��ق��ودة 
مل�شروع  �الي�شاحية  �مل��ذك��رة  وح�شب 
قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم �لعالقات 
يف  �الأع�شاء  �الإم���ار�ت  بني  �لق�شائية 

تناولت  م����ادة   21 ت�����ش��م��ن  �الحت�����اد، 
ت������ب������ادل �مل����ع����ل����وم����ات ب������ني �جل����ه����ات 
�لق�شائية وجهات �لتحقيق �الحتادية 
�الأور�ق  �ع��الن  و�آل��ي��ة  و�ملحلية،  منها 
�ملحاكم  ب���ني  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  و�ل���وث���ائ���ق 
�ملتعلقة  و�لر�شوم  و�ملحلية  �الحتادية 
�لق�شائية  �الإن����اب����ات  و�آل���ي���ة  ب���ذل���ك، 
�الحتادية  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ني 
و�الأحكام  �لقانوين،  و�أثرها  و�ملحلية 
�لق�شاة بني �جلهات  �ملتعلقة بانتد�ب 
وبني  و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  �لق�شائية 
�جل��ه��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة �الأخ����رى، 
�الأحكام  بتنفيذ  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�الأح���ك���ام 
�لق�شائية  �جل���ه���ات  ب���ني  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�ملتعلقة  �الحتادية و�ملحلية، و�الأحكام 
بت�شكيل هيئة ق�شائية لتوحيد �ملبادئ 
كما  و�مل��ح��ل��ي��ة.  �الحت��ادي��ة  �لق�شائية 
و�لو�حد  �ل��ع�����ش��رون  �مل�����ادة  ت�����ش��م��ن��ت 
�الي�شاحية  �ملذكرة  ح�شب  و�لع�شرون 
�لقانون  �إل��غ��اء  ع��ل��ى  بالن�س  وج����اءت 
�الحتادي رقم )11( ل�شنة 1973 يف 
بني  �لق�شائية  �لعالقات  تنظيم  �شاأن 
و�إلغاء  �الأع�شاء يف �الحت��اد  �الإم���ار�ت 
باالإ�شافة  للقانون،  �ملخالفة  �الأحكام 
�إىل ن�شر �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية 

وتاريخ �لعمل باأحكامه.

•• ال�صارقة-الفجر:

مفاهيم  ��شتحد�ث  يف  منه  م�شاهمة 
بتو�فق  حت���ظ���ى  ���ش��ل��وك��ي��ة  ت���رب���وي���ة 
ك����اف����ة، يجمع  �مل��ج��ت��م��ع  م���وؤ����ش�������ش���ات 
�حلكومي  لالت�شال  �ل��دويل  �ملنتدى 
تقام يف مركز  �لتي  �لثامنة  دورت��ه  يف 
20 و21  ي���وم���ي  �ل�����ش��ارق��ة  �إك�����ش��ب��و 
م��ار���س �جل����اري حت��ت ���ش��ع��ار “تغير 
�أولياء  �إن�شان”،  ت��ط��وي��ر  ����ش���ل���وك.. 
�الأم����ور م��ع �الأك��ادمي��ي��ني وخمت�شني 
يف ع���ل���م �ل�������ش���ل���وك �الج���ت���م���اع���ي، يف 
جل�شة حو�رية خا�شة لت�شليط �ل�شوء 
�لفردي  �ل�شلوك  تطوير  كيفية  على 
ي�شتجيب  مب����ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  الأج����ي����ال 

الحتياجات �ملجتمع �حلديثة. 
�الآباء  ملختلف  �أبو�بها  �جلل�شة  وتفتح 
و�الأمهات �لر�غبني يف �مل�شاركة، حيث 
�أنها ت�شكل �إ�شافة نوعية �إىل �لفعاليات 
�أول  باعتبارها  �ملنتدى،  ينظمها  �لتي 
�أولياء  جتمع  تفاعلية  حو�رية  جل�شة 
�الأمور يف من�شة متخ�ش�شة باالت�شال 
�حلكومي، لت�شهم يف حتقيق مزيد من 
�لتو��شل بني �جلانبني لت�شكيل وعي 

مبادئ  تر�شيخ  كيفية  حول  جمتمعي 
�مل���م���ار����ش���ات �مل�������ش���وؤول���ة ل����دى �الأب���ن���اء 

وعائالتهم.
ومن خالل م�شاركة �ملوؤ�ش�شتني �الأكرث 
�مل�شتقبل،  �أج���ي���ال  ح��ي��اة  يف  ح�����ش��ور�ً 
�جلامعة،  �أو  و�مل��در���ش��ة  �لعائلة  وهما 
مفهوم  تطوير  �شبل  مناق�شة  �شيتم 
لتغّر حاجات  �لرتبية �لعائلية نظر�ً 
�لتنمية  مفاهيم  وت��ط��ور  �ملجتمعات 
�لتي ي�شكل �لفرد بثقافته وم�شلكياته 
�أح���د �أه���م حم��اوره��ا، وه��و م��ا يرتتب 
عليه تغّر�ً يف �ل�شلوكيات دون �لتخلي 

عن قيم �لعائلة �ملبنية باالأ�شا�س على 
ودينية  �جتماعية  مرت�كمة،  معرفة 

وثقافية. 
�ملركز  مدير  �لنقبي،  ج��و�ه��ر  وق��ال��ت 
“جاء  �حل��ك��وم��ي:  لالت�شال  �ل���دويل 
�ملخ�ش�شة  �جل��ل�����ش��ة  ل��ه��ذه  تنظيمنا 
�نطالقاً  و�الأب����ن����اء  �الأم������ور  الأول����ي����اء 
�الإن�شان،  حياة  يف  �لعائلة  �أهمية  من 
وم�شدر  ل��ه،  �الأول  �ملعلم  باعتبارها 

معرفته وقيمه ومبادئه، وهي �الأكرث 
ويف  بل  وم�شلكياته،  ثقافته  يف  تاأثر�ً 
باأكمله،  �ملجتمع  وم�شلكيات  ث��ق��اف��ة 
�لطرفني  ب���ني  �حل������و�ر  ف�����اإن  ل���ذل���ك 
و�إن�شانية  �جتماعية  ���ش��رورة  ي�شكل 
من �أجل ت�شهيل دور �أولياء �الأمور يف 
بنفو�س  �الإيجابي  �لتغير  قيم  غر�س 

�أبنائهم«.
�الت�شال  �أن  �إىل  �ل��ن��ق��ب��ي  و�أ�����ش����ارت 

للعائلة  �أ�شا�شياً  �شريكاً  يعد  �حلكومي 
و�ملدر�شة و�جلامعة يف تقدمي خطاب 
خم��ت�����س ب���اأول���ي���اء �الأم������ور، وه���م هنا 
�الآباء و�الأمهات و�ملدر�شني و�ملدر�شات، 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت���ع���ري���ف �الأط����ف����ال 
باملمار�شات  و�ل�������ش���ب���اب  و�ل���ي���اف���ع���ني 
يتعني  �لتي  و�مل�شلكيات  و�الأخالقيات 
�تباعها من �أجل قيامهم بدور �إيجابي 
بالنفع  ي��ع��ود  جمتمعهم،  يف  وق��ي��ادي 

وعلى  �أوط��ان��ه��م  وع��ل��ى  �أنف�شهم  على 
�الإن�شانية جمعاء. 

حتقيق  كيفية  يف  �جلل�شة  و�شتبحث 
�ل�شلوك  �لتو�فق بني حمالت تطوير 
وم����ف����رد�ت �ل���رتب���ي���ة �ل��ع��ائ��ل��ي��ة، من 
و�لتو�فق  �الن�������ش���ج���ام  ���ش��م��ان  �أج�����ل 
و�لرتبوية،  �لعائلية  �ملوؤ�ش�شتني  بني 
و�الب��ت��ع��اد ع��ن �أي ت��ن��اق�����س ق��د يجد 
فيه �لطفل �أو �ل�شاب منفذ�ً الإ�شغاف 

ووطنه،  جمتمعه  يف  وت���اأث���ره  دوره 
ميكن  �ل��ت��ي  �الأدو�ت  ����ش��ت��ع��ر����س  م��ع 
�حلكومي  �الت�شال  عليها  يعتمد  �أن 
للتاأثر  ج���م���ه���وره  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 
�الإي���ج���اب���ي ع��ل��ى وع��ي��ه��م جت����اه هذه 
�ل��ق�����ش��ي��ة.  ون���ظ���ر�ً الزدي������اد �حلاجة 
�أو  �لعلمي  ب��اجل��ان��ب  �ال���ش��ت��ع��ان��ة  �إىل 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  �الأك����ادمي����ي 
�ل�شلوكات  ت����غ����ّر�ت  ع����ن  �ل���ن���اج���م���ة 

�جلل�شة  �شت�شتعر�س  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 
�ل��ط��رق �ل��ت��ي مي��ك��ن �الع��ت��م��اد عليها 
�آر�ء �خل��رب�ء وعلماء  �إىل  يف �لو�شول 
�أعمق  فهماً  ميلكون  �ل��ذي��ن  �ل�شلوك 
توجيهه  وب��ال��ت��ايل  �ل���ف���رد،  لنف�شية 
نحو �ملمار�شات و�ل�شلوكيات �ل�شليمة، 
�ملوؤ�ش�شات  م����ن  �مل���ط���ل���وب  و�ل���������دور 
�لتاأثر  يف  و�الإع���الم���ي���ة  �لتعليمية 

�الإيجابي مب�شلكيات �الأبناء.

•• دبي -وام:
�لرتخي�س  خ��دم��ات  توفر  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�ملوؤ�ش�شات  وترخي�س  �خلا�شة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  ترخي�س  ت�شمل  �لتي 
فئة  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  منهما  ل��ك��ل  �ل��رتخ��ي�����س  وجت��دي��د  �ل�����ش��ي��دالن��ي��ة 
بجودة  ل��الرت��ق��اء  ��شرت�تيجيتها  �إط����ار  يف  وذل���ك  و�الأع���م���ال  �ل�����ش��رك��ات 

�ملنظومة �ل�شحية وتطوير �ملر�فق �ل�شحية الإ�شعاد �ملتعاملني.
ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �لوكيل  �الأم���ري  ح�شني  �أم��ني  �لدكتور  �شعادة  و�أك���د 
ه���ذه �خلدمات  ت��وف��ر  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  و�ل��رت�خ��ي�����س  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�الل��ك��رتون��ي��ة ه���و ت��ق��دمي خ���دم���ات ���ش��ح��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم��ب��ت��ك��رة و�بتكار 
مهماً  �شريكاً  باعتبارهم  �لذكية و�اللتز�م بتطبيق نظم �جلودة  �حللول 

�لعامة  �ل�شيا�شات  و�شع  يف  باإيجابية  و�مل�شاهمة  �خل��دم��ات  تطوير  يف 
�لقيادة  وتطلعات  للدولة  �لنوعية  �لتحوالت  و�ال�شرت�تيجيات ومو�كبة 
�لر�شيدة ال�شت�شر�ف �مل�شتقبل ومبا يعزز روؤية دولة �الإمار�ت لتكون من 

�أف�شل حكومات �لعامل بحلول �لعام 2021 ».
�خلدمات  نطاق  يف  خدمات  عدة  تطوير  �أن  �إىل  �الأم��ري  �شعادة  و�أ�شار 
�اللكرتونية و�لعمليات �ملرتبطة باإد�رة �لتنظيم و�لرت�خي�س و�العالنات 
رخ�شة  �إ�شد�ر  تت�شمن  �لتي  �ل�شحية؛  �ملن�شاآت  ترخي�س  ق�شم  وت�شمل 
�ل�شيدالنية  �ملوؤ�ش�شات  ترخي�س  ع��ن  ف�شاًل  وجتديدها  طبية  من�شاأة 

وجتديد �لرتخي�س.
�لتي  �ل��وز�رة لتطوير �خلدمات �الإلكرتونية  �إط��ار خطة  وياأتي ذلك يف 

تقوم  �لتي  لر�شالتها  تطبيقا  �الأ�شا�شية  �خلدمات  من  ع��دد�  ��شتهدفت 
يف  ومم��ي��زة  �شاملة  خ��دم��ات  بتوفر  و�ملجتمع  �ل��ف��رد  �شحة  تعزيز  على 
بيئة �شحية م�شتد�مة وفق �شيا�شات وت�شريعات وبر�مج و�شر�كات فاعلة 
حمليا ودوليا و�شمان تقدمي كافة �خلدمات �الإد�رية وفق معاير �جلودة 
و�لكفاءة و�ل�شفافية ورفع �ملوؤ�شر�ت �ال�شرت�تيجية لن�شبة ر�شا �ملتعاملني 
من خالل تنفيذ �لرب�مج و�إطالق �ملبادر�ت �لتي تدعم �أهد�ف وحماور 
�ملتعاملني يف  �إ�شر�ك  و�الإيجابية من خالل  لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج 

تطوير �خلدمات �الإد�رية و�ل�شحية وفق �ملعاير �لعاملية.
ويهدف �إ�شد�ر رخ�شة من�شاآه طبية جديدة �إىل �لتاأكد من جودة �ملن�شاآت 
�لطبية لتقدمي �أف�شل �خلدمات �لطبية للمري�س ويغطي �الإجر�ء نطاق 

و�ملر�كز  �لتخ�ش�شية  و�لعياد�ت  �لعامة  و�لعياد�ت  للم�شت�شفيات  �لعمل 
�لت�شخي�شية و�ملر�كز �لتاأهيلية و�ملر�كز �لطبية �ملتعددة و�لعياد�ت �لتي 
حتتوي على تخ�ش�شني �و �أكرث �إىل جانب �حل�شانات و�لعياد�ت �ملدر�شية 

ومر�كز جر�حة �ليوم �لو�حد.
بينما يت�شمن ترخي�س �ملهن �ل�شحية بيان �آلية �لعمل �ملتبعة يف تقييم 
�إ�شد�ر �لرت�خي�س للمهنيني �ل�شحيني للعمل  �ملهن �ل�شحية لعمليات 
يف دولة �الإمار�ت ويغطي �إجر�ء نطاق �لعمل كافة �ملهنيني �ل�شحيني . 
وتوؤدي رخ�شة �العالنات �ل�شحية �إىل بيان �آلية �لعمل �ملتبعة يف ترخي�س 
�الإعالنات �ل�شحية �لتي يتم طرحها من قبل �ملتعاملني ويغطي �الإجر�ء 

نطاق �لعمل لعملية ترخي�س �الإعالنات �ل�شحية.

ال�سح���ة توف���ر خدم���ات الرتاخي����س االإلكرتوني���ة

ت�سريعية املجل�س الوطني االحتادي تبداأ مناق�سة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم العالقات الق�سائية بني االإمارات االأع�ساء يف االحتاد 

يف جل�سة حوارية تفاعلية لتعزيز حوار الأجيال

» الدويل لالت�سال احلكومي 2019« يجمع اأولياء االأمور مع املخت�سني يف علم ال�سلوك االجتماعي 

•• دبي -وام:

من  �ملنطقة  م�شتوى  على  �الأوىل  �ل���دورة  دب��ي  ت�شت�شيف 
�الإنارة”  جم��ال  يف  �الأ�شياء  �إن��رتن��ت  ��شتخد�م  “موؤمتر 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  “معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �مل��ق��ام 
للكهرباء 2019” �أكرب فعاليات قطاع �لطاقة يف �ملنطقة 
دبي  مركز  �أر����س  على  �ل��ي��وم  حتى  �نعقادها  ي�شتمر  �لتي 
�أ�شار خبر�ن م�شاركان يف �ملوؤمتر �إىل  �لتجاري �لعاملي. و 
�أن م�شاألة �عتماد حلول �إنارة �ل�شو�رع �لذكية تعترب مبثابة 
و�مل���دن حول  للبلد�ت  بالن�شبة  و�الأج����دى  �الأذك���ى  �خل��ي��ار 
�شعادة  م�شتويات  وتعزيز  �لكفاءة  �شوية  رف��ع  بغية  �لعامل 

�ل�شكان يف ذ�ت �لوقت.
“كلمة  ب���ات  �لذكية”  “�ملدينة  م�شطلح  �أن  وب��اع��ت��ب��ار 
�شائعة” بالن�شبة ملطوري م�شاريع �لتنمية �حل�شرية قال 
بيرت �شو�رتز �ملهند�س �الأول يف جمموعة “توجن�شر�م” - 
�لعمود  �لذكية قادرة على توفر  �ل�شو�رع  �إنارة  �أنظمة  �أن 
�لذكية  للمدن  �لتحتية  �لبنية  عليه  تقوم  �ل��ذي  �لفقري 
هذه  �إىل  �الن��ت��ق��ال  على  �مل���دن  م�شاريع  م��ط��وري  م�شجعاً 

�الأنظمة �ملتطورة و�لتنعم بفو�ئدها �لكثرة.
وخالل جل�شة حو�رية رّكزت على م�شتقبل �لقطاع وحملت 
عنو�ن “�لطريق نحو �عتماد �أنظمة �إنارة �ل�شو�رع �لذكية” 
�إىل  �لتقليدية  �أنظمة �الإن��ارة  �أن حتويل  �إىل  �أ�شار �شو�رتز 
م�شروع  وتنفيذ  دي”  �إي  بتكنولوجيا”�إل  عاملة  �أنظمة 

متكامل على نطاق �ملدينة لرتكيب �مل�شابيح �لقائمة على 
�لتكاليف  يقل�س  �أن  ميكن  �الأ���ش��ي��اء  �إن��رتن��ت  تكنولوجيا 
�ل��ك��ف��اءة و”تعزيز  زي����ادة م�����ش��ت��وي��ات  �إىل ج��ان��ب  �ل��ب��ل��دي��ة 

�ل�شالمة و�الأمن ور�حة �ل�شكان” على حد تعبره.
و�أعترب �شو�رتز �أن �أنظمة �الإنارة �لعاملة بتكنولوجيا “�إل 
و�ل��ك��ف��اءة.. �لفعالية  مثبتة  تكنولوجيا  مبثابة  دي”  �إي 
وجه  �أكمل  على  وظائفها  ت��وؤدي  �أنها  �إدر�كهم  على  موؤكد� 
حقيقية  قيمة  متتلك  �أنها  �لتكنولوجيا  ه��ذه  �أثبتت  فقد 
بحيث  للتطوير  قابلة  �أن��ه��ا  كما  �ال�شتثمار  على  للعائد 
�إنارة  �أن  �مل�شتقبلية.. م�شيفاً  �لتقنيات و�لتطور�ت  تو�كب 
�حلو�دث  م��ع��دالت  تقلي�س  �شاأنها  م��ن  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����ش��و�رع 

وتعزيز م�شتويات �ل�شالمة.
ومن جانبه �أكد بابلو �شرفنت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
“�شمارت مي�شن” �ملتخ�ش�شة يف جمال �إد�رة �أنظمة �الإنارة 
�لتي طرحها  �الآر�ء  �لعامة و�خلا�شة عن بعد على �شحة 
�شو�رتز.. كا�شفاً عن كيفية قيام �شركته بتحويل �لعا�شمة 
�الأرجنتينية بوين�س �آير�س �إىل مدينة تعتمد بن�شبة 100 

باملائة على �أنظمة �الإنارة �لذكية �خلا�شعة للتحكم.
بوين�س  �ألف م�شباح ذكي يف   150 تركيب  نتائج  ومتّثلت 
�آير�س بزيادة تقدر بن�شبة 80 باملائة على م�شتوى �لكفاءة 
تكاليف  يف  باملائة   35 بن�شبة  وف���ور�ت  حتقيق  جانب  �إىل 
�ل�شيانة و15 باملائة يف ��شتهالك �لطاقة وزيادة م�شتويات 

ر�شا �ل�شكان بن�شبة 80 باملائة.

خرباء: حلول اإنارة ال�سوارع الذكية اللواء الرا�سدي: خطة لتطوير املنافذ احلدودية تعك�س الوجه احل�ساري للدولة
مفتاح الو�سول اإىل مدن اآمنة 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات نوين ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1422213 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جنالء �بر�هيم �حمد دهقان %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح جمال عبد�هلل �ملرزوقي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
كلني   در�ي  �ل�ش�����ادة/فارنا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1030024 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فهمي �حمد عبد�لكرمي عمر %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �شعيد دروي�س �شعيد حممد رباحه �خلمري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمزه حممد �حمد خميمر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�لوردي  �ل�ش�����ادة/�لركن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للهد�يا  رخ�شة رقم:1028667 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك ز�يد �شاوي باروت �حلر��شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�شيد �يكاباد�ت بافا كوتي

تعديل وكيل خدمات
حذف خلف دروي�س ح�شن �حلو�شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شفهان للمفرو�شات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1064101 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي جنف جوباين %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبا�س ح�شني نوبخت
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر علي غلوم مو�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي جنف جوباين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد عمر للتطريز و�خلياطة �لن�شائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1043861 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد خالد خلفان بطي �لقبي�شي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد خالد خلفان بطي �لقبي�شي من من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شرور عامل بن تيام جوالل %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عمر مياه من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عمر مياه من 100% �ىل %29
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*9 �ىل 1*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ حممد عمر للتطريز و�خلياطة �لن�شائية

MOHAMMED OMAR LADIES TALLORING & EMBROIDERY
�ىل/حممد عمر للتطريز و�خلياطة �لن�شائية ذ.م.م

MOHAMMED OMAR LADIES TALLORING & EMBROIDERY LLC
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شقر �لعاملية للمقاوالت و�لنقليات �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1301519 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي �شامل علي �شامل �لنيادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد خمي�س حممد علي �لرميثي
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شقر �لعاملية للمقاوالت و�لنقليات �لعامة
GLOBAL FALCON GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING ESTABLISHMENT

�ىل/�شيطرة لل�شيانة �لعامة
SAITHARA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول من�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برج �ل�شمحة للمقاوالت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1010483 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ برج �ل�شمحة للمقاوالت �لعامة

AL SAMHA TOWER GENERAL CONTRACTING

�ىل/�ربيان �وريك�س للمقاوالت �لعامة

ARABIAN ORYX GENERAL CONTRACTING

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/جنمة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الفق لالعمال �ل�شحية
رخ�شة رقم:CN 1137674 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ترف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شميم �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 2323885 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
 - للزهور  روز  �ل�ش�����ادة/بلو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2534470 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حف�شاء حممد طاهر غالم خلوتي �ملرزوقي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل مبارك �شامل بن عدله �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم د�ر �لرحمه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1107046 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد فاروق حممد ريا�س %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اال�سلوب املثايل للو�ساطة التجاري- ذ م م
يعلن مكتب مر�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت 
غر  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �الد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2019/02/11 بحل وت�شفية �شركة
ال�سلوب املثايل للو�ساطة التجاري - ذ م م 

بالرقم  �القت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
CN-1190702 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة 
 026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
�ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054 فاك�س 
�لطابق )7( مكتب رقم )705(  �شعيد عبد�هلل �جلنيبي  بناية 
 45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

يوما من تاريخ هذ� �العالن.

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

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

مطعم اجلدول - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- �نه مبوجب قر�ر �جتماع 

�جلمعية �لعمومية غر �لعادية بتاريخ 2019/02/28
بحل وت�شفية �شركة

مطعم اجلدول - ذ.م.م
بالرقم  �القت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
CN-1050948 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة 
  037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
فاك�س 037378989 �س.ب  202075 – مدينة �لعني – �شناعية 
رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �العالن

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

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

املجرة لتجارة العامة - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- �نه مبوجب قر�ر �جتماع 

�جلمعية �لعمومية غر �لعادية بتاريخ 2019/02/21
بحل وت�شفية �شركة

املجرة لتجارة العامة - ذ.م.م
بالرقم  �القت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
CN-1472556 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة 
  037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
فاك�س 037378989 �س.ب  202075 – مدينة �لعني – �شناعية 
رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �العالن

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

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�يرت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مووينغ للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2314862 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ركن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لثقة لالقم�شة
رخ�شة رقم:CN 1012105 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شاركول كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2051676 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد حمد �شيف خمي�س �ملكتومي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد علي خربا�س �ل�شاعدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد �ملغربي للمقاوالت و�لنقليات �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1333341 
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ حممد �ملغربي للمقاوالت و�لنقليات �لعامة

MOHAMED ALMAGHREBI CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT
�ىل/حممد �ملغربي للمقاوالت و�لنقليات �لعامة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 MOHAMED ALMAGHREBI CONTRACTING & GENERAL
TRANSPORTING-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول من�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لثعبان لت�شليح �ل�شيار�ت  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1057782 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ور�شة �لثعبان لت�شليح �ل�شيار�ت

AL THUABAN AUTO REPAIR WORKSHOP

�ىل/مركز �شنيك لالأد�ء �لعايل لل�شيار�ت

SNAKE PERFORMANCE AUTO CENTER

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
ح�شني  �ل�ش�����ادة/معمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للطابوق  رخ�شة رقم:1104080 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طماعه هالل حممد �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/ح�شني ر��شد �لكميت �لهاجري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

مي�شال  بريك�شت  ملف  يف  �الأوروب����ي  �الحت���اد  مفاو�شي  كبر  �أع��ل��ن 
للخروج من  �الآن  حتى  �لتو�شل حلل”  يتم  “مل  �أن��ه  �م�س  بارنييه 
�الأوروبية  �ملفو�شية  با�شم  متحدث  ذكر  ما  بح�شب  بريك�شت،  م��اأزق 
مرغريتي�س  �ملتحدث  وق��ال  بروك�شل.  يف  �الأخ��رة  �ملفاو�شات  عقب 
�الأوروبية  �ملفو�شية  �أب��ل��غ  بارنييه  �إن  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  �شكينا�س 
“كانت �شعبة«.  �ملحادثات  باأن  �الأوروب��ي،  �لتنفيذي لالحتاد  �لذر�ع 
حل  �أي  �ىل  �لتو�شل  يتم  “مل  باأنه  �ملفو�شية  �أع�شاء  بارنييه  و�أبلغ 
�لذي تو�شل  �تفاق �الن�شحاب”  يف هذه �ملرحلة يكون متما�شيا مع 
�إليه �الحتاد �الأوروبي مع رئي�شة �حلكومة �لربيطانية” يف ت�شرين 
�لثاين/نوفمرب �ملا�شي. و�أكد بارنييه �أنه رغم ذلك جرت �ملحادثات يف 
وجاء ت�شريحاته بعد يوم على �إجر�ئه جولة حمادثات  “جو بناء”. 
مع �لنائب �لعام �لربيطاين جيفري كوك�س ووزير بريك�شت �شتيفن 
“�شبكة  م�شاألة  بعد  يح�شما  مل  �جلانبني  �أن  بارنييه  و�أك��د  باركلي. 
يف  �لع�شو  �إيرلند�  بني  مفتوحة  �حل��دود  الإب��ق��اء  �لهادفة  �الأمان” 

�الحتاد ومقاطعة و�إيرلند� �ل�شمالية �لربيطانية.
وي���رى �الحت���اد �الأوروب����ي �أن ه��ذ� �الإج����ر�ء ���ش��روري للحفاظ على 
عملية �ل�شالم يف �إيرلند� �ل�شمالية لكن لندن تخ�شى من �أن يوؤدي 
مع  ج��م��رك��ي  �حت���اد  �شمن  ن��ه��ائ��ي  ب�شكل  بريطانيا  رب���ط  �إىل  ذل���ك 

�الحتاد �الأوروبي.

�جلبلية  �لتبت  مبنطقة  �ملعني  �ل�شينيني  �مل�����ش��وؤول��ني  كبر  ق��ال   
ومن  �ملنطقة  �رت��ف��اع  حتمل  ميكنهم  ال  �الأج��ان��ب  �إن  �م�س  �لنائية 
�لتي  �لقيود  عن  مد�فعا  �إليها  �لو�شول  تقييد  �إىل  بكني  حتتاج  ثم 

و�شعتها �حلكومة ب�شاأن من ميكنه �لذهاب �إىل هناك.
و�أ�شبح �لو�شول �إىل �لتبت، �لتي تقول �ل�شني �إنها “حررتها بطريقة 
�شلمية” عام 1950، نقطة خالف �أخرى يف �لعالقات مع �لواليات 
قانون  على  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  وقع  �أن  بعد  �ملتحدة 
)�لو�شول �ملتبادل( �ملعني بالتبت يف دي�شمرب كانون �الأول. و�شجبت 
�ل�شني �لقانون. وقال وو ينغ جيه رئي�س �حلزب �ل�شيوعي يف �لتبت، 
متحدثا على هام�س �جتماع �شنوي للربملان �ل�شيني، �إن كثر� من 
�الأمريكيني يزورون �لتبت خا�شة �لكبار يف �ل�شن و�إن بع�س �ل�شياح 
�شكان  �أن  و�أ�شاف  لالرتفاع.  نتيجة  م�شاكل”  “يو�جهون  �الأجانب 
�لتبت يعرثون على �أجانب ُتوفو� نتيجة �الأو�شاع �ل�شعبة. وقال وو 
“�أبلغنا مو�طنون عاديون �أن هناك خيمة مات �لنا�س بد�خلها قبل 
�إىل  ومل يو�شح  �لعثور عليهم( لنق�س �الك�شجني”  �أي��ام )من  عدة 

ماذ� كان ي�شر ومل يذكر �أي تفا�شيل.
و�شعنا  �خلا�شة،  و�ملناخية  �جلغر�فية  �الأو���ش��اع  بحث  “بعد  وتابع 
�شل�شلة من �لقو�عد تتعلق بدخول �الأجانب �لتبت مبا يتما�شى مع 
�الآخرون  �الأجانب  �الأمريكيني فقط.  ينطبق على  �لقانون. هذ� ال 

عليهم �أي�شا �اللتز�م بهذه �الإجر�ء�ت«.
 

�أّنهما �ّتفقتا على “خارطة  �أعلنت �حلكومة و�ملعار�شة يف نيكار�غو� 
�ل�شيا�شية  �الأزم��ة  �لبالد من  �إخ��ر�ج  �إىل  تهدف  ملفاو�شات  طريق” 

�لتي تتخّبط بها منذ ني�شان �أبريل.
�شتاني�شالف  فالدميار  �لفاتيكان(  )�شفر  �لر�شويل  �لقا�شد  وقال 
و�ملعار�شة  �حلكومة  بني  م�شرتكاً  �إعالناً  تالوته  خالل  �شومرتاغ 

من 16 بند�ً �إّنه “مت �إقر�ر خارطة �لطريق«.
ومبوجب �الإتفاق �لذي �أبرم بعد مفاو�شات ��شتمرت خم�شة �أيام بني 
حكومة �لرئي�س د�نيال �ورتيغا و�ملعار�شة ممّثلة ب�”�لتحالف �ملدين 
�شيلعب �شومرتاغ دور “�شاهد ومر�فق  للعد�لة و�لدميوقر�طية”، 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بح�شور  �شتجرى  �لتي  للمفاو�شات  دويل” 

و�لكنائ�س �لربوت�شتانتية.
�ملمثل  �ال���ش��ق��ف��ي  �مل��ج��م��ع  ع����ودة  �إىل  �لطريق”  “خارطة  وت�����ش��ر 
بالكاردينال ليوبولدو بريني�س ��شقف مانوغو� �إىل طاولة �ملفاو�شات 
�ملحادثات.  يف  دور  �أي  ع��ن  تخليه  �الإث���ن���ني  �أع��ل��ن  ق��د  ك���ان  ب��ع��دم��ا 
و�شي�شارك �أي�شا �لق�س �أولي�س ريفر� من�شق �لكنائ�س �الإجنيلية يف 

نيكار�غو� �ملعروفة باأنها �أقرب �إىل �ل�شلطة.

عوا�صم

بروك�سل

بكني

ماناغوا

با�سليه: الكامريون تخاطر مبزيد اإىل العنف 
•• جنيف-رويرتز:

لالأمم  �لتابعة  �الإن�شان  حلقوق  �ل�شامية  �ملفو�شة  با�شليه  مي�شيل  قالت 
�ملتحدة �أم�س �إن �لكامرون قد تغرق �أكرث يف �لعنف �إذ� مل توقف �حلكومة 
�لتي  �لقوة  �الإف��ر�ط يف  و�أ�شاليب  �ل�شا�شة  يوجهه  �ل��ذي  �لكر�هية  خطاب 
�إن �لتوتر�ت �مل�شتمرة منذ �أمد  تتبعها قو�ت �الأمن. وتقول �الأمم �ملتحدة 
�ل��ب��الد ومع  �إىل ���ش��ر�ع��ات م��ع �نف�شاليني يف ج��ن��وب غ��رب  بعيد حت��ول��ت 
مت�شددين �إ�شالميني يف �شمال غرب �لبالد، مما �أدى �إىل حمالت من جانب 

قو�ت �الأمن وترك 1.3 مليون �شخ�س بحاجة للم�شاعد�ت.
متطور  نهج  �ت��ب��اع  يف  ب���د�أت  �مل��ج��اورة  �ل�شاحل  منطقة  �إن  با�شليه  وق��ال��ت 
حلماية �ملدنيني خالل عمليات مكافحة �الإرهاب، و�إن م�شت�شارين قانونيني 
�مل�شلحة يف بوركينا  �لقو�ت  �ملتحدة يعملون مع  باالأمم  وخرب�ء حقوقيني 

فا�شو وت�شاد ومايل وموريتانيا و�لنيجر.
حقوقية  جلنة  �أ���ش��ارت  بعدما  مم��اث��ل،  نهج  تبني  على  �ل��ك��ام��رون  وحثت 
باالأمم �ملتحدة �ل�شهر �ملا�شي �إىل “�لنهج �ملفرط يف �لقوة من جانب قو�ت 
�الأمن يف مو�جهة �الأزمة... مبا ي�شمل تدمر مر�فق طبية ومد�ر�س وبنية 
حتتية �أ�شا�شية وقرى باأكملها«. وقالت با�شليه، وهي رئي�شة �شابقة لت�شيلي، 
يف تقرير �إىل جمل�س حقوق �الإن�شان �لتابع لالأمم �ملتحدة “�أ�شعر بالقلق 
�أي�شا �إز�ء حاالت مروعة من خطاب �لكر�هية، مبا ي�شمل ما يقوله زعماء 
�شيا�شيون، �إ�شافة �إىل قيود خطرة على �ملجال �ل�شيا�شي، مع حماكمات يف 

حمكمة ع�شكرية لعدد من �أع�شاء �أحز�ب �ملعار�شة«.
�الأزم���ة  ح���دة  لتخفيف  �الآن  خ��ط��و�ت  �ت��خ��اذ  �ل�����ش��روري  “من  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ع��ن��ف«. وق���ال وزير  �إىل  �ل��ب��الد وم��ن��ع م��زي��د م��ن �الن����زالق  �ملتفاقمة يف 
�إن حكومته  �ملا�شي للمجل�س  �الأ�شبوع  �لكامرون لوجني �مبيال  خارجية 
تكثف تدريب موظفي �خلدمة �ملدنية وقو�ت �الأمن على �حرت�م �حلقوق.

هل ي�ستطيع الرئي�س االأمريكي اإنقاذ نتانياهو؟

مبعدون من حزب العدالة يتحركون

ت�سكيل �سيا�سي جديد جمهول ُيهدد م�ستقبل اأردوغان

لندن جتّرد عمال اإغاثة يف �سوريا من وثائقهم

وزير: الطوارئ يف ال�سودان تقيد احلريات 

�لتاأثر  �الأخ���رى  ه��ي  جتلب  مل  �لرخي�شة  �خل�����ش��رو�ت 
�ملطلوب من �أردوغان. وقال حممد، بائع خ�شار بالقرب 
�خل�شرو�ت  �أك�شاك  �إن  ��شطنبول،  يف  تق�شيم  �شاحة  من 
�ل��ت��ي ت��دي��ره��ا �ل���دول���ة ج��ع��ل��ت م���ن �مل�����ش��ت��ح��ي��ل ع��ل��ي��ه �أن 
�لو�حد من  �لكيلوغر�م  يباع  �مل��ال. وحت��دث كيف  يك�شب 
�لطماطم فيها ب�4 لر�ت تركّية �أي ما ي�شاوي 75 �شنتاً 
ب  �لطماطم  كيلوغر�م  �أ�شرتي  �أن  “علي  وتابع  �أمريكياً 
ل��ر�ت من جتار �جلملة«.  ما يو�شحه حممد هو   4.5
�أن حزب �لعد�لة و�لتنمية خرق �خلط �الأحمر “ع�شو�ً يف 

�حلزب ع�شرة �أعو�م،  لكنهم خ�شرو� للتو �شوتي«.
و�لتنمية  �لعد�لة  حل��زب  �لوحيد  �ملنا�شر  حممد  لي�س 
�ل�شحيح.  �مل�����ش��ار  على  لي�شت  �الأم����ور  ب���اأن  ي�شعر  �ل���ذي 
يف  �ل��ب��ارزة  �ل�شخ�شيات  �أن  �إىل  �إعالمية  تقارير  وت�شر 
�إىل   من2007  �ل�شابق  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  مثل  �حل���زب 
2014 عبد�هلل غول، ورئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �أحمد د�ود 
�أوغلو، ووزير �القت�شاد �ل�شابق وع�شو موؤ�ش�س يف �حلزب 
علي بابا جان يعملون على تاأ�شي�س حزب جديد من ميني 
�لو�شط. لهذ� �ل�شبب، جذب �الأنظار موقع �إلكرتوين برز 

�أخر�ً ويدعى �حلزب �جلديد. 
من  يكافح  جديد  �شيا�شي  تنظيم  بتاأ�شي�س  �مل��وق��ع  وع��د 
�أمور كثرة كان على حزب �لعد�لة �لتنمية  �أجل حتقيق 
و�القت�شاد،  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  ت��ع��زي��ز  م��ث��ل  �أحت��ق��ي��ق��ه��ا، 
وحكم �لقانون. و�أو�شح �ملوقع �أن حكومة �حلزب �حلاكم 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�شرح �لكاتب �ل�شيا�شي �ملقيم يف ��شطنبول توما�س �شيربت 
كيف و�جه �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان م�شاكل 
�شيا�شية من قبل، لكن �مل�شاكل �ملرت�كمة قبل �أ�شابيع من 
�نتخابات بلدية ُمهمة، خطرة �إىل درجة �قنعت �لبع�س 

باإمكانية بروز حزب جديد قادر على هزميته.
�أردوغ��ان �لذي  �أن  �ر�ب ويكلي”  “ذي  وكتب يف �شحيفة 
بلغ �خلام�شة و�ل�شتني من عمره يف 26 فرب�ير )�شباط( 
�ملا�شي، يجول يف �لبالد جيئة وذهاباً ملقياً خطابات عدة 
�لعد�لة  ملر�شحي ح��زب  �ل��دع��م  �ل��و�ح��د حل�شد  �ل��ي��وم  يف 

و�لتنمية يف �النتخابات �لبلدية.
�ل��ذي حكم تركيا  �إن �حل��زب  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  وتقول 
منذ نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2002، قد يخ�شر �أنقرة 
يف 31 مار�س )�أذ�ر( �جلاري، وت�شر بع�س �ال�شتطالعات 
�إىل �أن �ملعار�شة قد حتظى بفر�شة الإنهاء حكم �حلزب يف 

��شطنبول، �أكرب مدن �لبالد. 
بالن�شبة  �إحلاحاً  �الأك��رث  �مل�شكلة  هو  �القت�شاد  تباطوؤ  �إن 
منذ   20% �لت�شخم  تخطى  �إذ  وح��زب��ه،  �أردوغ����ان  �إىل 
 ،12% �ل��ب��ط��ال��ة  وت���ع���دت  �مل��ا���ش��ي،  )�أي����ل����ول(  �شبتمرب 
�الأمريكي ما  �ل��دوالر  �للرة �لرتكية مقابل  و�نخف�شت 

جعل �لو�رد�ت �أكرث كلفة.
يف خطوة غر �عتيادية، بد�أت �حلكومة يف بيع �خل�شرو�ت 

�ملدعومة يف �ملدن �لكبرة ب�شبب �ل�شعوبة �لتي يو�جهها 
�لنا�س الإطعام عائالتهم، عقب �الرتفاع �حلادة يف �أ�شعار 
�لباذجنان، و�لطماطم، و�لبطاطا، و�شلع غذ�ئية رئي�شية، 
دور�ً  ت��وؤدي  �إ�شافية  �جتماعية  م�شائل  وهنالك  �أخ��رى.  
متز�يدة  �أردوغ�����ان مطالب  ي��و�ج��ه  �إذ  �مل�����ش��اك��ل،  ه��ذه  يف 
ب��اإر���ش��ال 3.6 م��الي��ني الج��ئ ���ش��وري �إىل دي��اره��م، لكنه 
ف�شل يف حتقيق وعده بتاأ�شي�س “منطقة �آمنة” ت�شيطر 
تكون منطقة  �أن  �شوريا، ميكن  �شرق  �شمال  تركيا  عليها 

ال�شتقبال �لالجئني فيها بعد مغادرتهم تركيا.
�أردوغ��ان �شخ�شية مثرة للجدل، يبجلها ماليني  يبقى 
�آخ��رون. وقال عامل �القت�شاد  �الأتباع ويرف�شها ماليني 
�إميري دليفيلي ّن “�الأمور لي�شت على ما ير�م”، يف �إ�شارة 

�إىل �الأو�شاع �القت�شادية. 
�ل��ت��م��وي��ل، جل����اأت �حل��ك��وم��ة �ل��رتك��ي��ة �إىل  وع��ن��د طلبها 
ذكر  �ل���ذي  دليفيلي  ب�شب  تقليدية”  غ��ر  “�إجر�ء�ت 
�أن �مل�����ش��رف �مل��رك��زي �ل��رتك��ي ح��ول �الأرب����اح �إىل خز�ئن 
�أ�شهر  ثالثة  قبل  �أي  �لثاين(  يناير)كانون  يف  �حلكومة 

من �ملوعد �ملعتاد. 
وكان من غر �ملرجح �أن جتد �حلكومة حلواًل م�شتد�مة 
بهذه �لطريقة. و�أ�شاف دليفيلي “�شيكون عليهم �لذهاب 
�أردوغ��ان خيار  �أ�شقط  لقد  �إىل �شندوق �لنقد �لدويل”. 
طلب �مل�شاعدة لكن �لعديد من �خلرب�ء يقولون �إن هذه 
ببيعهم  �لناخبني  م�شاعدة  حماولة  �إن  حتمية.  �خلطوة 

�رت��ك��اب��ه��ا يف �إط����ار ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ. وت��ر�ج��ع��ت �أع���د�د 
�مل�شاركني يف �لتظاهر�ت منذ دخول حالة �لطو�رئ حّيز 
�لتنفيذ لكن خرجت عدة تظاهر�ت �خلمي�س �ملا�شي يف 

�لعا�شمة �خلرطوم ومدينة �أم درمان.

 •• اخلرطوم-اأ ف ب:

قال وزير �شود�ين �أم�س �إن حالة �لطو�رئ �ملفرو�شة يف 
يف  �لعامة”  �حلريات  على  قيود�  “ت�شع  �لبالد  �أنحاء 
فر�شها  �لتي  �لتد�بر  �ل��ن��و�ب  يناق�س  وق��ت  يف  �لبالد 
�ملناه�شة  مل��ن��ع �الح��ت��ج��اج��ات  �ل��ب�����ش��ر  �ل��رئ��ي�����س ع��م��ر 

للحكومة.
22 ���ش��ب��اط ف��رب�ي��ر ف��ر���س حالة  و�أع���ل���ن �ل��ب�����ش��ر يف 
و��شعة مل  �أمنية  وذل��ك عقب حملة  �شنة  ملدة  �لطو�رئ 
�لد�مية �شد حكمه  �لتظاهر�ت  بال�شيطرة على  ت�شمح 

�مل�شتمر منذ ثالثة عقود.
وق���ال وزي���ر �ل��ع��دل حم��م��د �أح��م��د ���ش��امل �أم����ام �لنو�ب 
�الأربعاء لدى عر�س �الأمر �لرئا�شي للت�شويت عليه يف 
�لربملان �إن “فر�س حالة �لطو�رئ لها �آثار �شالبة فهي 

ت�شع قيود� على �حلريات �لعامة«.
�شريعا”  ت����زول  �أن  ت��رج��و  �ل���دول���ة  “لذ�  �أن����ه  و�أ����ش���اف 

�الأ�شباب �لتي �أدت لفر�س حالة �لطو�رئ.
�آذ�ر   11 يف  �ل��رئ��ا���ش��ي  �الأم����ر  ع��ل��ى  �ل��ن��و�ب  و�شي�شوت 

مار�س.

�لطو�رئ  حالة  فر�س  على  �لربملان  يو�فق  �أن  ويتوقع 
�ل���ذي ينتمي له  �ل��وط��ن��ي �حل��اك��م  �مل���وؤمت���ر  الأن ح���زب 
�ملكون من  �ملجل�س  �شاحقة يف  بغالبية  �لب�شر يحتفظ 

428 مقعد�.
و�شهد �ل�شود�ن مو�جهات د�مية منذ 19 كانون �الأول 
دي�����ش��م��رب ع��ق��ب �ن����دالع ح��رك��ة �ح��ت��ج��اج��ي��ة ���ش��د قر�ر 

�حلكومة رفع �شعر رغيف �خلبز ثالثة �أ�شعاف.
ويت�شاعد �لغ�شب يف �أنحاء �ل�شود�ن منذ �شنو�ت و�شط 
�أزمة �قت�شادية م�شتمرة ت�شببت يف �رتفاع كبر لن�شبة 

�لت�شخم ونق�س يف �لعملة �الأجنبية.
�القت�شاد  �إد�رة  ب�شوء  �لب�شر  �إد�رة  �ملتظاهرون  ويتهم 
ودعو� �لرئي�س �لبالغ من �لعمر 75 عاما �إىل �لتنحي.

غر  �لتجمعات  وحظر  موقفه  على  بقي  �لب�شر  لكن 
�ملرخ�شة و�أمر باإن�شاء حماكم طو�رئ خا�شة للنظر يف 

�النتهاكات �لتي يتم �رتكابها يف �إطار حالة �لطو�رئ.
وح����ل �ل��ب�����ش��ر �حل���ك���وم���ات ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �الحت�����ادي 
�الأمن  16 ع�شكريا و�ثنني من جهاز  و�لواليات وعني 
و�ملخابر�ت الإد�رة واليات �لبالد �ل�18. كما �أمر باإن�شاء 
يتم  �لتي  �النتهاكات  يف  للنظر  خا�شة  ط��و�رئ  حماكم 

خاب  منا�شرين  ك��ان��و�  �مل��وق��ع  موؤ�ش�شي  و�أن  “متعبة”  
ظنهم يف حزب �لعد�لة و�لتنمية.

باعتبارها  ر�شمياً  ي�شجل  مل  �أن��ه  �جلديد  �لت�شكيل  و�أك��د 
ليطلق  �ملوؤ�ش�شني،  �أع�شائه  �أ�شماء  ين�شر  لن  و�أن��ه  حزباً 

�لعنان �ملزيد من �لتكهنات بهوية �لذين يقفون ور�ءه. 
�شلفي  �لقادر  عبد  “حرييت”  �ملطلع يف  �ل�شحايف  وكتب 
تاأ�شي�شه  بعد  �حلاكم  �حل��زب  �شيتحدى  جديد�ً  حزباً  �أن 
لالنتخابات  و�شي�شتعد  �لبلدية،  �النتخابات  �إث��ر  ر�شمياً 
�أوغلو  وال  غ���ول،،  ال  يعلق  ومل    .2023 يف  �لرئا�شية 
فكر يف  غ��ول  �أن  وُيذكر  على خططهم.  علناً  ج��ان،  وبابا 
�ملا�شية،  �لرئا�شية  �النتخابات  �أردوغ��ان يف  �شد  �لرت�شح 
�أو  �إذ� ك��ان غ��ول  لكنه ع��دل عن ذل��ك.  بغ�س �لنظر عما 
م�شوؤولون �شابقون يف حزب �لعد�لة و�لتنمية �شيطلقون 
مناف�س  ع��ن  �الإ���ش��اع��ات  ت�شكل  ملمو�شاً،  �شيا�شياً  حت��رك��اً 
�إ�شار�ت �إىل �النزعاج �ملتز�يد  جديد الأردوغ��ان وحكومته 

بني �لناخبني. 
�لذين  ن�شية  �نخفا�س  ح��دي��ث،  ر�أي  ��شتطالع  و�أظ��ه��ر 
وجدو� �حلزب ناجحاً من %52 يف 2017 �إىل 36%. 
وق���ال �ل��ب��اح��ث �ل��رتك��ي يف م��رك��ز �الإ����ش���الم و�ل��ق��ان��ون يف 
�أوروبا بجامعة �إرلنغن �الأملانية، ح�شني جيجك: “يف هذ� 
�لو�شع، قد يكون لدى حزب من ميني �لو�شط فر�شة”، 
قائاًل �إن ت�شلط �أردوغان �أغ�شب عدد�ً من �لنا�س و�أفقد 

حزب �لعادلة و�لتنمية م�شد�قيته.

حماكم  يف  وحماكمتهم  �ملتظاهرين  مئات  توقيف  ومت 
�لطو�رئ. ويف �أول عقوبات �شدرت يف هذ� �الإطار، ق�شت 
حمكمة �لطو�رئ ب�شجن ثمانية حمتجني مل�شاركتهم يف 

م�شر�ت غر مرخ�شة.

اإجالء 900 مهاجر من كاالبريا يف ايطاليا 
 •• روما-اأ ف ب:

مهاجر   900 ح��و�ىل  �أن  �شالفيني  ماتيو  �الإيطايل  �لد�خلية  وزي��ر  �أعلن 
نقلو� بهدوء من حي �شان فرناندينو �لع�شو�ئية يف منطقة كاالبريا )جنوب 

غرب( ودمرت م�شاكنهم بجر�فات.
�لقومي  �ليميني  �لر�بطة  رئا�شة حزب  �ي�شا  �لذي يتوىل  �شالفيني،  و�كد 
�نتقلنا من  “كما وعدنا  �ل�شعبوية �اليطالية  و�لرجل �لقوي يف �حلكومة 
�الأقو�ل �ىل �الأفعال«. وبد�أت عمليات �جالء هوؤالء �ملهاجرين �لذين وجد 
عدد كبر منهم �أعماال مو�شمية، يف بع�س �الأحيان �شر� �أو مز�رع �ملنطقة، 
يف وقت مبكر من �شباح �الأربعاء. ووعد �شالفيني باإعادة �إ�شكانهم يف مر�كز 
على  رد�  �الرب��ع��اء  �شباح  قالو�  �ملهاجرين  من  كبر�  ع��دد�  لكن  ��شتقبال، 

�أ�شئلة و�شائل �العالم �نهم ما ز�لو� ال يعرفون �إىل �أين �شينقلون.

�لق�شية �لفل�شطينية ومتييعها.جاء ذلك يف كلمته خالل 
�جلل�شة �الفتتاحية للدورة �لعادية 151 ملجل�س �جلامعة 
،�لتي  �ل����وز�ري  �مل�شتوى  على  �م�����س  عقد  �ل���ذي  �لعربية 

عقدت �ليوم مبقر �المانة �لعامة للجامعة �لعربية.
وح���ول �الأو����ش���اع �ل��ع��رب��ي��ة ق���ال �ب���و �ل��غ��ي��ط �ن��ه��ا ال ز�لت 
�الأمنية  �جل��ب��ه��ات  خمتلف  على  �شعبة  حت��دي��اٍت  ت��و�ج��ه 
�ملنطقة  دول  �ن  ،م��و���ش��ح��ا  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
و�أمنية  �إن�شانية  تبعاٌت  لها  ممتدة  �أزم���اٍت  تعي�س  الز�ل��ت 
�لعربي  �لو�شع  على  بظاللها  وُتلقي  ح��دوده��ا،  تتجاوز 
برمته ،منوها يف هذ� �ل�شياق بثمة جهوٌد خمل�شة لت�شوية 

هذه �الأزمات.

•• القاهرة -وام:

�أكد �أحمد �أبو �لغيط �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية 
�شد�رة  يف  مكانها  يف  ح��ا���ش��رٌة  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن 
�الأولويات �لعربية الن �جلميع يدرك جيد�ً �أن �ال�شتقر�ر 
�لد�ئم يف �ملنطقة يتحقق فقط بت�شوية عادلة ُتف�شي �إىل 
وعا�شمتها  �لفل�شطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �إنهاء 

�لقد�س �ل�شرقية.
�أزمات  ب��اأن  �لكثرين  بني  �ل�شائد  �العتقاٌد  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لعرب �شرفتهم عن ق�شيتهم �الأخطر فاإن هذ� �لت�شور ال 
يعك�س �لو�قع، بقدر ما ُيعرب عن �أمنيات �لبع�س يف طم�س 

ل����دى خمتلف  م���ت���ز�ي���د�  �ق��ت��ن��اع��ا  ه���ن���اك  �ن  و�����ش���ار �ىل 
�الأطر�ف باأن �حللول �لع�شكرية لن حت�شم هذه �لنز�عات 
�ل�شيا�شية وحدها هي  ذ�ت �لطبيعة �الأهلية، و�أن �حللول 
�لكفيلة بتحقيق ��شتقر�ر على �ملدى �لطويل يحفظ للدول 
وحدتها و��شتقاللها. و��شاف �بو �لغيط �ن �جلميع يعلم 
�أن �لتئام جر�ح �ملجتمعات �لتي مزقها �ل�شر�ع و�الإحرت�ب 

�لد�خلي ت�شتلزم وقتاً و�شرب�ً ونف�شاً طوياًل .
هو  �لتنموية  �لقمة  دوري���ة  ��شتعادة  �إن  �لغيط  �ب��و  و�أك���د 
�لعربي  �ل��ع��م��ل  ����ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  �غ��ف��اُل��ه  ينبغي  م��وؤ���ش��ٌر ال 
بعد  �آلياته  وتن�شيط  م�شار�ته  و�نتظام  �مل�شرتك حليويته 

�شنو�ت تاأثرت فيها هذه �مل�شار�ت بو�قع �إحلاح �الأزمات.

اأبوالغيط: الق�سية الفل�سطينية يف �سدارة االأولويات العربية

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف مو�جهة حملة �نتخابية �شر�شة، 
�الإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ت���وّدد 
بنيامني نتانياهو �إىل حزب �لقوة 
�ل��ع��ن�����ش��ري، يف خطوة  �ل��ي��ه��ودي��ة 
�أثارت �نتقاد�ت و��شعة يف �لواليات 
وزير  �شئل  عندما  لكن  �مل��ت��ح��دة. 
مايك  �الأم�����ري�����ك�����ي،  �خل����ارج����ي����ة 
�الإد�رة  لدى  كان  �إذ�  بومبيو، عما 
ذلك  على  فعل  رد  �أي  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�ل���ق���ر�ر، �أج�����اب: “لن ن��ت��دخ��ل يف 
و�شنعطي  دميقر�طية.  �نتخابات 

•• لندن-وكاالت:

يطالب عامل �إغاثة بريطاين عالق 
���ش��وري��ا �حلكومة  وع��ائ��ل��ت��ه يف  ه��و 
�إلغائها  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
جو�ز �شفره، م�شدد�ً على �أنه هناك 
مل�شاعدة �الآالف من �مل�شابني جر�ء 
����ش���وري���ا منذ  �ل����د�ئ����رة يف  �حل�����رب 

 .2011
ويوؤكد توقر �شريف، )31 عاماً(، 
لندن،  و�لتهام�شتو يف  �ملنحدر من 
وهو يعمل حالياً �إىل جانب زوجته 
�إدلب  ر�ت�����ش��ي��ل ه��اي��دن، يف م��دي��ن��ة 
�ل�شورية، �أن �حلكومة �لربيطانية 

فيها  مب��ا  �مل��ف�����ش��ل��ني،  مر�شحيها 
�أيام �لرئي�س �الأ�شبق جورج بو�س، 
�أث��ر على �لنتيجة  وه��و ما ك��ان له 

�النتخابية. 
ف��ق��د ك��ان��ت �ل��ع��الق��ات ب���ني بو�س 
�إ�شحاق  ي��وم��ه��ا  �ل������وزر�ء  ورئ��ي�����س 
�لن�شاط  ب�شبب  م��ت��وت��رة  ���ش��ام��ر 
و�قتناع  �الإ�شر�ئيلي،  �ال�شتيطاين 
ب���اأن  ب��ي��ن��ه��م��ا  ل���ق���اء  �أول  ب���و����س يف 
�لتز�م  وهو  بوقفه،  �شيعد  �شامر 
ملو�قف  ن���ظ���ر�ً  ي��ك��ن حم��ت��م��اًل  مل 

�شامر �ملت�شددة. 
�شامر  يثق  مل  �ل��ك��ات��ب،  ر�أي  ويف 
يف بو�س، و�عتربه �شيا�شياً و�قعياً، 
باإ�شر�ئيل.  �رت��ب��اط  ع��ن��ده  ولي�س 
وحذر مو�شي �آرينز، وزير خارجية 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ي��وم��ه��ا، ���ش��ام��ر وقال 
عنك”.  “�شيتخلى  ب��و���س  �إن  ل��ه 
�شعى  فعندما  ���ش��و�ب.  على  وك��ان 
ل��ل��ح�����ش��ول على  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون 
���ش��م��ان��ات ل���ق���رو����س �إ����ش���ك���ان من 

�الإ�شر�ئيلي  ل��ل�����ش��ع��ب  �ل��ف��ر���ش��ة 
وي�شف  �مل�����ش��األ��ة«.   ه���ذه  للبت يف 
موقع  يف  م���ي���ل���ر،  دي���ف���ي���د  �آرون 
لدى  ب����ارز  ب��اح��ث  “بوليتيكو”، 
بومبيو  �إجابة  “ويل�شون”،  مركز 

مبتزنة ومنطقية، ورمبا �شادقة.
ولكنه يرى �أن ما يقال عن �متناع 
�شوؤون  يف  �لتدخل  ع��ن  �لطرفني 
�لرو�يات  من  �لد�خلية،  بع�شهما 
�الأمريكية  �لعالقة  عن  �خليالية 

�الإ�شر�ئيلية،  
�النتخابات  م��وع��د  �ق����رت�ب  وم���ع 
�الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �حل���ا����ش���م���ة، يف 9 
�إب������ري������ل) ن���ي�������ش���ان( �مل���ق���ب���ل، ويف 
لهزمية  ح��ق��ي��ق��ي  �ح���ت���م���ال  ظ����ل 
منذ  م���رة  الأول  �ل�������وزر�ء،  رئ��ي�����س 
تلك  ميلر  ي�شتعيد  �أع���و�م،  ع�شرة 
�متناع  �لذهبية عن  �لقاعدة غر 
�لتدخل  ع���ن  م��ف��رت���س  �أم��ري��ك��ي 
�الإ�شر�ئيلية.  �الن���ت���خ���اب���ات  يف 
تر�مب  ي���ري���د  “هل  وي���ت�������ش���اءل: 

�شوفييت  ي���ه���ود  ����ش��ت��ق��ب��ال  �أج�����ل 
ووزي����ر  ب���و����س  رف�������س  يف1991، 
�ملو�فقة  بيكر  جيم�س  خ��ارج��ي��ت��ه 

على �لطلب. 
وف�شل بو�س وبيكر �إ�شحاق ر�بني، 
�جل�����ر�ل �ل�����ش��اب��ق �مل��ع��ت��دال، على 
�إ�شحاق  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  مناف�شه 

�شامر. 
ويف 1996 ح�شل تدخل �أمريكي 
�آخر يف �نتخابات �إ�شر�ئيلية، وكان 
����ش���ارخ���اً ه����ذه �مل������رة. ف��ق��د و�ج���ه 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  ب��ري��ز،  ���ش��م��ع��ون 
ر�بني،  مقتل  بعد  �ل����وزر�ء  رئي�س 
نتانياهو، �لذي كان جنماً �شاعد�ً 
يف حزب �لليكود، ومل يكن مف�شاًل 
ع���ن���د �ل���رئ���ي�������س ك��ل��ي��ن��ت��ون �ل����ذي 
�عرتف يف مقابلة يف 2018، باأنه 
ع��م��ل الإع����ادة �ن��ت��خ��اب ب��ري��ز الأن 
ذلك كان �شي�شب يف �شالح عملية 

�ل�شالم. 
وح���������ش����ل �ل����ت����دخ����ل �ل����ث����ال����ث يف 

�الأوقات،  كل  يف  �شحيحاً  يكون  �أن 
ت��اري��خ طويل  ف��اأن��ا وزوج��ت��ي لدينا 
فقد   ،2012 ل��ع��ام  ي��ع��ود  م��وث��ق 
41 م�شروعاً يف �شوريا  �أ�ش�شنا معاً 
موؤكد�ً  موظفاً،   170 فيها  يعمل 
هي  هناك  �الإن�شانية  م�شارعيه  �أن 
�أك����رب دل��ي��ل ع��ل��ى ب���ر�ءت���ه م���ن كل 
�أو من  �إل���ي���ه  �مل��وج��ه��ة  �الت���ه���ام���ات 
�شده  �ملتخذة  �لعقابية  �الإج��ر�ء�ت 
�أنه  �شريف،  وي��وؤك��د  وعائلته.   ه��و 
قائاًل  د�ع�����س،  م��ع  متعاطفاً  لي�س 

�إع�����ادة �ن��ت��خ��اب ن��ت��ان��ي��اه��و؟، وهل 
ما  كل  �الأمريكي  �لرئي�س  �شيفعل 

يف و�شعه لتحقيق تلك �لرغبة؟«.
�الإجابة  �أن  ع��ل��ى  �ل��ك��ات��ب  ي��ر�ه��ن 
ع��ل��ى �ل�������ش���وؤ�ل���ني ه���ي ن���ع���م. فمن 
وجهة نظر تر�مب، تعترب م�شاعدة 
بيبي للتغلب على حتدياته م�شاألة 
���ش��ي��ا���ش��ات م���ف���ي���دة، خ���ا����ش���ًة عند 
�لتطلع �إىل �النتخابات �الأمريكية 

�ملقبلة، يف 2020.
ويذكر �لكاتب �أن روؤ�شاء �أمريكيني 
بال�شيا�شات  عقود،  تالعبو�، طيلة 
تر�مب  تدخل  و�إذ�  �الإ�شر�ئيلية. 
تاريخية  �شو�هد  لديه  فاإن  �ليوم، 

مماثلة. 
ح�شر  �أمريكياً  م�شوؤواًل  وبو�شفه 
�إ�شر�ئيلية  ع��رب��ي��ة  م���ف���او����ش���ات 
�أك����رث م���ن ع�شرين  �م���ت���د�د  ع��ل��ى 
ثالث  �ملقال  كاتب  ويتذكر  ع��ام��اً، 
�إد�ر�ت  ف��ي��ه��ا  ل��ع��ب��ت  م���ن���ا����ش���ب���ات 
لدعم  ك�����ب�����ر�ً  دور�ً  �أم����ري����ك����ي����ة 

�أو  مدنيني  ك��ان��و�  ���ش��و�ء  �أطيافهم، 
الأن مهمتنا هي  د�ع�����س،  م��ن  حتى 
�إنقاذ �الأرو�ح، لكننا نركز دوماً على 
تقدمي �ملعونة للنازحني �ل�شوريني، 

�لن�شاء و�الأطفال و�الأيتام منهم. 
�لربيطانية  �حل���ك���وم���ة  وت��خ��ل��ط 
�الأور�ق، خا�شة يف ظل خروج  بني 
د�ع�����س من  �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن تنظيم 
�إن�شاين،  بغطاء  �ملحا�شرة  �ملناطق 
م��دع��ني �أن��ه��م ع��م��ال �إغ���اث���ة، لكن 
�خل��ل��ط ال ميكن  �أن  ي��وؤك��د  �شريف 

�ألغت جو�ز�ت �شفر عائلته، مطالباً 
�شيا�شات  يف  �ل��ن��ظ��ر  ب���اإع���ادة  ل��ن��دن 
�الإلغاء �ملتبعة خا�شة حينما يتعلق 
�الأمر بالعاملني يف �ملجال �الإن�شاين 
يف مناطق �حلروب، وفقاً ملا ذكرته 
�شحيفة “�لغارديان” �لربيطانية 

�ليوم �لثالثاء. 
بتدخل  �أي�������ش���اً  ���ش��ري��ف  وي��ط��ال��ب 
�إلغاء  ق�����ش��ي��ة  ل��ل��ن��ظ��ر يف  �ل��ق�����ش��اء 
ج�������و�ز�ت ���ش��ف��ر ع��ائ��ل��ت��ه م���ن قبل 
ق�شاتها  يتمكن  خمت�شة  حمكمة 

بناء  و�حلكم  �الأدل���ة  يف  �لنظر  من 
عليها، م�شر�ً �إىل �أن عمال �الإغاثة 
ي��ح��اك��م��ون ب�����ش��ك��ل غ���ر ع�����ادل، �إذ 
نف�س  ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م غ���ال���ب���اً  م����ا 
�الإرهابيني  على  �ملطلقة  �الأح��ك��ام 

�ملتو�جدين يف �شوريا. 
ويو�شح عامل �الإغاثة �لربيطاين، 
مع  نتعامل  �إن�����ش��ان��ي��ة،  مهمتنا  �أن 
ننظر  ال  ب���ال���ت�������ش���اوي،  �جل���م���ي���ع 
جلن�شية �مل�شاب �أو دينه، �أو �نتمائه، 
باختالف  �ل��ع��الج  لهم  نقدم  نحن 

 ،2000 �الأول(  دي�شمرب)كانون 
كلينتون  م����ن  رغ���ب���ة  ع���ل���ى  ب����ن����اًء 
�إيهود  �ل�������ش���الم  م���وؤي���د  مل�����ش��اع��دة 
بار�ك، �شد �آرييل �شارون، �ملت�شدد 
ُيخفي  ال  ذل�������ك،  �إىل  �الآخ�����������ر.  
لنتانياهو.  �ل��ق��وي  دع��م��ه  ت��ر�م��ب 
رد  ع��ن  �أ�شبوع  قبل  �شئل  وعندما 
و�شيكة  �إد�ن����ة  �ح��ت��م��ال  على  فعله 
�أكد  �الإ�شر�ئيلي،  �ل��وزر�ء  لرئي�س 
وقال:  حليفه،  يدعم  �أن��ه  ت��ر�م��ب 
“�أدى نتانياهو عماًل جيد�ً رئي�شاً 
�إن����ه ق��ائ��د ذك���ي و�شارم  ل���ل���وزر�ء. 

وقوي«. 

لقد حاولو� قتلي مر�ر�ً، �إنهم �أ�شو�أ 
من �أن ميثلو� �مل�شلمني. 

وت�شدد دول كثرة �إجر�ء�ت �لعودة 
�لذين  �الأج����ان����ب  �مل��ق��ات��ل��ني  �أم�����ام 
يحاولون �خلروج من �شوريا، وتوؤكد 
�لربيطانية  �لد�خلية  �أن  �لتقارير 
تو�جه مع�شلة حقيقية يف حتديد 
يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  مو�طنيها  ح��ق��وق 
�شوريا على وجه �لتحديد، وحترم 
�إغاثة  ع���م���ال  �حل������االت  ب��ع�����س  يف 
�إىل جانب  ���ش��ف��ره��م  ج�����و�ز�ت  م��ن 
�أمنية.  خم��اوف  ب�شبب  عائالتهم 
من  يتخذ  �لبع�س  �أن  �إىل  م�شرة 

�لعمل �الإن�شاين غطاء للت�شليل. 
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اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 33751

با�ش������م : �س. عمر قا�شم �لعي�شائي و�شركاه للت�شويق  �ملحدودة

وعنو�ن����ه : فرميك�س بالز� - حي �الأندل�س - �شارع �إبر�هيم �جلفايل ، متفرع من �شارع �الأمر حممد بن عبد 

�لعزيز )�لتحلية(، �س.ب: 8680 - جدة 21492 - �ململكة �لعربية �ل�شعودية .

و�مل�شجلة حتت رقم : )26271(    بتاريخ : 2000/10/18  

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2019/11/16  

�إىل 2029/11/16.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع و�ل�شروط �ملن�شو�س 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 33752

با�ش������م : �س. عمر قا�شم �لعي�شائي و�شركاه للت�شويق  �ملحدودة

وعنو�ن����ه : فرميك�س بالز� - حي �الأندل�س - �شارع �إبر�هيم �جلفايل ، متفرع من �شارع �الأمر حممد بن عبد 

�لعزيز )�لتحلية(، �س.ب: 8680 - جدة 21492 - �ململكة �لعربية �ل�شعودية .

و�مل�شجلة حتت رقم : )26274(    بتاريخ : 2000/10/18  

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2019/11/16  

�إىل 2029/11/16.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع و�ل�شروط �ملن�شو�س 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 130007
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجر�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 131264 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/04 

وحتى تاريخ: 2029/06/04

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 44964

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 130070
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجر�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 131265 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/07 

وحتى تاريخ: 2029/06/07

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 45046

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127043
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجر�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ: 2011/10/05 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 155004 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/16 

وحتى تاريخ: 2029/03/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 126650

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 130070
باإ�شم : ثري �م كومبني

وعنو�نه: ثري �م �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية.

بتاريخ: 2012/12/11 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 127887 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/06 

وحتى تاريخ: 2029/04/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 127897

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 31599
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجر�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ: 2000/05/24 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 24731 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/01 

وحتى تاريخ: 2029/06/01

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 42288

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 31598
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجر�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ: 2000/10/08 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 25843 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/01 

وحتى تاريخ: 2029/06/01

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

EAT 42277

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 33754

با�ش������م : �س. عمر قا�شم �لعي�شائي و�شركاه للت�شويق  �ملحدودة

وعنو�ن����ه : فرميك�س بالز� - حي �الأندل�س - �شارع �إبر�هيم �جلفايل ، متفرع من �شارع �الأمر حممد بن عبد 

�لعزيز )�لتحلية(، �س.ب: 8680 - جدة 21492 - �ململكة �لعربية �ل�شعودية .

و�مل�شجلة حتت رقم : )26272(    بتاريخ : 2000/10/18  

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2019/11/16  

�إىل 2029/11/16.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع و�ل�شروط �ملن�شو�س 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 33753

با�ش������م : �س. عمر قا�شم �لعي�شائي و�شركاه للت�شويق  �ملحدودة

وعنو�ن����ه : فرميك�س بالز� - حي �الأندل�س - �شارع �إبر�هيم �جلفايل ، متفرع من �شارع �الأمر حممد بن عبد 

�لعزيز )�لتحلية(، �س.ب: 8680 - جدة 21492 - �ململكة �لعربية �ل�شعودية .

و�مل�شجلة حتت رقم : )26273(    بتاريخ : 2000/10/18  

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2019/11/16  

�إىل 2029/11/16.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع و�ل�شروط �ملن�شو�س 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية .

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573  العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/فون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كولك�شنز للم�شغوالت �ليدوية
رخ�شة رقم:CN 2225900 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  مار�س 2019 العدد 12573 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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عربي ودويل

�ل����رو�����ش����ي. ل���ق���د ك���ان���ت �ل���ث���ورة 
�أحد  �ل��ق��وم��ي��ة  �الإي���دي���ول���وج���ي���ة 
ن�شوب  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ب��اب 
�ل�������ش���ر�ع �ل�����ش��ي��ن��ي �ل���رو����ش���ي يف 
�أو�خر �ل�شتينات، وكان ماو ي�شّرع 
�لثقافية،  �ل����ث����ورة  وت������رة  م����ن 
وبحاجة �إىل عدو خارجي. غالًبا 
�إق��ال��ة رئ��ي�����س للوزر�ء،  ت��ك��ون  م��ا 
�حلافز  ه���ي  �ل��ق��ي�����ش��ر،  م���وت  �أو 
لبد�ية  ع�شر  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ق��رن  يف 
يف  �لرو�شية  �لتوغالت  نهاية  �أو 

�الأر��شي �ل�شينية.
ذلك  منذ  قليال  �الأم����ور  ت��غ��رت 
�ل�������ش���د�ق���ة  ت���������ز�ل  �حل���������ني: ال 
ترتهن  �ل����رو�����ش����ي����ة  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة 
لل�شيا�شة �لد�خلية لكال �لبلدين، 
وت�شعى �لقياد�ت �إىل حتقيق نف�س 
�ال�شتقر�ر  �شمان  بعزم:  �لهدف 
و�ل�شعي  �ل��د�خ��ل،  يف  �ل�شلطوي 
مع  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م���و�ج���ه���ة  �إىل 
و��شنطن يف �خلارج. �إّن �لنظامني 
و�ل�شيني  �ل���رو����ش���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لت�شابه،  ت�شابهاً، وهذ�  �أكرث  بات 

�أر�س خ�شبة لل�شد�قة.
�مل�شرتكة  �مل���ن���اف�������ش���ة  وت���������وؤدي   
�لعاملية  �ل���ع���ظ���م���ى  �ل����ق����وة  م����ع 
ه����ذه  ج���ع���ل  �إىل  �الأم���ري���ك���ي���ة، 

�ل�شد�قة �شرورة.
ه���ل ع��ل��ى �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة �أن 
ت��ق��ل��ق؟ ���ش��يء و�ح���د م��وؤك��د: هذ� 
�لو�شع ُيعّقد �شيا�شتها �خلارجية، 
ثنائياً  ورو�شيا  �ل�شني  ت�شكل  �ذ 
قوياً يت�شدى لها د�خل �ملنظمات 
�لدولية، �أو يف �إطار �الأزمات مثل 

فنزويال. 
�لت�شوي�س  �ل�شعب  م��ن  �شيكون 
على �ل�شد�قة بني بكني ومو�شكو. 
�الأم���ري���ك���ان،  م���ع  م���و�ج���ه���ة  ويف 
على  �ل��دول��ت��ني  ح��اف��ز  �شيتقل�س 
تن�شيق جهودهما. وعلى �الأرجح،  
تف�شل �لواليات �ملتحدة، �النتظار 
�أن ينفجر �لثنائي قبل  �أمل  على 

�أن ينتقل �إىل مرحلة �لفعل.
اأ�ستاذ م�ساعد يف مدر�سة 
فليت�سر وموؤلف كتاب 
“بوتينوميك: ال�سلطة واملال 
يف رو�سيا املنبعثة«

وبد�أت �ل�شني ، �لتي كانت ب�شدد 
�لتعايف من �لفو�شى �لتي �شببتها 
�ل����ث����ورة �ل��ث��ق��اف��ي��ة، �ل��ت��ف��ك��ر يف 
�أف�����ش��ل ط��ري��ق��ة ل���الق���رت�ب من 
درعا  �ملتحدة - وجعلها  �لواليات 

يف وجه �لقوة �ل�شوفياتية.
و�نقلبت  ���ش��ن��ة  خ��م�����ش��ون  م����رت 
�ل�شني  ح����ّل����ت  ل����ق����د  �حل������ال������ة. 
�حلدودية،  ن��ز�ع��ات��ه��م��ا  ورو���ش��ي��ا 
يف  �الأ���ش��دق��اء  �أف�����ش��ل  و�أ�شبحتا 
�لعامل. ما هي �الأر�شية �مل�شرتكة 
معار�شة  �إن���ه���ا  الن�����ش��ج��ام��ه��م��ا؟ 
يعتربها  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات 
جيو�شيا�شًيا  ت��ه��دي��ًد�  �ل��ط��رف��ان 

و�أيديولوجًيا.
�ل��ن�����ز�ع مبا   وت���اأت���ي ذك����رى ذ�ك 
�آخر  ����ش��ت��م��رت  �ل��ت��ح��ذي��ر:  ي�شبه 
�ل�شني  ب��ني  �لتحالف  م��ن  ف��رتة 
و�الحتاد �ل�شوفياتي، ع�شر �شنو�ت 
�أو نحو ذلك قبل �أن تنتهي بحرب 
عام 1969. ومع ذلك، ميكن �أن 
�لرو�شي  �ل�شيني  �لتو�فق  يكون 

�ليوم �أ�شلب.

تعاون اأوثق 
 - �شينية  م��ف��او���ش��ات  �أول  م��ن��ذ 
�ل���ت���اري���خ عام  رو���ش��ي��ة ك����ربى يف 
كثر  �ل��ب��ل��د�ن، يف  ك��ان   ،1689
م��ن �الأح���ي���ان، يف ���ش��ر�ع. �شمت 
رو���ش��ي��ا ج����زًء ك���ب���ًر� م���ن �شمال 
 ،1850 �أو�خ����ر ع���ام  �ل�����ش��ني يف 
)�ملنطقة  ���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ  غ����زت  ث���م 
�حلدودية( عام 1871 ، و�شّمت 
من�شوريا �ل�شينية عام 1900. 

مل ي��ك��ن �ل��ق��رن �ل��ع�����ش��ري��ن �أكرث 
هدوء: 

و�لثالثينات،  �ل��ع�����ش��ري��ن��ات  يف 
�لثو�ر  �ل�شوفياتي  �الحت���اد  �شّلح 
بغزو  وق���ام  وم��ّول��ه��م،  �ل�شينيني 
من�شوريا و�شينجيانغ مرة �أخرى. 
�لهجوم  ف�����اإن  �أخ������رى،  وب���ع���ب���ارة 
�ل�����ش��ي��ن��ي ع��ل��ى ح���ر����س �حل����دود 
�ل�شوفياتي، مل يكن �شوى مرحلة 
و�ح���دة م��ن ت��اري��خ )ط��وي��ل( جد� 

من �حلروب �ل�شينية �لرو�شية.
تعاونت   ، �ل��ك��وري��ة  م��ن��ذ �حل���رب 
ب�����ش��ك��ل وثيق  و�ل�������ش���ني  رو����ش���ي���ا 

�إنهما  وق��ت م�شى.  �أي  �أك��رث من 
�ملتحدة  �الأمم  �إط��ار  يف  يتعاونان 
�جها�س  �إىل  �ل�شعي  خ��الل  م��ن 
�الأولويات �لغربية. وتبيع رو�شيا 
يف  مبا  لل�شني،  ع�شكرية  معد�ت 
ذل���ك ���ش��و�ري��خ �أر����س-ج���و ��س- 

.400
�لت�شلطية  �الأنظمة  تدعمان  كما 
�آ����ش���ي���ا �ل���و����ش���ط���ى )و�أم����اك����ن  يف 
تدريبات  وجت����ري����ان   ، �أخ�������رى( 
ع�����ش��ك��ري��ة م�������ش���رتك���ة م����ن بحر 
�ل�شني  ب����ح����ر  �إىل  �ل���ب���ل���ط���ي���ق 
�شارك   ،  2018 ع��ام  �جل��ن��وب��ي. 
يف  ���ش��ي��ن��ي  �آالف   3 م����ن  �أك������رث 
يف  �لرو�شية  �لع�شكرية  �مل��ن��اور�ت 
فو�شتوك ، على �حلدود �جلنوبية 
للبالد - ومن �لو��شح �أن �جلي�س 
�لرو�شي ال يعترب �ل�شني تهديًد� 
وحولت  �ل��ق�����ش��ر،  �مل�����دى  ع��ل��ى 
رو���ش��ي��ا م��وؤخ��ر�ً ج���زء�ً ك��ب��ر�ً من 
�الأجنبي  �لنقد  من  �حتياطياتها 
�إىل �ليو�ن للحماية من �لعقوبات 

�الأمريكية.
هل �أقيمت هذه �ل�شد�قة لتدوم؟ 

تغير هذ� �لرتتيب؟
ع����الوة ع��ل��ى ذل���ك ، ل��ي�����س هناك 
ما يدل على �أن �لتعاون �ل�شيني 
�شوف  �لو�شطى  �آ�شيا  يف  �لرو�شي 
�أن  بالتاأكيد،  �شر�ع.  �إىل  يتحول 
�لبلدين ��شتثمر� منذ وقت طويل 
يف �ملنطقة، وكثر من م�شاحلهما 
متناق�شة، غر �أّن بكني ومو�شكو 
عرثتا على �لو�شيلة الإنقاذ �ملاعز 
و�مللفوف معا - حكمة تعود جزئيا 
�إىل �أن �لدولتني تتقا�شمان نف�س 
�ل�شيا�شي،  �ال�شتقر�ر  �الأولويات: 
و�حلفاظ على �لنخبة يف �ل�شلطة. 
�أزمة غر متوقعة - خالفة حمل 
بعد رحيل  كاز�خ�شتان  خالف يف 
�ملثال  �شبيل  ، على  �مل�شن  رئي�شها 
- ق��د ت��وت��ر �ل��ع��الق��ة ب��ني رو�شيا 
منهما  �أح�����د  ال  ل��ك��ن  و�ل�������ش���ني، 
ي��ت��م��ن��ى  ت��غ��ي��ر� ج����ذري����ا.. فمن 

م�شلحتهما �إذن، �لتعاون.
 �إن �ل�شيا�شة �لد�خلية، �أكرث من 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل��ارج��ي��ة، ه��ي �لتي 
يف  �مل��ف��اج��اآت  م��ن  �لعديد  �أنتجت 
�ل�شيني  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل��ت��اري��خ 

م��و���ش��ك��و على  �أّن  ف��ه��ل  �حل�����دود؛ 
ت��ف��ّوق��ه��ا يف هذه  و����ش���ك ف���ق���د�ن 

�ملنطقة؟
عدًد�  �أن  �إىل  ي�شر  م��ا  ي��وج��د  ال 
�ل�شينيني  �ملهاجرين  من  كبًر� 
من  رو����ش���ي���ا؛  �إىل  ط��ري��ق��ه��م  يف 
ن��اح��ي��ة �أخ�������رى، ف�����اإن م��ث��ل هذ� 
�ل���ن���زوح ���ش��ي��ك��ون م��ف��اج��ًئ��ا بع�س 
�الأج����ور  �أّن  �إىل  ن���ظ���ًر�  �ل�����ش��يء، 

غالًبا ما تكون �أعلى يف �ل�شني.
ن���ف�������ش���ه على  �الأم���������ر  وي���ن���ط���ب���ق 
�لتحليل �لقائل باأن �شهية �ل�شني 
قد  �لطبيعية  للمو�رد  �ملفتوحة 
ُتعّقد عالقتها مع جارتها �لغنية 
�الأر��شي  ق�شم  �إىل  وتدعوها   -
�إىل  و�شولها  ل�شمان  �ل��رو���ش��ي��ة 

تلك �ملو�رد.
بالفعل  ت�شتطيع  �ل�شني  �أّن  �إاّل   
�ملعدنية  �ل����رثوة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 

لرو�شيا باأ�شعار منا�شبة. 
رو�شيا  ت��ك�����ش�����������������ب  �مل��ق��اب��������������ل،  يف 
�أكب������ر  م��ن  و�ح���دة  �إىل  �ل��دخ��ول 
�الأ�����ش����و�ق )و�الأ������ش�����رع من������و�ً( يف 
يري�����د�ن  فلم������اذ�  �لعال������م.. 

�لكثرون  ي�����ش��ك   ، و����ش��ن��ط��ن  يف 
ميكن  �ل������و�ق������ع،  ويف  ذل�������ك.  يف 
�لعديد  حتديد  ب�شهولة،  للمرء، 
و�خلالفات  �ل��ت��ن��اف��ر  ن��ق��اط  م��ن 

�ملحتملة بني مو�شكو وبكني.
�آ�شيا  رو����ش���ي���ا  �ع����ت����ربت  ل���ط���امل���ا   
نفوذها  د�ئرة  �لو�شطى جزًء من 

، لكن �ل�شني تنت�شر:
�مل�������ش���اري���ع  م������ن  �ل����ع����دي����د  �إن   
�مل��رت��ب��ط��ة بطرق  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�حل����ري����ر �جل�����دي�����دة ت����زده����ر يف 
م�شاألة  �أي�شا  و�شتلعب  �ملنطقة، 

�ملكانة و�لزعامة دورها. 
يف �ل�شابق ، كانت مو�شكو متفوقة 
على �شريكها �ل�شيني. �ليوم، قوة 
بكني تتفّوق على رو�شيا، حتى لو 
بذلك.  �الع��رت�ف  �لرو�س  رف�س 
جيم�س  قال  ملاذ�  بالتايل،  ونفهم 
�الأمريكي  �لدفاع  وزير   ، ماتي�س 
يرى  �إن��ه  �ملا�شي،  �لعام   ، �ل�شابق 
�ملدى  على  �شيتقل�س  “�لتو�وؤم  
�ل��ط��وي��ل ب��ني م�����ش��روع��ات رو�شيا 

و�ل�شني«.
�لطويل”  “�ملدى  ه�����ذ�  ل���ك���ن   

طيلة  ن�شبًيا.  ق�����ش��ًر�  ي��ك��ون  ق��د 
منت�شف  ت��ل��ت  �ل���ت���ي  �ل��ع�����ش��رّي��ة 
�خل���م�������ش���ي���ن���ات، �ن���ت���ق���ل �الحت�����اد 
حلفاء  م��ن  و�ل�شني  �ل�شوفياتي 
مت�شادين  �أع��د�ء  �إىل  متميزين، 
مو�شكو  ب���ك���ني  �ت���ه���م���ت  ع���ن���دم���ا 
�ملبادئ  وخ��ي��ان��ة  ب��االإم��ربي��ال��ي��ة 
�ال�شرت�كية. وكان هذ� �النقالب 

غر متوّقع باملّرة:
�ل�شوفياتي  �الحت���اد  ��ل  ���ش��َهّ فقد   
وحكومته  تونغ  ت�شي  ماو  �شعود 
وكان   ،1949 ع���ام  �ل�����ش��ي��وع��ي��ة 
�القت�شاد  ي��دع��م��ون  �ل�����ش��وف��ي��ات 
�أو�ئ��ل �خلم�شينات،  �ل�شيني منذ 
�لق�شري.  �لت�شنيع  ف���رتة  وه���ي 
وك����ان����و� ق����د ر�ف����ق����و� �خل���ط���و�ت 
�أن  قبل  �ل�شيني،  للنووي  �الأوىل 
�ملن�شاآت  ت��دم��ر  ف��ك��رة  ت��د�ع��ب��ه��م 
�لنووية لبكني مب�شاعدة �لواليات 

�ملتحدة.
 وكان �الحتاد �ل�شوفياتي ال يز�ل 
�ل�شيني  �جلي�س  ت��دري��ب  ي��ت��وىل 
عام 1960، وبعد ت�شع �شنو�ت ، 

كان هدفا لنر�نه.

ال�سالم اأكرث من احلرب
�مل�شرة  ه����ذه  رغ����م   ، ذل����ك  وم����ع 
�لكثر  باملفاجاآت، هناك  �حلافلة 
من �الأمثلة على �لتقارب �لربقي 
)ظاهريا(.  �لناجح  و�ال�شتقر�ر 
غالباً ما حتاربت �ل�شني ورو�شيا، 
ول����ك����ن ت����ظ����ّل �ل���غ���ل���ب���ة ل���ف���رت�ت 
�ل�شالم. و�لذين يتوقعون قطيعة 
�شي�شطرون  ومو�شكو  بكني  بني 
�شتكون  �لتي  �لعنا�شر  �شرح  �إىل 
�لديناميكية  ق��ل��ب  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

�حلالية. 
�لتحليالت  ت�����ش��ت��ن��د  ال  �أح���ي���ان���ا، 
�أي حقيقة  ع��ل��ى  ت����د�وال  �الأك����رث 
باأن  �لبع�س  يتحّجج  ملمو�شة. 
�مل����الي����ني م����ن �ل�����ش��ي��ن��ي��ني من 
�ملكتظة  )�ملنطقة  �ل��ب��الد  �شمال 
بال�شكان( هم على و�شك �الندفاع 
�ل����رو�����س  و�ن  ����ش���ي���ب���ري���ا،  �إىل 
يغادرون �شيبريا ومئات �ملاليني 
جنوب  يعي�شون  �ل�شينيني  م��ن 

اإن النظامني ال�سيا�سيني الرو�سي وال�سيني بات 
اأكرث ت�سابهًا, وهذا الت�سابه اأر�ص خ�سبة لل�سداقة

من الوا�سح اأن اجلي�س الرو�سي ال
 يعترب ال�سني تهديًدا على املدى الق�سري

حّلت ال�سني ورو�سيا نزاعاتهما احلدودية, 
واأ�سبحتا اأف�سل الأ�سدقاء يف العامل 

املناف�سة امل�سرتكة مع القوة العظمى 
االأمريكية جتعل هذه ال�سداقة �سرورة

يعترب الطرفان اأّن الوليات املتحدة ت�سكل 
تهديًدا جيو�سيا�سًيا واأيديولوجًيا يحّتم توافقهما

توافقهما ُيعّقد �سيا�سة وا�سنطن اخلارجية:

االنفراج ال�سيني الرو�سي: الدفء الذي جاء من ال�سقيع...
•• الفجر - كري�س ميلر 

ترجمة خرية ال�صيباين
النار  ال�سينية  القوات  فتحت   ,  1969 مار�ص   2 يف 
ت�سنباو,  جزيرة  يف  ال�سوفيات  احل��دود  حر�ص  على 
قيمة  اأي  من  خالية  )ولكنها  عليها  متنازع  منطقة 

جزء  وهي   , اأو���س��وري  نهر  على  تقع  اإ�سرتاتيجية( 
بني  تف�سل  التي  املتطرفة  ال�سرقية  احل���دود  م��ن 
ع�سرات  على  ال�سيني  الع��ت��داء  واأ�سفر  البلدين. 
الوفيات. كانت تلك نقطة البداية لأزمة متعددة من 
التحذيرات امل�ستمرة, واملناو�سات العنيفة على طول 

احلدود ال�سينية- ال�سوفياتية.

حل�سن احلظ , كان نطاق ال�سراع ال�سيني ال�سوفياتي 
عام 1969 حمدوًدا ؛ اقت�سر ح�ساده على ب�سع مئات 

من القتلى “فقط”.
 مع ذلك, كان لهذه املواجهة الب�سيطة, تاأثري حتويل 

م�سار احلرب الباردة.
بنف�ص  ال�سيوعية  عمالقا  ق��ام  الأزم���ة,  اأعقاب  يف 

الت�سخي�ص: اإذا اأراد اأي منهما الت�سّدي جلاره املزعج, 
املتحدة. يف  الوليات  روابطه مع  اأوًل تقوية  فعليه 
�سوفياتي  دبلوما�سي  �ساأل  وا�سنطن,  يف  غداء  ماأدبة 
الأبي�ص  البيت  فعل  رد  �سيكون  كيف  اأمريكي  ممثل 
النووية  ال�سني  تر�سانة  مهاجمة  مو�سكو  قررت  اإذا 

ال�سغرية وتدمريها.

�شيبريا �ر�س تو�فق �م �شر�ع؟

ال �شر�ع نفوذ بني �لدولتني يف ��شيا

�لتناق�شات بني �لعمالقني �نتهت �م موؤجلة؟

عدو م�شرتك  يفر�س �لتو�فق بني مو�شكو وبكني

هل �شي�شتمر �لدفء؟

�لتعاون �لرو�شي �ل�شيني �شمل جميع �مليادين

ال�سيا�سة الداخلية اأكرث من ال�سيا�سة اخلارجية, هي التي اأنتجت العديد من املفاجاآت يف التاريخ الدبلوما�سي ال�سيني الرو�سي
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هجوم دام على �سركة يف �سرق اأفغان�ستان 
•• جالل اباد-اأ ف ب:

ت�شببت عملية �نتحارية تالها �إطالق نار ��شتهدفت �شباح 
�ب���اد ب�شرق  ب��ن��اء قريبة م��ن م��ط��ار ج��الل  �الأرب���ع���اء �شركة 
تتو��شل  فيما  �الق��ل،  على  �شخ�شا   16 مبقتل  �أفغان�شتان، 

حمادثات �شالم بني �لواليات �ملتحدة وحركة طالبان.
وقال عطاهلل خوقياين �ملتحدث با�شم حاكم والية نانغرهار 
وكربى مدنها جالل �آباد، “�نتهى �لهجوم، وقتل �ملهاجمون 

�خلم�شة«.
وحتدث �لع�شو يف جمل�س �لوالية �أجمل عمر عن 18 قتيال. 

و�أكد لوكالة فر�ن�س بر�س مقتل �ملهاجمني �خلم�شة.
وتفيد �ملعلومات �الولية �ن �ل�شركة �مل�شتهدفة هي “�ل�شركة 
على  بها  �الت�شال  تعذر  �لتي  �الفغانية  للبناء”  �لهند�شية 

�لفور.
زمر�ي  �هلل  ذبيح  نانغرهار  والي��ة  جمل�س  يف  �لع�شو  وك��ان 
قال لوكالة فر�ن�س بر�س، �ن “�نتحاريني م�شلحني هاجمو� 
مبنى �شركة خا�شة للبناء وت�شللو� �إليه باكر� هذ� �ل�شباح. 

وقتل مدنيون كانو� يعملون فيه«.
تفجر  �ىل  ع���م���د�  “�نتحاريني  �ن  خ���وق���ي���اين  و�أو�����ش����ح 
�آخرين”  �ثنني  �الأم��ن  قوى  وقتلت  �ملتفجرتني  �شرتتيهما 
قبل �ن تنت�شر �لقو�ت �خلا�شة �الأفغانية وت�شاعد يف �لق�شاء 

على �آخر �ملهاجمني.
�شيارة مفخخة و�شرتتني متفجرتني  بعد ذلك على  وُعرث 

وعدد من �الألغام، كما قال خوقياين.

وق��ع ه��ذ� �لهجوم �جل��دي��د يف وق��ت جت��ري مفاو�شات بني 
�ملا�شي،  �ال�شبوع  منذ  قطر  يف  وطالبان  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
وتهدف �إىل و�شع حد للنز�ع �مل�شتمر منذ حو�ىل 18 عاما.

روبرت  �الم��رك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  و�أك���د 
لكن  “تقدما قد حتقق”  باالدينو يف و��شنطن �لثالثاء �ن 

“ما ز�ل يتعني �لقيام بخطو�ت �خرى«.
وذكرت وز�رة �خلارجية �الأمركية �ن �ملحادثات ترّكز على 
�شت�شّكل  و�لتي  بينها  فيما  �ملرت�بطة  �الأربعة  “�ملو�شوعات 
منذ  �مل�شتمرة  �حل��رب  الإنهاء  م�شتقبلي”  �تفاق  �أّي  �أ�شا�س 
�لقو�ت  و”�ن�شحاب  �الإرهاب”  “مكافحة  وه���ي   2001
�إط���الق  و”وقف  �الأفغان”  ب��ني  و”�حلو�ر  �الأمركية” 

�لنار«.
وكان �ملتحدث با�شم طالبان ذبيح �هلل جماهد قال يف بيان 

�ن �ملحادثات �جلارية تتقّدم “بتاأّن وحذر«.
�أفغان�شتان زملاي خليل ز�د  �إىل  �ملبعوث �الأمركي  و��شتاأنف 
يف 25 �شباط/فرب�ير يف �لدوحة هذه �لدورة �جلديدة من 
��شتمر  توقف  بعد  طالبان،  حركة  م��ع  �ل�شالم  مفاو�شات 

يومني الجر�ء “حمادثات د�خلية«.
�ملتعاقبة  �ل�شتة  �أطول لقاء بني �لطرفني منذ �اليام  وهذ� 
ب  �نتهت  �لتي  �لثاين/يناير،  كانون  �و�خ��ر  �ملحادثات  من 
من  �الأمركية  �لقو�ت  بان�شحاب  يتعلق  �تفاق”  “م�شروع 
�فغان�شتان  تتحول  باأال  طالبان  و�لتز�م  �الأفغانية  �الر��شي 
هجومات  �شن  ي��ري��دون  �ل��ذي��ن  لالرهابيني  خلفية  ق��اع��دة 

خارج �لبالد.

حتالف تركي اإيراين �سد »الكرد�ستاين«
•• اأنقرة-وكاالت:

ك�شف وزير �لد�خلية �لرتكي �شليمان �شويلو �أن بالده �شتنفذ بعمليات �أمنية م�شرتكة 
مع �إير�ن، �شد حزب �لعمال �لكرد�شتاين.

“منظمة ح���زب �لعمال  �أن  �ل��ر���ش��م��ي��ة، �م�����س ع��ن��ه،  �ل��رتك��ي��ة  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �الأن���ب���اء 
�لكرد�شتاين �الإرهابية تعي�س �أ�شو�أ �أيامها، و�شنقوم بعمليات �أمنية م�شرتكة مع �إير�ن 

�شدها«.
ومل يو�شح �لوزير �أي تفا�شيل عن توقيت �أو مكان �لعمليات.

�لوقت  يف  تركيا  د�خ��ل  �ملنظمة،  �إرهابيي  من   700 من  �أق��ل  “هناك  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�أن  ب�شكل كبر”،  �نخف�س  تركيا  د�خ��ل  �إىل  �الإرهابيني  “ت�شلل  �إن  وق��ال  �حل��ايل«. 
“12 �إرهابياً فقط من حزب �لعمال �لكرد�شتاين ت�شللو� �إىل د�خل تركيا منذ مطلع 

يناير)كانون �لثاين( �ملا�شي«.

•• الفجر - تون�س - خا�س
�لباجى  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  دع���ا 
�ل����وح����دة  �إىل  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق����ائ����د 
على  وقوف������ه  م��وؤك��د�  �ل��وط��ن��ي��ة، 
بجميع  ع��الق��ت��������������������������ه  يف  �حل���ي���اد 
�أح����������ز�ب  كانت  ���ش��و�ء  �الأط���ر�ف 
جمتمع  م���ك���ون���ات  �أو  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

مدين �أو جمعيات.
ت�شريح  يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  وق���ال 
�أد�ه���ا �أم�س  �شحفي خ��الل زي��ارة 
�مل���وؤمت���ر�ت  ق�����ش��ر  �إىل  �الأرب����ع����اء 

ب���ال���ع���ا����ش���م���ة �ل���ت���ون�������ش���ي���ة �ل����ذي 
�لعربية  �لقمة  �أ�شغال  �شيحت�شن 
�الأط����ي����اف  ك����ل  ت��ع��م��ل  “عندما 
�شتكون  ب��ي��ن��ه��ا  م����ا  يف  ب��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لنتائج ممتازة، وهي ر�شالة �أرجو 
يف  �ل�شيا�شة  رج�����ال  يفهمه������ا  �أن 
�أننا  خ��ا���ش��ة  �مل�شتقبل  يف  ت��ون�����س 
�نتخابية  �ش�����نة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ون 
�جلمي����ع  ف��ي��ه�����������������ا  ���ش��ي�����ش��������������ارك 
�لتون�شيني  كل  يقبل  �أن  ونرج����و 
ع��ل��ي��ه��ا الن���ت���خ���اب م����ن ي���ري���دون 

�ختياره”.

دول������ة منذ  ” ت���ون�������س  و�أ������ش�����اف 
و�ل��رج��ال متر  �شنة  �آالف  ث��الث��ة 
و�حل��ك��وم��ات مت��ر وت��ب��ق��ى تون�س 

فوق �جلميع”.
�لتون�شيني  رئي�س كل  �أنا  وتابع” 
�جلميع  م��ع  �مل�شافة  نف�س  وعلى 
جمتمع  �أو  ج��م��ع��ي��ات  �أو  �أح�����ز�ب 
مدين، وتون�س للجميع وال نريد 

�إق�شاء �أي طرف “.
يوجه  �أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  و�أع������رب 
خالل  للعامل  تون�س  يف  �ل��ف��رق��اء 
تون�س  “�شورة  �ل�������ش���ن���ة  ه������ذه 

ف��ي��ه��ا �جلميع  ي���ت���ع���اون  م���وح���دة 
فوق  تكون  �لتي  �ل��دول��ة  و���ش��ورة 

وفق تعبره. �جلميع”، 
رئي�س  ت���������ش����ري����ح����ات  وج�����������اءت 
�جل��م��ه��وري��ة ع��ل��ى ه��ام�����س زي���ارة 
بالعا�شمة  �مل�����وؤمت�����ر�ت  ل��ق�����ش��ر 
لالطالع على تقدم �لتح�شر�ت 
�لذي  �لف�شاء  ه��ذ�  و�الأ���ش��غ��ال يف 
�جلاري  م��ار���س  نهاية  �شي�شتقبل 
قادة �لدول �لعربية و�لعديد من 
�ل�شخ�شيات �لدولية يف �إطار قمة 

جامعة �لدول �لعربية.

•• جنيف-اأ ف ب:

�ل��ع��ل��ي��ا يف �الأمم  �مل��ف��و���ش��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أم�س  �الن�������ش���ان  حل���ق���وق  �مل���ت���ح���دة 
“تفاقم”  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات  �أن 

و�القت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأزم�����ة 
وقالت  ف��ن��زوي��ال.  يف  و�الجتماعية 
�أمام جمل�س حقوق  مي�شيل با�شليه 
�إن  �مل����ت����ح����دة  �المم  يف  �الن���������ش����ان 
“�لو�شع يف فنزويال يك�شف بو�شوح 

النتهاكات  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق��ة 
�حلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية - مبا يف 
ذلك عدم �حرت�م �حلريات �الأ�شا�شية 
و��شتقالل �ملوؤ�ش�شات �لرئي�شية - �أن 
�القت�شادية  �حلقوق  تر�جع  تفاقم 

و�الجتماعية«.
حول  خطابها  مبنا�شبة  و�أ���ش��اف��ت 
�أي�شا  يدل  “هذ�  �لعامل  يف  �لو�شع 
لهذه  �ل�����ش��ري��ع  �ل��ت��ده��ور  �أن  ك��ي��ف 
�ل�شروط �القت�شادية و�الجتماعية 
�لتظاهر�ت  م��ن  م��زي��د  �إىل  ي����وؤدي 
جديدة  و�ن���ت���ه���اك���ات  �أك������رب  وق���م���ع 

للحقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية«.
تفاقم  �ل��و���ش��ع  “هذ�  �أن  وت��اب��ع��ت 
ب�شبب �لعقوبات و�الأزمة �ل�شيا�شية 
�حلالية  و�لد�شتورية  و�الجتماعية 

�لناجمة عن ذلك مثرة للقلق«.
�الن�شان  حقوق  جمل�س  و�شيدر�س 
�ل��ت��اب��ع ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �ل��و���ش��ع يف 
�أك���رث يف  ب�����ش��ورة معمقة  ف��ن��زوي��ال 
�ملفو�شة  بح�شور  �آذ�ر/م��ار���س   20
�ل���ع���ل���ي���ا. وك����ان����ت ك����ر�ك����ا�����س دع���ت 
�الأخرة يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب 
“للتحقق من وقع  لزيارة فنزويال 
وياأتي خطابها يف حني  �لعقوبات«. 
نيكوال�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  دع��ا 
�آذ�ر/  9 يف  �ل��ت��ظ��اه��ر  �إىل  م����ادورو 

على  �شنو�ت”  �أرب����ع  “بعد  م��ار���س 
�ع���الن �ل��رئ��ي�����س �الأم���رك���ي بار�ك 

�لثالثاء  �ل��ع��ق��وب��ات.  الأول  �أوب���ام���ا 
�الأمركي  �خل���ا����س  �مل��م��ث��ل  �أع���ل���ن 
�أبر�مز  �إل��ي��وت  فنزويال  ل��الأزم��ة يف 
قيود�  قريبا  �شتفر�س  و��شنطن  �أن 
�الأمركية  �لتاأ�شر�ت  على  جديدة 

لالأفر�د �لذين يدعمون مادورو.
�خل�����ز�ن�����ة  ت���ب���ن���ي  ي�������ش���ت���ب���ع���د  ومل 
�الأم�������رك�������ي�������ة ب�����ع�����د �ل����ع����ق����وب����ات 
�لنظام  على  �ملفرو�شة  �القت�شادية 
ثانوية”  “عقوبات  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي، 
وحتى  �أجنبية  موؤ�ش�شات  ت�شتهدف 
�لتعامل مع كيانات  دوال ت�شتمر يف 
�الأمركية  �لقائمة  على  فنزويلية 
على  ع���ام���ا   20 وب���ع���د  �ل���������ش����ود�ء. 
�حلكم  �أىل  ت�شافيز  ه��وغ��و  و���ش��ول 
يو�جه   ،2013 يف  ت��ف��وي  و�ل����ذي 
م��������ادورو حركة  ن���ي���ك���وال����س  خ��ل��ف��ه 
�لربملان  رئ��ي�����س  ي��ق��وده��ا  �ح��ت��ج��اج 
خ�����و�ن غ���و�ي���دو �ل�����ذي �ع�����رتف به 
رئي�شا  �ل��دول��ي��ة  �الأ����ش���رة  م��ن  ق�شم 
مليون   2،7 ح��و�ىل  وفر  بالوكالة. 
فنزويلي من �لبالد منذ بدء �الأزمة 
 2015 �ل�شيا�شية و�القت�شادية يف 

وفقا الأرقام �الأمم �ملتحدة.

اأكد اأنه على نف�ص امل�سافة من اجلميع

تون�س: الرئي�س ال�سب�سي يدعو للوحدة الوطنية
�لرئي�س �لتون�شي يعاين ف�شاء �لقمة �لعربية بتون�س

�سوريا الدميقراطية تتهم داع�ص با�ستخدام املدنيني دروعًا ب�سرية

خروج املزيد من املحا�سرين يف الباعوز قبل ا�ستئناف العمليات
�آالف �لن�شاء �ملنقبات يقفن �لثالثاء يف طو�بر بانتظار تفتي�شهّن.

وبعد ذلك، يجل�شن على بطانيات على �الأر�س وهّن يحملن �أطفالهّن �لذين 
يرتفع �شوت بكائهم �أحياناً، بعد ح�شولهّن على ماء وخبز ف�شاًل عن حليب 

وحفا�شات لالأطفال.
وي�شل �لرجال على عكاز�ت �أو حممولني على �أ�شّرة متنقلة. بع�شهم يلّف 

�شماد�ت حول روؤو�شهم �أو �أقد�مهم نتيجة �إ�شابات تعر�شو� لها.
وقالت �مر�أة بلجيكية تبلغ 24 عاماً، ن�شاأت يف فرن�شا وتقدم نف�شها با�شم 
�شافية، “ال يز�ل هناك �لكثر من �الأ�شخا�س” يف �لباغوز، بينهم زوجها 

وهو فرن�شي �جلن�شية.
و�أ�شافت “نريد فقط �أن نرتاح ونفكر جيد�ً. لقد خرجنا �الآن من �شدمة 

«
و�أعلن �لتنظيم يف �لعام 2014 �إقامة “خالفة ��شالمية” على م�شاحات 

و��شعة �شيطر عليها يف �شوريا و�لعر�ق �ملجاور تقدر مب�شاحة بريطانيا.
ُمني  �أن��ه  �إال  �أوروب��ي��ون  بينهم  �الأجانب  �آالف  �إىل �شفوف مقاتليه  و�ن�شّم 
فيها  �أث��ار  �شنو�ت  بعد  �الأخرين  �لعامني  خالل  كبرة  ميد�نية  بخ�شائر 
�لرعب بقو�عده �ملت�شددة و�عتد�ء�ته �لوح�شية، و�أ�شدر مناهجه �لدر��شية 

وعملته �خلا�شة وجنى �ل�شر�ئب من �ملو�طنني.
وقبل �إطالق هجومها �الأخر �جلمعة، عّلقت قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
و�لن�شاء  �لرجال  �آالف  خاللهما  خرج  �أ�شبوعني  ملدة  �لع�شكرية  عملياتها 
و�الأطفال، بينهم عدد كبر من �الأجانب، وغالبيتهم مدنيون من عائالت 

�ملتطرفني من منطقة �شيطرة �لتنظيم.
وتوزع هوؤالء على خميمات تديرها قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية يف �شمال 
�ىل  بانتمائهم  �مل�شتبه  نقل  مّت  فيما  �ل��ه��ول،  خميم  �أب��رزه��ا  �ل��ب��الد  �شرق 

�لتنظيم �ىل معتقالت، ال تعرف مو�قعها.
لقو�ت  �لع�شكري  �لتقدم  وقع  وعلى 
���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، خ��رج نحو 
58 �ألف �شخ�س منذ كانون �الأول/

دي�شمرب من مناطق �لتنظيم، بينهم 
�آالف ج���ه���ادي مت  ���ش��ت��ة  م���ن  �أك�����رث 
�ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب  توقيفهم 
ت�شعون  وت�����ويف  �الإن�������ش���ان.  حل���ق���وق 
عمر  دون  �أط���ف���ال  ث��ل��ث��اه��م  �شخ�شاً 
�شنو�ت، خالل رحلتهم من  �خلم�س 
�لهول  خم��ي��م  �إىل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ج��ي��ب 
�أو  ق�شرة  بفرتة  و�شولهم  بعد  �أو 
�ل��ع��الج، وفق  لتلقي  �إح��ال��ت��ه��م  ب��ع��د 
�الأمم �ملتحدة. وي�شهد خميم �لهول 
بائ�شة.  �إن�����ش��ان��ي��ة  �أو���ش��اع��اً  حت��دي��د�ً 
وتنا�شد �الإد�رة �لذ�تية �لكردية �لتي 
حمدودة،  �مكانيات  �شمن  تتحرك 
�ل��ت��دخ��ل لتقدمي  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 

�مل�شاعد�ت للنازحني.

و�لقو�ت �لعر�قية وف�شائل �حل�شد �ل�شعبي �شرقاً على �جلهة �ملقابلة من 
�حلدود.

ويتكرر منذ �أ�شبوعني خروج دفعات متالحقة من جيب �لباغوز، �لذي ال 
تتجاوز م�شاحته ن�شف كيلومرت مربع.

وقال �مل�شدر �لقيادي يف قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية لفر�ن�س بر�س �الأربعاء 
“يف كل مرة نتوقع �أن تكون �لدفعة �لتي �شتخرج هي �الأخرة، يعود ويخرج 

�آخرون” بعدها.
لدى  �أ�شرى  كانو�  مقاتليها،  من  ع�شرة  �لثالثاء  ح��ررت  قو�ته  �أن  و�أعلن 

�لتنظيم.
ومن على �شطح مبنى يف �لباغوز، حيث متركز مقاتلون من قو�ت �شوريا 
�شحب  �الأربعاء  بر�س  فر�ن�س  وكالة  يف  �شحافية  �شاهدت  �لدميوقر�طية، 
�ليومني  �أق��ل من  كانت  و�إن  �الأخ���ر،  تت�شاعد من �جليب  ت��ز�ل  دخ��ان ال 

�ل�شابقني.
و�أفادت عن حتليق كثيف لطر�ن �لتحالف �لدويل منذ �لثالثاء، من دون 

�شماع دوي �أي غارة.
�ملحاور،  �أح��د  يف  �لدميوقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  ونقاط  �ملخيم  بني  وتف�شل 
�أر��س زر�عية وع�شر�ت هياكل �ل�شيار�ت �ملحرتقة. وعرب عد�شة �لكامر�، 
ذهاباً  يرك�شون  ورج��ال  �ملخيم  د�خ��ل  تتحرك  نارية  در�ج���ات  ر�شد  ميكن 

و�إياباً.
وبينهم  بر�س  لفر�ن�س  �لثالثاء،  �لباغوز  من  خرجو�  ممن  �لعديد  وق��ال 
يف  حما�شرين  ز�ل���و�  م��ا  �آالف����اً  �إن  وف��ن��ل��ن��د�،  وبلجيكا  فرن�شا  م��ن  �أج��ان��ب 

�لباغوز.
عند نقطة �لفرز و�شط �شهل قاحل قرب �لباغوز، �شاهد فريق فر�ن�س بر�س 

•• الباغوز-اأ ف ب:

بقيادة  �لدويل  �لتحالف  �ملدعومة من  �لدميوقر�طية  �شوريا  قو�ت  �أجلت 
لتنظيم  جيب  �آخ��ر  يف  �ملحا�شرين  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  �الأرب��ع��اء  و��شنطن، 
د�ع�س يف �شرق �شوريا، بينما تو��شل ��شتعد�دها ال�شتئناف هجومها متهيد�ً 

للق�شاء على �جلهاديني.
و�أبطاأت هذه �لف�شائل �لكردية و�لعربية وترة هجومها د�خل بلدة �لباغوز 
�إف�شاحاً يف �ملجال للمدنيني �ملحا�شرين باخلروج، متهمة  منذ ليل �الأحد 

�لتنظيم �ملتطرف با�شتخد�مهم كدروع ب�شرية.
ويف �الأيام �الأخرة، خرج �آالف �الأ�شخا�س بينهم �لكثر من �لن�شاء و�الأطفال 
باأنهم جهاديون وبينهم عدد كبر من �جلرحى،  ُي�شتبه  ف�شاًل عن رجال 
�لتي  �الأع��د�د  �لتنظيم. وتتخطى  �لبقعة �الأخ��رة �خلا�شعة ل�شيطرة  من 

تو��شل �خلروج يومياً توقعات قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية.
بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  يف  �شحافية  �شاهدت  �ل��ب��اغ��وز،  ق��رب  ف��رز  نقطة  ويف 
من  نزلو�  �لذين  �ل��رج��ال  ع�شر�ت  بينهم  �الأ�شخا�س،  من  �ملئات  �الأرب��ع��اء 
�أر���س قاحلة،  �الآخ��ر و�شط  تلو  �لو�حد  �حلافالت وم�شو� يف �شف منتظم 

متهيد�ً لتفتي�شهم وجمع معلومات �شخ�شية عنهم.
وياأتي خروج هذه �لدفعة غد�ة �عالن قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية �جالء 
�شّلمو�  �لتنظيم  م��ن  مقاتل   500 بينهم  �ل��ب��اغ��وز،  م��ن  �شخ�س   3500

�أنف�شهم لقو�تها.
و�أحبطت هذه �لقو�ت لياًل حماولة فر�ر عدد كبر من مقاتلي �لتنظيم من 
�لباغوز. وقال م�شدر قيادي يف قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية لفر�ن�س بر�س 
و�لفر�ر  �لت�شلل  �لثالثاء  م�شاء  د�ع�س  من  مقاتل   400 “حاول  �الأربعاء 
�إخر�جهم ونقلهم  �أحد �ملحاور بعدما كانت �شبكة حتاول  من �لباغوز من 

�إىل مناطق بعيدة” من دون �أن يحدد 
�لتي  و�ملنطقة  �ل�شبكة  عنا�شر  هوية 

كانت تنوي نقلهم �إليها.
توقيفهم  مّت  م���ن  ب���ني  �أن  و�أو�����ش����ح 
جن�شيات  م���ن  و�أج����ان����ب  “�شوريني 
خمتلفة، كانو� يحاولون �لهرب �شر�ً 
على �الأق��د�م ومت توقيفهم بناء على 
دون  م��ن  ��شتخبار�تية”  م��ع��ل��وم��ات 

ذكر �أي تفا�شيل �إ�شافية.
وحتا�شر قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
من تبقى من مقاتلي �لتنظيم و�أفر�د 
بقعة  يف  �أ�شابيع  منذ  عائالتهم  م��ن 
حمدودة د�خل بلدة �لباغوز �لو�قعة 
على �ل�شفاف �ل�شرقية لنهر �لفر�ت 
يف �شرق �شوريا. وتطوق هذه �لقو�ت 
و�لغرب،  �ل�شمال  جهتي  م��ن  �لبلدة 
�ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  تتو�جد  فيما 
للفر�ت،  �لغربية  �ل�شفة  على  جنوباً 

مر�سح للمفو�سية االأوروبية: تركيا لن تن�سم لالحتاد 
 •• با�صو-رويرتز:

لالنتخابات  �الأوروب����ي  �ل�شعب  ح��زب  مر�شحي  �أب���رز  فيرب  مانفريد  ق��ال 
�الأوروبية �لقادمة �إن تركيا ال ميكنها �الن�شمام لالحتاد �الأوروبي م�شيفا 
�أنه �شينهي حمادثات �الن�شمام �إذ� فاز مبن�شب رئي�س �ملفو�شية �الأوروبية.

�أهد�فها  م��ن  و�ح���د�  �الأوروب����ي يظل  ل��الحت��اد  �الن�شمام  �إن  تركيا  وت��ق��ول 
�ال�شرت�تيجية �لرئي�شية رغم تعرث حمادثات �الن�شمام منذ �شنو�ت بعدما 

بد�أت ر�شميا يف 2004.
�الأوروبية  �ملفو�شية  لرئا�شة  �الأوروب���ي  �ل�شعب  ح��زب  مر�شح  فيرب،  وق��ال 
�الأملان  �أي��ار، للمحافظني  �ملقررة يف مايو  �الأوروب��ي  �نتخابات �لربملان  بعد 
يف بافاريا “�لكل يريد عالقات طيبة مع تركيا و�لكل يريد �لعمل عن قرب 
�إذ� ت�شنت يل رئا�شة �ملفو�شية  “لكن  معها«. وقال و�شط ت�شفيق �حل�شور 
تركيا  مع  �ملحادثات  الإنهاء  بروك�شل  يف  للمكاتب  تعليمات  �شاأوجه  فاإنني 
ب�شاأن �ن�شمامها لالحتاد �الأوروبي«. و�أ�شاف “تركيا ال ميكنها �الن�شمام 
قال  �الأول  ت�شرين  �أكتوبر  ويف  و����ش��ح��ا«.  ذل��ك  ليكن  �الأوروب����ي،  ل��الحت��اد 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه �شيدر�س طرح م�شاعي �الن�شمام 
�إىل  ي�شر  فيما  لال�شتفتاء  طويلة  ف��رتة  منذ  �ملتعرثة  �الأوروب���ي  لالحتاد 

��شتيائه من عملية يقول �إنها تعطلت ب�شبب �لتحامل على �مل�شلمني.

 اأملانيا ُت�سيف 10 دول 

اإىل قائمة البلدان االآمنة 
•• برلني-وكاالت:

�إىل جانب  �أخ��رى  9 دول  �إدر�ج  �الأملانية  �لد�خلية �الحتادية  رجحت وز�رة 
عن تون�س، �شمن �لت�شنيف �ملعروف باملو�طن �الآمنة لطالبي �للجوء.

و�شرح متحدث با�شم �لوز�رة لوكالة �الأنباء �الأملانية، باأن معدل �العرت�ف 
و�جلز�ئر،  و�أرم��ي��ن��ي��ا،  و�مل��غ��رب،  وباك�شتان،  غامبيا،  م��ن  �للجوء  بطالبي 

وجورجي،� و�لهند، ومولدوفا، وكوت ديفو�ر،كان �أقل من 5 % حديثاً.
�تفاقية  يف  عليه  �مل��ت��ف��ق  للتو�شع  �ل����دول  ه���ذه  تنتمي  �أن  مي��ك��ن  وب��ذل��ك 
�أنه  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر  �الآمنة.  �ملو�طن  لقائمة  باأملانيا  �حلاكم  �الئتالف 
�أملانيا،  م��ن  �أ�شهل  نحو  على  �آم��ن��ة،  م��و�ط��ن  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  ترحيل  ميكن 
ويعك�س معدل �العرت�ف  �أ���ش��رع.  بوترة  �إج���ر�ء�ت جلوئهم  �إمت��ام  وميكن 
ن�شبة طالبي �للجوء �لذين يح�شلون �إما على جلوء �شيا�شي �أو على حماية 
وفقاً التفاقية جنيف لالجئني �أو على حماية موؤقتة، مثلما يحدث غالباً 
بالن�شبة لالجئي �حلروب �الأهلية. ورغم �أن بع�س طالبي �للجوء يظلون 
يف �أملانيا، الأنهم ال يرحلون الأ�شباب طبية مثاًل، فاإنهم ال يظهرون يف معدل 
�العرت�ف. ويذكر �أن �الئتالف �حلاكم يف �أملانيا �تفق على “�إدر�ج دول �أخرى 
�ملو�طن  قائمة  % �إىل   5 �الع���رت�ف بطالبي جل��وء منها عن  يقل معدل 
�الآمنة” وذلك �إىل جانب �جلز�ئر، و�ملغرب، وتون�س. وبح�شب ت�شريحات 
�لثالثة  �الأع���و�م  �إىل معدل �الع��رت�ف يف  �شت�شتند  �ل���وز�رة  ف��اإن  �ملتحدث، 
�ملا�شية، وعلى �لدول �لتي تندرج �شمن �لثالثني موطناً رئي�شياً لطالبي 
�للجوء. وال تنتمي تون�س فعاًل للمجموعة، الأن هناك عدد�ً حمدود�ً ن�شبياً 
من �لالجئني ياأتون منها، ومع ذلك يعتزم �الئتالف �حلاكم �إدر�جها على 

قائمة �ملو�طن �الآمنة.

االأمم املتحدة: العقوبات »تفاقم« االأزمة يف فنزويال 

م��ع �جلانب  �ت�����ش��االت  وج���ود  م��وؤك��د�ً   ، �الن�شانية” 
���ش��ام��ل��ة لالزمة  ت�����ش��وي��ة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �الم��ري��ك��ي 

�ل�شورية.
�ل�شفقة  “هذه  ق��ال الف���روف:  �ل��ق��رن،  وع��ن �شفقة 
على  �ل��ه��ج��وم  يقلقنا  وم���ا  �جل��ه��ود  جميع  �شُتف�شل 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��دد�ً  لل�شالم”،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ب���ادرة 

�ل�شماع لتفا�شيل �أكرث حول هذ� �ملو�شوع .
ق��ال الفروف  �الأزم���ة �خلليجية  رو�شيا يف  دور  وع��ن 
�إن “رو�شيا تدعم بقوة �ملبادرة �لكويتية وجهود �أمر 

�لكويت لت�شوية �الأزمة �خلليجية«.
�ل�شيخ  �لكويتي  �أك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  وم��ن ج��ان��ب��ه، 

���ش��ب��اح �خل���ال���د �ل�����ش��ب��اح �أن غ��ي��اب ���ش��وري��ا م��ن��ذ  9 
�أع��و�م عن جامعة �لدول �لعربية خلف خلاًل كبر�ً، 
�إىل  بعودتها  �شعيدة جد�ً  �شتكون  �لكويت  �أن  م�شيفاً 

�جلامعة. 
ودعا �ل�شوريني للجلو�س �إىل طاولة �حلو�ر وم�شاركة 

جميع �لفرقاء يف م�شتقبل بلدهم.
�ل�����ش��ب��اح ع���ن �الع���ت���ز�ز مب�����ش��ت��وى �لتعاون  و�أع�����رب 
�الأمن،  جمل�س  يف  ورو���ش��ي��ا  �ل��ك��وي��ت  ب��ني  و�لتن�شيق 
لدى  �لبلدين  وف���دي  ب��ني  �مل�����ش��رتك  �لعمل  وم��ت��ان��ة 
�ملنطقة  بق�شايا  يتعلق  فيما  خا�شًة  �ملتحدة،  �الأمم 

و�ملو��شيع �ملطروحة على جدول �أعمال �ملنظمة.

�أكد وزير �خلارجية �لرو�شي �شرغي الفروف �م�س، 
�ىل  للو�شول  �المريكي  �ت�شاالت مع �جلانب  وجود 

ت�شوية �شاملة لالأزمة �ل�شورية.
�أم�س مع نظره  وق��ال الف���روف، يف موؤمتر �شحايف 
�ل��ك��وي��ت��ي ���ش��ب��اح خ��ال��د �حل��م��د �ل�����ش��ب��اح: “�حلديث 
م�شر�ً  ومثمر�ً،”  ب��ن��اًء  ك��ان  �ل�شورية  �ملعار�شة  م��ع 
�ملتحدة  �الأمم  ق��ر�ر  وف��ق  للعمل  �ملعار�شة  دع��وة  �إىل 
�ل�شوريني  وجمل�س �الأمن �لذي ي�شمن �حلو�ر بني 

�أنف�شهم وهذ� هو �الأ�شا�س للعملية �ل�شيا�شية.
على  �لعمل  �إىل  �ل�شورية  �ل�شلطات  “ندعو  و�أ�شاف 
�مل�شاعد�ت  و�ي�������ش���ال  �ل�����ش��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني  ع����ودة 

الفروف: نرف�س �سفقة القرن ون�سعى لت�سوية يف �سوريا



اخلميس    7   مارس    2019  م   -   العـدد  12573  
Thursday   7   March   2019  -  Issue No   12573

19191917

الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة - الفجر

�شهد �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن 
�لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو �حلاكم 
�الثنني  ي����وم  �الأول  �أم�������س  م�����ش��اء 
�لد�عمني  ت���ك���رمي  ح��ف��ل  �مل���ا����ش���ي 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�مل�شت�شيفة  �ل�����ش��ارق��ة  جم��م��وع��ة 
مل�����ب�����اري�����ات ب����ط����ول����ة ك�����اأ������س �آ����ش���ي���ا 
“�الإمار�ت 2019” وذلك يف نادي 

�ل�شارقة للغولف و�لرماية.
وقدم �شعادة عي�شى هالل �حلز�مي 
�أمني عام جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
م���دي���ر �مل��ج��م��وع��ة - يف ك��ل��م��ت��ه يف 
و�لتقدير  �ل�شكر   - �حل��ف��ل  ب��د�ي��ة 
�ل�شيخ �لدكتور  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة على 
�ملجموعة  الأع���م���ال  �ل��ك��ام��ل  دع��م��ه 
وتوجيهاته �ل�شديدة �لتي ت�شب يف 

م�شلحة �لريا�شة، و�إىل �شمو �ل�شيخ 
�شلطان  ب���ن  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  �لقا�شمي 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
متابعتهم  ع��ل��ى  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
مما  للمجموعة  ودعمهم  �حلثيثة 
متميزة  ب�شورة  �لظهور  يف  �شاهم 

خالل �لبطولة.
و�أ�شاد مدير �ملجموعة بدور جميع 

�لد�عمة  و�جل�����ه�����ات  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
بذلو�  �لذين  و�ملتطوعني  و�للجان 
�جلهد �لكبر يف تاأدية �أعمالهم مما 
�لتي  �ال�شت�شافة  �إجن���اح  يف  �شاهم 
�مل�شوؤولني  من  �لكثر  عليها  �أثنى 
على  تاأكيد�  �لريا�شية  و�الأق��ط��اب 
�ل�����ش��ارق��ة على تنظيم  �إم����ارة  ق���درة 
كافة  �لريا�شية  �لعاملية  �الأح���د�ث 

وغرها.
فيلم  ع�����ر������س  �حل�����ف�����ل  وت����خ����ل����ل 

ت�������ش���ج���ي���ل���ي ت�������ش���م���ن جت����ه����ي����ز�ت 
لال�شت�شافة  �ل�����ش��ارق��ة  جم��م��وع��ة 
و�الأعمال  �لتن�شيقية  و�الجتماعات 
��شتاد  ���ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
وعمل  �لريا�شي  �لثقايف  �ل�شارقة 
�للجان �ملختلفة �لتي �شهلت و�شول 
�جلماهر  ودخ�������ول  �ل�����وف�����ود  ك����ل 
�لكبرة �لتي تو�فدت على �لبطولة 
��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �جل���والت  و�أب����رز 

�ل�شارقة.

�ل�شارقة  جم��م��وع��ة  و����ش��ت�����ش��اف��ت 
�لبطولة،  م���د�ر  على  م��ب��اري��ات   6
�ملجموعات  م��رح��ل��ة  يف  م��ن��ه��م   5
�ل�شوري  �مل��ن��ت��خ��ب  م����ب����ار�ة  وه�����م 
منتخب  م��ب��ار�ة  ث��م  و�لفل�شطيني 
وتالها  و�أوزبك�شتان،  عمان  �شلطنة 
و�ليمن  �ل����ع����ر�ق  م��ن��ت��خ��ب��ي  ل���ق���اء 
�لبحريني  �مل���ن���ت���خ���ب  ث�����م  وم������ن 
و�ملنتخب �لهندي، و�أنهت �ملجموعة 
بلقاء  �ملجموعات  لدور  ��شت�شافتها 

�ل�شمالية،  وك��وري��ا  لبنان  منتخبي 
مبار�ة  فيها  لعبت   16 �ل���  دور  ويف 
�ململكة  م��ن��ت��خ��ب  ج��م��ع��ت  و�ح�������دة 
ومنتخب  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 

�ليابان.
وت����ف���������ش����ل �ل���������ش����ي����خ �������ش������امل بن 
بتكرمي  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��د�ع��م��ة  �ل�شخ�شيات 
و�للجان �لعاملة مقدما لهم �ل�شكر 

على كل ما بذلوه من جهد.

ح�شر �حلفل كل من �ل�شيخ �أحمد 
بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�س جمموعة 
�ل�شارقة �مل�شت�شيفة ملباريات بطولة 
 ،”2019 “�الإمار�ت  �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س 
و�شعادة خمي�س بن �شامل �ل�شويدي 
�ل�شو�حي  �����ش����وؤون  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
و�لقرى، و�شعادة �لدكتور طارق بن 
خ��ادم رئي�س د�ئ��رة �مل��و�رد �لب�شرية 
�لريا�شيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد 

وممثلي �جلهات.

�سال���م ب���ن عب���دالرحم���ن القا�سم���ي يك����رم العامل���ني يف 
جمموع���ة ال�سارق���ة امل�ست�سيف���ة ملباري���ات ك���اأ�س اآ�سي���ا 2019

•• العني - الفجر:

�خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  موؤ�ش�شة  ع��ق��دت 
�الإمار�تي موؤمتر�ً �شحفياً يف مدينة 
�الإر�دة  منتخب  �إق��ام��ة  م��ق��ر  �ل��ع��ني 
�الإمار�تي �مل�شارك يف �الألعاب �لعاملية 
�شعادة  بح�شور  �خل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي  ط���الل 
�الإمار�تي  �خلا�س  �الأوملبياد  ملوؤ�ش�شة 
حت����دث ف��ي��ه ع���ن م�����ش��ارك��ة منتخب 
�الإر�دة يف �اللعاب �لعاملية و�لتي تعد 
تاريخية حيث ي�شارك �ملنتخب باأكرب 
و�كرب  �لدولة  تاريخ  ريا�شي يف  وفد 

وفد م�شارك يف �الألعاب �لعاملية. 
�ملنتخب  ع����ن  �ل���ه���ا����ش���م���ي  وحت������دث 
يف  �شيناف�شون  الع��ب��ني  ي�شم  �ل���ذي 
و�لع�شرين  �الأرب�����ع  �الأل���ع���اب  ج��م��ي��ع 
و�لذين يتدربون حالياً يف مع�شكر�ت 
ودبي  �أبوظبي  �إمارتي  يف  حت�شرية 

�مل�شتوى  رف��ع  بهدف  �لعني  ومدينة 
�لتو��شل  وت��ع��زي��ز  ل��الع��ب��ني  �ل��ف��ن��ي 
�أف��ر�د �لفريق �لو�حد �لذين مت  بني 

�ختيارهم من كافة �إمار�ت �لدولة. 
كما توجه بال�شكر �جلزيل و�المتنان 
رعايتهم  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  �إىل 
خالل  �الإر�دة  مل��ن��ت��خ��ب  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�أغذية على  �الألعاب �لعاملية و �شركة 
ت��وف��ره��م �مل�����ش��روب��ات خ���الل فرتة 
لكرة  �الإم���������ار�ت  �حت�����اد  و  �مل��ع�����ش��ك��ر 
�ملع�شكر  ت��دري��ب��ات  ل��دع��م��ه��م  �ل��ق��دم 
يف �إم���ارة دب��ي و ن���ادي �ل��ع��ني و�لثقة 
الأ�شحاب  دب����ي  ون������ادي  ل��ل��م��ع��اق��ني 
على  �لريا�شي  �لعني  ن��ادي  و  �لهمم 
�ليومية  �ملنتخب  لتدريبات  دعمهم 
للمعد�ت  وت���وف���ره���م  �مل��ع�����ش��ك��ر  يف 
�ل���الزم���ة و ج��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت على 
لالعبني  �لنقل  ح��اف��الت  توفرهم 

يف �ملع�شكر. 
كما 

 “ “رومي  ����ش���رك���ة  ب���ال���ذك���ر  خ�������س 
�لوطنية �ملنتجة للمالب�س �لريا�شية 
�خلا�س  �الومل���ب���ي���اد  ح���ر����س  و�ل���ت���ي 

دعماً  معها  �ل�شر�كة  على  �الإم��ار�ت��ي 
�إىل  �ل���ذي و���ش��ل  �الإم���ار�ت���ي  للمنتج 

“رومي”  ���ش��رك��ة  وع��م��ل��ت  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�ملنتخب  م����الب���������س  رع������اي������ة  ع����ل����ى 

و�إن���ت���اج �مل��الب�����س �ل��ري��ا���ش��ي��ة جلميع 
�لريا�شات. 

�الإر�دة  منتخب  �شيختم  و�أ����ش���اف، 
11 مار�س  �لتح�شري يف  مع�شكره 
ليتوجه بعد ذلك �إىل �إمارة �أبوظبي 
�الألعاب  �ف��ت��ت��اح  حفل  يف  للم�شاركة 
�لعاملية يف 14 مار�س وبدء �ملناف�شات 
�لر�شمية.  وتوجه �لها�شمي بال�شكر 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �إىل  �جل��زي��ل 
�خلا�س  لالأوملبياد  �لعاملية  لالألعاب 
�جلهود  ع��ل��ى   2019 �أب��وظ��ب��ي   –
�جلبارة �ملبذولة لتنظيم هذ� �حلدث 
ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي  �الإن�����ش��اين 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة الأول 

مرة يف �ملنطقة. 
ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد ق��ال��ت م��ع��ايل �شما 
رئي�س   – �مل�����زروع�����ي  ���ش��ه��ي��ل  ب���ن���ت 
�الوملبياد  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
�خلا�س �الإمار�تي :  » منتخب �الإر�دة 

ل��الومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �الإم���ار�ت���ي على 
�الألعاب  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د  �أمت 
�لعاملية �لقادمة يف عا�شمتنا �أبوظبي 
لعبة  ، وبد�أ �ملنتخب �مل�شارك يف 24 
منذ  �لتح�شري  �ملع�شكر  ريا�شية 
�إم���ارت���ي  م���ن  ك���ل  يف  ف���رب�ي���ر   25
�أبوظبي ودبي ومدينة �لعني ، نوؤمن 
�الإر�دة  منتخب  بقدر�ت  كبر  ب�شكل 
��شم دول��ة �الإم���ار�ت عالياً  على رف��ع 
يف هذ� �ملحفل من خالل م�شاركتهم 
ب��اأك��رب وف���د ري��ا���ش��ي يف ت��اري��خ دولة 
�لتوفيق  ك��ل  لهم  نتمنى   ، �الإم����ار�ت 
عن  ت�شجيعهم  �جلميع  من  ونتمنى 
طريق �حل�شور �إىل مو�قع �ملناف�شات 
�أبوظبي ودبي كما  �إم��ارة  �ملنت�شرة يف 
جميع  �إىل  �جل��زي��ل  بال�شكر  نتوجه 
�أ�شحاب  ومر�كز  ن��و�دي  يف  �شركائنا 
�ل��ه��م��م �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة على 

دعمهم �لالحمدود و�مل�شتمر« 

بح�سور املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي فى موؤمتر �سحفى

منتخب االإرادة لالأوملبياد اخلا�س االإماراتي على اأمت ا�ستعداد للم�ساركة يف االألعاب العاملية القادمة يف اأبوظبي

يج�شد �ليوم �لريا�شي �لوطني يف ن�شخته �لر�بعة �لتي تنطلق فعالياتها 
�ل��ري��ا���ش��ة يف  ن�شر ثقافة  �الإم�����ار�ت على  دول���ة  �ل��ي��وم ح��ر���س حكومة 
خمتلف �الأو�شاط �ملجتمعية وحتويلها �إىل �شمة متاأ�شلة يف جمتمعها.

و�أعلنت �لعديد من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة عرب فعاليات ت�شمنت 
�إقامة م�شابقات وجتمعات ريا�شية �حتفاًء باحلدث.

وميثل �ليوم �لريا�شي �لوطني فر�شة للت�شجيع على ممار�شة �لريا�شة 
وحتويلها �إىل مظلة يجتمع حتتها م�شاركون ميثلون �أكرث من 200 

جن�شية يف مناخ من �لود و�لتفاعل �الإيجابي �لبناء.
�أول���ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ك��ل �اله��ت��م��ام للنمو  وم��ن��ذ تاأ�شي�س �ل��دول��ة 
�لريا�شة  قطاع  على  �ملوؤ�ش�شي  �لطابع  و�إ�شفاء  �الجتماعية  و�لرعاية 
�لدعم  توفر  على  وحر�شت  �لب�شرية،  �لتنمية  يف  �ملهم  ل��دوره  نظر�ً 
ودعم  �حلديثة  �لريا�شية  �ملر�فق  �إن�شاء  خ��الل  من  للريا�شة  �ل��الزم 

�لريا�شيني.

ويعد �حلفاظ على جمتمع متالحم يعتز بهويته و�نتمائه و�حد� من 
�ملحاور �ل�شتة �لرئي�شية يف �الأجندة �لوطنية لروؤية �الإمار�ت 2021. 
حت�شدها  �لتي  �الأوملبية  �مليد�ليات  عدد  موؤ�شر  �ملحور  هذ�  ويت�شمن 
�لبطوالت  �ملح�شلة يف  و�مليد�ليات  �الإجن���از�ت  يقي�س  و�ل��ذي  �ل��دول��ة، 

�الأوملبية و�لبار�ملبية يف �لريا�شات �ملختلفة.
وتتمتع دولة �الإمار�ت ببيئة ريا�شية �شحية، وت�شم �لعديد من �ملر�فق 
و�ملن�شاآت �لريا�شية �ملتميزة /�ملغلقة و�ملفتوحة ملمار�شة �أنو�ع �لريا�شات 
�ل�شلة،  �ل���ق���دم، وك����رة  ك���رة  �ل��ع��ام م��ث��ل م��الع��ب  م����د�ر  ع��ل��ى  �ملختلفة 
 ،  1 و�لكريكت، وم�شامر �شباقات �خليول، وحلبات �شباق �لفورموال 

وغرها.
�حتاديا  قانونا  �الإم����ار�ت  دول��ة  حكومة  �عتمدت   ،2018 �أب��ري��ل  ويف 
�مل�شاركة يف  �الإم���ار�ت من جميع �جلن�شيات  دول��ة  للمقيمني يف  يجيز 

جميع �مل�شابقات �لريا�شية �لر�شمية ملختلف �الألعاب يف �لدولة.
ويهدف �لقانون �إىل �ال�شتثمار يف �ملو�رد �لب�شرية �ملوجودة يف �لدولة، 
وتو�شيع قاعدة �مل�شاركني، و�ال�شتفادة من �ملو�هب �لريا�شية، ما ي�شهم 
يف �الرتقاء بالريا�شة �الإمار�تية، وحتقق �إجناز�ت ريا�شية عاملية وفقاً 
مل�شتهدفات �الأجندة �لوطنية لروؤية �الإمار�ت 2021، كما يهدف �إىل 
غر�س قيم �لوالء و�النتماء �لوطني بني كافة �شر�ئح �ملجتمع، وتعزيز 

فئات  ب��ني  و�لت�شامح  �لتعاي�س  على  �لقائمة  �الإم����ار�ت  دول���ة  ر���ش��ال��ة 
جمتمعها.

لزيادة  ريا�شية  ت�شم مدنا وجممعات  �الإم��ار�ت مناطق حرة  و�أن�شاأت 
مر�فق  �لريا�شية  �مل��دن  هذه  وت�شم  �لريا�شة،  ممار�شة  على  �الإقبال 
و�أكادمييات  وم��الع��ب،  ريا�شية،  �أن��دي��ة  م��ن  �ال���ش��ت��خ��د�م��ات  م��ت��ع��ددة 
�أبرز  وم��ن  ومطاعم.  جتارية،  وم�شاحات  �شكنية،  ومناطق  للتدريب، 
بن  حمد�ن  وجممع  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  �ملناطق  ه��ذه 

حممد �لريا�شي يف دبي.
وبف�شل بنيتها �لتحتية �لريا�شية �ملتطورة ت�شت�شيف �الإمار�ت �لعديد 
م�شاركة  ت�شتقطب  �لتي  و�الإقليمية  �لعاملية  �لريا�شية  �لبطوالت  من 
�ل��ع��امل، وت�شم هذه  و�ل��ري��ا���ش��ي��ني م��ن جميع دول  �ل��الع��ب��ني  �أ���ش��ه��ر 
�لبطوالت �ألعاب كرة �لقدم، و�لغولف، و�لكريكيت، و�لتن�س، و�شباقات 

�خليول وغرها.

االإمارات حتتفي بالريا�سة اليوم

ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أك��د 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل 
�لريا�شي �أن ��شت�شافة دولة �الإمار�ت لالأوملبياد 
�خلا�س �الألعاب �لعاملية �أبوظبي 2019 ميثل 
ق�����ش��ة جن���اح ج��دي��دة ل��دول��ة �الإم������ار�ت تكتمل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ورع��اي��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ف�شولها 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ب���ن ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
 ، �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لريا�شي  �حلدث  هذ�  مناف�شات  �نعقاد  يعد  �إذ 
مدى  على  دل��ي��ال  �ل��دول��ة  �أر����س  على  �ل�شخم 
�لكبرة  و�لثقة  به عامليا  �لذي حتظى  �لتقدير 
ال�شت�شافة  مف�شلة  ك��وج��ه��ة  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي 
ل��ل��دول��ة من  �ل��ك��ربى مب��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم 
�مل��ج��ال، ومبا  ه��ذ�  بالنجاحات يف  ز�خ��ر  ر�شيد 
�أثبتته من قدرة على �إخر�ج مثل تلك �لفعاليات 
على �ل��وج��ه �الأك��م��ل و�الأك���رث متيز� وف��ق �أرقي 

�ملعاير �لعاملية.
و�أع����رب ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ارك��ة دب���ي يف 
من   ”2019 �أب��وظ��ب��ي  �خل��ا���س  “�الأوملبياد 

خالل برنامج �ملدن �مل�شيفة، وهي �ملرحلة �لتي 
م��ار���س �جلاري   11 �إىل   7 م��ن  �ل��ف��رتة  ت�شغل 
ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة،  ل��ل��ب��ط��ول��ة  مت��ه��ي��د� 
م�شابقتي  وهما  �ألعابها  م��ن  �ثنني  �أي�شا  دب��ي 
بقيمة  �شموه  منوها  �لقوى،  و�أل��ع��اب  �ل�شباحة 
منظومة  تكامل  عن  �لتعبر  يف  �لربنامج  هذ� 
�جلهود  وت�شافر  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لعمل 
من  �لكربى  �ملنا�شبات  يف  �إمار�تها  جميع  عرب 
�لتي  �ملكانة  �الإم���ار�ت يف  ��شم دول��ة  �أج��ل و�شع 
�مل��ق��دم��ة د�ئ���م���ا و���ش��م��ن جميع  ي�����ش��ت��ح��ق��ه��ا يف 

�الأوقات.
�لريا�شي  دب����ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ش��م��و  ورح����ب 
بالوفود �لتي �شت�شتقبلها دبي �عتبار� من �ليوم 
�خلمي�س �شمن برنامج �ملدن �مل�شيفة.. وقال “ 
كتابة ق�شة جناح هذ� �حلدث  دبي يف  م�شاركة 
مدعاة  �ن��ط��الق��ه،  قبل  �كتملت  و�ل��ت��ي  �لكبر 
للرتحيب  نتطلع  ون��ح��ن  و�الع����ت����ز�ز،  للفخر 
�مل�شاركة من  �الإم���ار�ت و�ل��وف��ود  ب�شيوف دول��ة 
ت�شخر  على  حر�شنا  �إذ  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 

�ملرحلة  ه��ذه  خ���روج  ل�شمان  �الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة 
ثقتنا يف  �الأكمل، مع  �لوجه  �لبطولة على  من 
�أن �لنجاح �لذي �شي�شهده �الأوملبياد �خلا�س يف 
ت��اري��خ هذ�  ف��ارق��ة يف  �شي�شكل عالمة  �أب��وظ��ب��ي 

�حلدث �لعاملي ببعديه �لريا�شي و�الإن�شاين«.
ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  و�أك��د �شمو 
دب���ي قامت  �مل��ع��ن��ي��ة يف  �الأج���ه���زة  �أن  م��ك��ت��وم  �آل 
بكافة �ال�شتعد�د�ت �لالزمة ال�شتقبال �أكرث من 
50 دولة  4000 العب ميثلون ما يزيد على 
ولدولة  لدبي  زيارتهم  ف��رتة  تكون  �أن  ل�شمان 
��شتثنائية  جتربة  �لعموم  وج��ه  على  �الإم����ار�ت 
م�شر�  ب��ل��د�ن��ه��م،  �إىل  معهم  ذك��ر�ه��ا  يحملون 
�مل�����ش��ي��ف��ة ميثل  �مل����دن  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ���ش��م��وه 
وتقاليد  بعاد�ت  �لوفود  لتعريف  منا�شبة طيبة 
�ل�شعب �الإمار�تي �شمن خمتلف مناطق �لدولة، 
بكل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  جوهر  من  وتقريبهم 
ت�شامح  من  نبيلة  �إن�شانية  قيم  من  حتمله  ما 
ورغبة  للتعاون  وح��ب  �لثقافات  على  و�ن��ف��ت��اح 
كافة  م��ع  م��دى  �أق�����ش��ى  �إىل  د�ئ��رت��ه  تو�شيع  يف 

ربوع  خمتلف  يف  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل�شعوب 
�لعامل، منوها �شموه باأن �لريا�شة تعد من �أهم 
�ملجاالت �لتي تعزز ج�شور �لتعارف بني �ل�شعوب 

و�لتقارب بني �لثقافات.
�أ�شحاب  “يتمتع  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  و�أ���ش��اف 
�لهمم بعزمية و�إر�دة وقدرة على قهر �ل�شعاب 
م�شدر  ب���ذل���ك  وه����م  ف���ر����س،  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
�الإي��ج��اب��ي��ة مب��ا يحملون  �ل��ط��اق��ة  ي�شيع  �إل��ه��ام 
�ختيارهم  �أن  يف  وال���ش��ك  عالية،  معنويات  م��ن 
ل��ل��ري��ا���ش��ة ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ل��ت��ع��ب��ر ع���ن م����دى قوة 
و�شالبة هذه �لعزمية و�الإر�دة هو �أمر ي�شتحق 
�الأبطال  ه���وؤالء  ميثل  �إذ  و�لتقدير،  �لثناء  ك��ل 
قدوة يف قدرة �الإن�شان على �لتميز وبلوغ �أعلى 
بالعزمية  �ل��ظ��روف،  ك��ان��ت  ومهما  م�شتوياته، 

و�ملثابرة و�الإ�شر�ر على �لنجاح«.
�أبوظبي بطولة �الأوملبياد  وت�شت�شيف �لعا�شمة 
�خلا�س �الألعاب �لعاملية 2019 خالل �لفرتة 
من 14-21 مار�س، و�لتي تعد مبثابة �حلدث 
فيه  �مل�شاركني  ع��دد  �شوء  يف  �الأك��رب  �لريا�شي 

7،500 الع��ب والعبة من ذوي  �ل��ذي تخطى 
�الإعاقات �لذهنية ميثلون �أكرث من 190 دولة 
وجمموعة  ف��رد   3،000 م��ن  �أك��رث  وير�فقهم 
م��ن �الإد�ري����ني و�ل��ك��و�در �لطبية �مل��ر�ف��ق��ة لكل 
وف���د، يف ت��ظ��اه��رة ري��ا���ش��ي��ة ه��ي �الأ���ش��خ��م على 
�ث��ن��ني من  دب���ي  وت�شت�شيف  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����ش��ت��وى 
برنامج  ���ش��م��ن  ���ش��ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�24  �الأل���ع���اب 
يف  �ل�شباحة  م�شابقات  وهي  �خلا�س،  �الأوملبياد 
جم��م��ع ح��م��د�ن �ل��ري��ا���ش��ي، وم�����ش��اب��ق��ات �ألعاب 

�لقوى وتقام يف نادي �شباط �شرطة دبي.
�أك����رب برنامج  وي��ع��د ب��رن��ام��ج �مل����دن �مل�����ش��ي��ف��ة 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��ب��ادل 
بوفود  �لرتحيب  �إىل  ويهدف  �أفريقيا،  و�شمال 
للدولة،  �ل�شبع  �الإم���ار�ت  يف  �خلا�س  �الأوملبياد 
باالأجو�ء  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت���اح���ة 
من  ربوعها  يف  �ل�شائدة  و�لثقافية  �الجتماعية 
خالل عدة فعاليات ت�شلط �ل�شوء على �لثقافة 

و�لعاد�ت و�لتقاليد �الإمار�تية �لعريقة.
�خلمي�س  غد  من  �عتبار�  دب��ي  �إم��ارة  وت�شتقبل 

�ل����وف����ود �مل�����ش��ارك��ة م���ن ���ش��م��ن ب���رن���ام���ج �مل���دن 
ب��رن��ام��ج متكامل  ت��ط��وي��ر  �مل�����ش��ي��ف��ة، ح��ي��ث مت 
قرب  عن  للتعرف  ثرية  جتربة  خلق  ي�شتهدف 
�لدمج  مفهوم  وتعزيز  �الإمار�تية  �لثقافة  على 
�ملجتمعي، وذلك بالتن�شيق و�لتعاون بني �للجنة 
و�ملجل�س  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  �ملنظمة 
�ملجتمع،  تنمية  ووز�رة  دب��ي  الإم���ارة  �لتنفيذي 
�لطرق  وهيئة  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة 
و�ملو��شالت، وهيئة تنمية �ملجتمع بدبي، وهيئة 
دبي  وهيئة  ب��دب��ي،  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
للثقافة و�لفنون، وبلدية دبي، وهيئة �ل�شحة يف 
وجلنة  �الإ�شعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي، 
�لريا�شي،  دب���ي  وجم��ل�����س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  ت��اأم��ني 
و�الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب دبي، 
وموؤ�ش�شة مطار�ت دبي، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 
و�مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة ب��دب��ي، ودب���ي ب��ارك�����س �آند 
ري��زورت�����س، و�ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
هذ�  يف  بالت�شجيل  ب�����ادرو�  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ط��وع��ني 

�حلدث.

رقم قيا�سي للحدث العاملي يف اأبوظبي مب�ساركة اأكرث من 190 دولة

 حمدان بن حممد: »االأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019 ق�سة جناح عاملية جديدة لدولة االإمارات« 
»اختيار اأ�سحاب الهمم الريا�سة للتعبري عن عزميتهم واإرادتهم م�سدر اإلهام وحمل تقدير
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���ش��ه��دت ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ج��ول��ي��و���س ب��اي��ر�ل��ذه��ب��ي��ة للبولو 
يف  وقوة  �إث��ارة  �الأك��رث  تعد�ن  قويتني  مبار�تني   2019
�لبطولة حتى �الآن رغم تباين �مل�شتوى يف �ملبار�ة �الأوىل 
و�لتي قادت فيها �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم فريقها �الإمار�ت �إىل فوز كبر على فريق ديزرت 
�أهد�ف   8 11 هدفا مقابل  بنتيجة  و�لعنيد  �لقوي  بامل 
لي�شتعد  �لفرت�ت  �أغلب  يف مبار�ة تخللتها ملحات فنية يف 

ملالقاة فريق �حلبتور يف �لنهائي يوم �جلمعة �ملقبل.

�أبوظبي  فريق  ف��وز� �شعبا على  فريق �حلبتور  كما حقق 
�ل���ذي ق���دم ع��ر���ش��ا ق��وي��ا بنتيجة 11 ه��دف��ا م��ق��اب��ل 10 

�أهد�ف.
خروج  رغ��م  �أبوظبي  فريق  كابنت  �ليبهوين  فار�س  وهناأ 
بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  �لدر�ماتيكي  فريقه 
�حلبتور  وحممد  �الإم���ار�ت  فريق  قائدة  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ملبار�ة  �إىل  وتاأهلهما  فوزهما  على  �حلبتور  فريق  كابنت 
 2019 �لذهبية  باير  جوليو�س  كاأ�س  لبطولة  �لنهائية 
�لتي  �الأربعة  �لفرق  مب�شتوى  م�شيد�  �ملقبل  �جلمعة  يوم 
لعبت يف �لدور قبل �لنهائي و�لتي قدمت عر�شا قويا يليق 

مبكانة و�شمعة بولو �المار�ت.
ومع �قرت�ب موعد �ملبار�ة �لنهائية وختام كاأ�س جوليو�س 
باير �لذهبية للبوبو 2019 و�ملقرر يوم �جلمعة بد�أ نادي 
ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية يرتدي ثوب �لعر�س 
�لذهبي �لكبر وبد�أ بالفعل ت�شييد خيام كبار �ل�شخ�شيات 
�إىل  �لدبلوما�شي  و�ل�شلك  �الأعمال  رجال  من  و�ملدعوين 
جانب خدمات �جلمهور �ملجانية و�مل�شبقة �لدفع وغرها 
من جتميل “�لعرو�س” �لتي �شوف ت�شتقبل �ل�شيوف منذ 
�ل�شباح �لباكر.. وقد بذل فريق �لعمل بقيادة �لرومانية 

كري�شتينا جهود� كبرة لر�حة �ل�شيوف.

ميثاء بنت حممد تقود فريق االإمارات لفوز كبري على ديزرت بامل

�ع��ت��م��د �حت����اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو 
برنامج م�شاركات منتخبات �جلودو 
،و�لتي   2019 مل��و���ش��م  �خل��ارج��ي��ة 
وت�شتمر  �مل��ق��ب��ل  �أب����ري����ل  يف  ت���ب���د�أ 
و�شتكون   ، �ل����ق����ادم  �أك���ت���وب���ر  ح��ت��ى 
بطولة  يف  �مل�������ش���ارك���ات  ت��ل��ك  �أوىل 
ك��اأ���س �أ���ش��ي��ا ل��ل��ج��ودو �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
�ل�شباب  م�شتوى  على  �أوزب��ك�����ش��ت��ان 
و�لنا�شئني وذلك خالل �لفرتة من 

�ملقبل مب�شاركة  �أبريل   15 –  13
بن  حممد  و�أ���ش��اف   .. الع��ب��ني   6
بان  �الحت��اد  رئي�س  �لدرعي  ثعلوب 
يركز  �خلارجية  �مل�شاركات  برنامج 
�لفئات  ع��ل��ى  م�����ش��ارك��ات��ه  �أغ��ل��ب  يف 
�لربنامج  ي�شتمل  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ري��ة 
�أ�شيا  ب���ط���ول���ة  �����ش���ت�������ش���اف���ة  ع���ل���ى 

خالل  باالإمار�ت  و�لكبار  للنا�شئني 
�ملقبل  �أبريل  �لفرتة من -20 22 
يف  �مل�شاركة  برنامج  يت�شمن  ،ك��م��ا 
بالتعاون  �لعاملي  �ملدر�شي  �الوملبياد 
مع �لريا�شة �ملدر�شية وذلك خالل 
�لقادم  يونيو   21-16 من  �لفرتة 
يف �لعا�شمة �ملجرية بود�ب�شت  ب 7 

العبني . 
منتخبات  برنامج  – ب���اأن  و�أ���ش��اف 
�جلودو يت�شمن �مل�شاركة يف بطولة 
و�ل�شباب  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  �أ���ش��ي��ا  ك���اأ����س 
 6 �إقامتها يف مكاو يف يومي  �ملقرر 
 ، بثمانية العبني  �لقادم  يوليو  و7 
وتعقبها �مل�شاركة يف �جلولة �لثانية 

لبطولة كاأ�س �أ�شيا لتلك �لفئة �ملقرر 
�إق��ام��ت��ه��ا يف ه���وجن ك���وجن يف يومي 
..وي�شارك  �لقادم  يوليو   14-13
م��ن��ت��خ��ب �الإم���������ار�ت ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
�ل�شني  يف  لها  �مل��ق��رر  �أ�شيا  بطولة 
 30-27 تايبيه خالل �لفرتة من 
ي��ول��ي��و مب�����ش��ارك��ة 8 الع��ب��ني.. كما 

ي�شارك منتخب �ل�شباب و�لنا�شئني 
�لفئة  لتلك  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
�لفرتة  خ��الل  تون�س  لها يف  �مل��ق��رر 
 2019 ���ش��ب��ت��م��رب   28-25 م���ن 
، وي�����ش��ارك م��ن��ت��خ��ب �ل��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
بطولة �ل��ع��امل ل��ل��ج��ودو �مل��ق��ام��ة يف 
كاز�خ�شتان باأربعة العبني ،وتعقبها 

�مل�شاركة يف بطولة �لعامل للنا�شئني  
�ملقرر لها يف �ململكة �ملغربية خالل 
�لقادم  �أكتوبر  �لفرتة من 19-16 
ب��اأرب��ع��ة الع��ب��ني .. و�خ��ت��ت��م حممد 
ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي ب���ان �الإم����ار�ت 
����ش���ت���ن���ظ���م جم��������دد� ب���ط���ول���ة »ع�����ام 
���ش��الم �حلادية  �ل��ت�����ش��ام��ح« ج��ر�ن��د 

ع�شرة لعام 2019 للجودو ، وذلك 
خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 25 وحتى 27 

�أكتوبر �ملقبل يف �أبو ظبي.
م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر – ي��ن��ظ��م �حت���اد 
ي���وم غ���د �جل��م��ع��ة ب�شالة  �جل�����ودو 
نادي �ل�شارقة �جلولة �خلتامية من 
بطولة عام �لت�شامح لفردي �جلودو 
لعام 2019 ،و�لتي ت�شهد م�شاركة 
�أكرث من 400 العباً من 18 نادياً 
ومركز�ً من خمتلف �لفئات �لعمرية 
 20 ف��ئ��ات حت��ت  تتمثل يف  ،و�ل���ت���ي 
�شمت  وق��د  �شنة،   15 وح��ت��ى  �شنة 
�أبو  �أن��دي��ة  ف���رق  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
و�لوحدة  �جل��زي��رة  يف  ممثلة  ظبي 
و�لعني و�لظفرة، و�شمت �ملجموعة 
�لثانية �أندية دبي، و�ل�شارقة، كلباء، 
خور فكان، عجمان، �لفجرة، ور�أ�س 
توزعت  م��ر�ك��ز   7 بجانب  �خليمة، 
�مل��ج��م��وع��ت��ني.. وق���د �حتفظ  ع��ل��ى 
ن���ادي �حت���اد ك��ل��ب��اء ب�شد�رة  ف��ري��ق 

�جلولة �لثانية �ملا�شية.

�أب��و ظبي �لريا�شي حفل  ن��ادي  �أق��ام 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  للوفود  تكرمي 
�لدولية  ب��ط��ول��ت��ه  يف  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي 
�ختتمت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل���ك���روي���ة 
�مل�شرف  مبنطقة  مبالعبه  م��وؤخ��ر� 
ز�يد  �ل�شيخ  ك��اأ���س  على  �أب��و ظبي  يف 
بن هز�ع بن ز�يد �آل نهيان للنا�شئني 
فريقا   16 و�لتي �شمت   ، و�الأ�شبال 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل�����دول�����ة و�ل�������دول 
�ل��ع��رب��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة وم���ن �أوروب�����ا 
�أبوظبي  ن��ادي  فريقا  بها  ف��از  و�لتي 
،وع�شرة  �شنة   14 حت��ت  �ل��ري��ا���ش��ي 
�البر�هيم  دمي���ا  ���ش��ن��و�ت..و���ش��ك��رت 
نيابة  كلمتها  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  م��دي��ره 
جمل�س  ع�شو  حمفوظ  حم�شن  عن 
�جلميع  �ل��ن��ادي  ع���ام  م��دي��ر  �الإد�رة 
�مل�شاركة �اليجابية يف �لبطولة  على 
�لتي جاءت يف �إطار �لروح �لريا�شية 
و�ل���ت���ن���اف�������س �ل�������ش���ري���ف ،و�ل����ت����ي مل 
�مللونة  �لبطاقات  من  نوع  �أي  ت�شهد 
ظبي  �أب���و  جمل�س  بال�شكر  ،وخ�شت 

�ل��ري��ا���ش��ي وف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة حر�ء 
�اليجابية  �مل�شاركة  على  �ل�شعودي 
�الأوىل يف �لبطولة ،وو�شائل �الإعالم 
�للجنة  ،و�شكرت  �ملحلية  �لريا�شية 
�لنادي  ،وط����اق����م  ب���ال���ن���ادي  �ل��ف��ن��ي��ة 

�ل����ذي ���ش��م �ملدربة  �ل���ك���روي  �ل��ف��ن��ي 
�شارة ح�شنني �ملدير �لفني الأكادميية 
بو�شتة  ،وحكيمة  بالنادي  �لقدم  كرة 
بالنادي  ل��الأك��ادمي��ي��ة  �ل��ع��ام  �مل����درب 
،و�ل���ط���اق���م �ل��ف��ن��ي �ل�����ذي ���ش��اه��م يف 

جناح �لبطولة و�لفوز بلقبها و�ملكون 
من طارق زياد ،حممد عبد �لرحمن 
،حم����م����د ����ش���ي���ب���ان و�مل�����������درب ع���الء 
دروي�������س،ومت يف خ��ت��ام �حل��ف��ل تبادل 

�لهد�يا �لتذكارية .

ز�يد  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
�آل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
�ليوم  �لنادي  ي�شارك  و�لبولو  �خليل 
�ملجتمعية  �لريا�شية  �الحتفالية  يف 
بغنتوت  مب���الع���ب���ه  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�أج����ن����دة جمل�س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�ل��ت��ي تتمثل يف  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب���و ظبي 
�لوطني  �لريا�شي  باليوم  �الحتفال 
�لنادي  ينظمها  ،و�لتي   2019 لعام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة  دعما 

نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل،و�ل����ت����ي حتمل 
���ش��ع��ار )�الإم��������ار�ت جت��م��ع��ن��ا( بهدف 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�مل��ح��ب��ة بني 
،وي�شتمل  و�مل��ج��ت��م��ع  �ل���ن���ادي  �أ����ش���رة 
�ل��ربن��ام��ج �ل���ذي ي�����ش��ارك فيه 250 
على  و�أ�شرهم  بالنادي  �لعاملني  من 
�لريا�شية  �مل��ن��اف�����ش��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لفردية و�ملجتمعية و�لتي ر�شد لها 

�لنادي �جلو�ئز �ملالية �لقيمة يف ختام 
�لفعالية �لتي تبد�أ يف �لثامنة و�لربع 
�شباحا و�لتي ت�شتمل على مناف�شات  
�جلري مل�شافة 1.5 كلم ،و�لدر�جات 
�حلبل.    ،و�شد  ،و�لبلياردو،�لكريكت 
ب���ن حوفان  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  و����ش���رح 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ملن�شوري 
نادي غنتوت باأن �لنادي يحر�س على 
�مل�شاركة يف تلك �الحتفالية �ل�شنوية 
�لتو��شل  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 

مبختلف  غنتوت  ن��ادي  جمتمع  ب��ني 
�ل�شعادة  قيم  تعزيز  بهدف  مكوناته 
و�ملحبة و�ملودة �لتي جتمع �ملو�طنني 
و�ملقيمني على �أر�س �الإمار�ت موطن 
�لثقافات،و�لذي  وت��الق��ي  �لت�شامح 
ميثل ترجمه لتوجيهات �شمو رئي�س 
جمل�س  جل���ه���ود  ودع����م����ا   ، �ل����ن����ادي 
�ل����ذي يحر�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 
مثل  يف  غنتوت  ن���ادي  م�شاركة  على 

هذه �لفعاليات �لوطنية �ملجتمعية.

احت����اد امل�سارع���ة واجل���ودو يعتم���د برنام���ج م�سارك���ات 
منتخب����ات اجل���ودو اخلارجي���ة ملو�س���م 2019 

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل فرق عمل اللجنة االأوملبية الوطنية
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��اد 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة بجهود �للجنة 
�الأوملبية �لوطنية يف دعم �لريا�شة و�لريا�شيني 
يف �لدولة و�إعد�د �لكفاء�ت �لوطنية وتاأهيلهم يف 
�أن��و�ع �لريا�شات ليكونو� خر ممثلني  خمتلف 
و�أهد�ف  تطلعات  ولتحقيق  �الإم���ار�ت  لدولتنا 
�خلارجية  �مل�������ش���ارك���ات  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ريا�شة  �إي�شال  على  و�لعمل  �لعاملية  و�ملحافل 

�الإمار�ت �إىل من�شات �لتتويج.

وثمن �شموه مبادرة �ليوم �لريا�شي �لتي حتظى 
بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” وحتمل �شعار “�المار�ت 
ومدن  �إم����ار�ت  جميع  م�شتوى  على  جتمعنا” 
�لدولة تعد بو�بة كبرة للمعرفة وتبادل �الأفكار 
�لريا�شية  �الأن�شطة  ملمار�شة  كبرة  فر�شة  و 
و�لنبيلة  �ل�شامية  �الأ�ش�س  لتعميم  و�لرتفيهية 
بني �أفر�د فئات �ملجتمع كافة مما ينعك�س على 

�شخ�شيتهم و�شلوكهم ب�شورة �إيجابية �نطالقاً 
�لتوعية  �ل��ري��ا���ش��ة يف  تلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  م��ن 

و�لتثقيف �ملجتمعي.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
���ش��ع��ود �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف 
�ل����دي����و�ن �الم�����ري �م�����س ف��ري��ق م���ن �للجنة 
�الأومل���ب���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ع��م��ي��د طالل 
�الأوملبية  �للجنة  ع��ام  �أم��ني  �ل�شنقيطي  �أح��م��د 
بن  �شالح  �لعميد  وح�شور  بالوكالة  �لوطنية 

�لفنية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  عا�شور 
دروي�س  بن  �شعيد  حممد  و�ل�شيد  و�لريا�شية 
�د�رة  �لتنفيذي و�ل�شيد نا�شر بو �شاالت  �ملدير 
�الت�����ش��ال و�ل��ت�����ش��وي��ق و�ل�����ش��ي��د ���ش��امل مبارك 
و�مل��ر����ش��م. و�ط��ل��ع �شمو ويل  �لعامة  �ل��ع��الق��ات 
ع��ه��د ر�أ�����س �خل��ي��م��ة خ���الل �ل��ل��ق��اء ع��ل��ى خطط 
�ال�شتعد�د�ت  و�آخ���ر  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  وب��ر�م��ج 
�ل����دول����ه عامة  �ل���ري���ا����ش���ي يف  �ل���ي���وم  الإجن������اح 
�ليوم  تقام  �شوف  و�لتي  خا�شة  �خليمة  ور�أ���س 

متمنيا  �ملجتمع..  وفئات  �أب��ن��اء  كافة  مب�شاركة 
�لتوفيق  �الأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  الأع�������ش���اء  ���ش��م��وه 
�لريا�شية  �ملنا�شبة  هذه  يف  �لنجاح  من  و�ملزيد 
�ل�شنقيطي  ط��الل  ق��دم  جانبه  من  �ملجتمعية. 
و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة ملبادرة �ليوم �لريا�شي 
عهد  ويل  ل�شمو  وتقديرهم  �شكرهم  �لوطني 
�ليوم  مل��ب��ادرة  �لكبر  دعمه  على  �خليمة  ر�أ����س 
ر�أ�������س �خليمة  �إم������ارة  �ل��وط��ن��ي يف  �ل��ري��ا���ش��ي 
و�مل�شاركة �لفعالة للموؤ�ش�شات و�جلهات �ملحلية 

و�الأفر�د يف �الإمارة وكذلك �جلهود �ملبذولة يف 
ح�شر  �لوطني.  �لريا�شي  �ليوم  مبادرة  �إجن��اح 
�ل�شيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل   .. �للقاء 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي 
ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �أرحمه بن �شعود بن خالد 
�شمو  ملكتب  �الإع��الم��ي  �لق�شم  مدير  �لقا�شمي 
عبد�هلل  فهد  و�مل��ق��دم  �خليمة  ر�أ����س  عهد  ويل 
�لريا�شي  ��ي��وم  فعاليات  ع��ام  من�شق  بن جمعة 

�لوطني بر��س �خليمة.

اأبوظبي الريا�سي يكرم �سيوف 
بطولة كاأ�س زايد بن هزاع

غنتوت ي�سارك يف احتفال اليوم الريا�سي الوطني
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الفجر الريا�ضي

�شانتياغو  �الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ����ش���رح 
�أمام  �ملذلة  �شوالري بعيد �لهزمية 
�أي��اك�����س �أم�����ش��رتد�م و�خل�����روج من 
ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا 
ل��ن يتخلى عن  �ن���ه  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة 
تدريب ريال مدريد �الإ�شباين، لكن 

�لقر�ر على �الأرجح لي�س بيده.
زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�شي  وك��ان 
حمقا عندما قرر من تلقاء نف�شه 
�أن  بعد  �مللكي  �لفريق  �لرحيل عن 
يف  متتالية  �ألقاب  ثالثة  �ىل  ق��اده 

�مل�شابقة �الأوروبية �الأهم.
وق��ال زي��د�ن يف �أي��ار/م��اي��و �ملا�شي 
�لعام  �فوز  �أن  علّي  �ل�شعب  “من 
�ملقبل هناك حلظات جيدة و�أخرى 
�نهاء  �أن�شى ذلك، و�أري��د  �شعبة، ال 
م�����ش��رت��ي م��ع ري����ال ع��ن��دم��ا تكون 

�المور على ما ير�م«.
وك��������ان خ����ط����اب �ل����رح����ي����ل �ل�����ذي 
ب��اإن��ذ�ر للفريق  �أ�شبه  �أل��ق��اه زي��د�ن 
�الأب���ي�������س، ف��ك��ان م��و���ش��م��ه �حلايل 
ملبد�، ويف غ�شون �شبعة �أيام خ�شر 
�إ�شبانيا،  كاأ�س  من  خرج  �شيء:  كل 
نقطة   12 بفارق  �لليغا  تر�جع يف 
�ملت�شدر  ب��ر���ش��ل��ون��ة  غ���رمي���ه  ع���ن 
وحامل �للقب وباتت �آماله �شئيلة 
و�أخ��ر� فقد  تكن معدومة،  �إن مل 

لقبه يف �لبطولة �الأوروبية.
و�ن��ت��ق��ل ����ش���والري ل��ال���ش��ر�ف على 
بالغة  ف�����رتة  يف  �الول  �ل���ف���ري���ق 
�ل�شعوبة بعد �إقالة مدرب �ملنتخب 
�ل�شابق جولن لوبيتيغي، كما كانت 
�حل����ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة �ىل زي�����د�ن، من 
بدال  “كا�شتيا”  �ل��ردي��ف  �ل��ف��ري��ق 

من ر�فايل بينيتيز.
وع����ل����ق ع���ل���ى ذل������ك ب����ال����ق����ول بعد 
�أياك�س  �أم��������ام  �مل����ذل����ة  �خل���������ش����ارة 
1-4 على  �ل��ه��ول��ن��دي  �م�����ش��رتد�م 
�إياب  يف  برنابيو  �شانتياغو  ملعب 
ثمن نهائي دوري �الأبطال )�لذهاب 

�ىل  �آت  “مل  �أم�شرتد�م(،  يف   1-2
من  كهذه  �شعبة  ف��رتة  يف  �لفريق 

�أجل �أن �أترك من�شبي«.
كان  و�ل��ل��ي��غ��ا،  �ملحلية  �ل��ك��اأ���س  ويف 
�لفريق �شيئا �أمام غرميه بر�شلونة، 
ويف �أوروب���ا ك��ان �أدن��ى م�شتوى من 
الع���ب���ي �أي���اك�������س، ع��ل��م��ا ب���اأن���ه كان 
�أر�شه  على  نف�شه  لفر�س  مر�شحا 

وتقدمي م�شتوى ر�ئع.
ثالث هز�ئم متتالية جميعها على 
يف  �أي�����ش��ا  ه��زمي��ة  )�شبقتها  ملعبه 

�لدوري �أمام جرونا 2-1(.
وكتبت �شحيفة “ماركا” �لريا�شية 
�ل��و����ش��ع��ة �الن��ت�����ش��ار �الأرب���ع���اء “�إنه 
فريق كتب �لتاريخ”، و”�إنها نهاية 
عهد” بالن�شبة �ىل �شحيفة دياريو 
جد�”  ك��ب��رة  و”�لكارثة  ���ش��ب��ورت، 

بر�أي �شحيفة موندو ديبورتيفو.

حافلة  ف������رتة  ������ش�����والري  وع����ا�����س 
بعد  �الإي��ج��اب��ي��ة  و�لنتائج  بالتقدم 
�مل��ن�����ش��ب جلولن  خ��الف��ت��ه يف ه���ذ� 
خلفية  على  �أقيل  �ل��ذي  لوبيتيغي 
�لكال�شيكو  يف  �ل���ف���ري���ق  ���ش��ق��وط 
ت�شرين  يف   )5-1( بر�شلونة  �أم��ام 

�لثاين/نوفمرب.
ل��ك��ن �الإن�����ح�����د�ر ك����ان ���ش��ري��ع��ا مع 
�لتعديالت قبل  �للجوء �ىل بع�س 
و��شتفادت  �الأهد�ف،  �الآو�ن فغابت 
�لو�شع  م����ن  �ل�������ش���غ���رة  �ل����ف����رق 
�جل��دي��د، و�أق��ل��ع��ت �ل��ف��رق �لكبرة 

ب�شرعة متناهية دون فرملة.
�لنادي  رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ب����ات 
ما  �الآن  يقرر  �أن  بريز  فلورنتينو 
�ذ� كان ينبغي �الحتفاظ ب�شوالري 
�أنه من �ل�شعب  حتى �ل�شيف، مع 
من  �شيجنيه  �ل��ذي  �ملك�شب  ت�شور 

�أنه مل يعد هنالك �أي  �إقالته طاملا 
�شيء للظفر به هذ� �ملو�شم.

وم����درب ج��دي��د م��ع �ل��ف��ري��ق ذ�ته، 
لي�س بامكانه �إال �إ�شفاء �شعور من 
بالن�شبة �ىل  �أنه  �لن�شارة، يف حني 
�نتظار  �ملفيد  من  يكون  قد  بريز 
حيث  �ملقبل  حزير�ن/يونيو  �شهر 
�شيكون هناك �ملزيد من �ملر�شحني 

لهذ� �ملن�شب.
ويف ��شتطالع للر�أي �أجرته �شحيفة 
ورد�  �لفريق،  �أن�شار  “ماركا” مع 
ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل مل��ن ي��وج��ه �ل��ل��وم، قال 
�أو  جلميع”  “�ىل  منهم   %  70
فيما  �لنادي”،  �د�رة  جمل�س  “�ىل 
ر�أى %7 فقط �أن �للوم يقع على 

ولوبيتيغي«. “�شوالري 
�ال�شتثمار،  ع��دم  من  �شنو�ت  وبعد 
ب��������د�أ �ل����ع����م����ود �ل����ف����ق����ري ل����ري����ال 

م��دري��د ب��ال��ت��اآك��ل ف��ال��ك��رو�ت��ي لوكا 
م��ودري��ت�����س �حل��ا���ش��ل ع��ل��ى جميع 
�الل��ق��اب الأف�����ش��ل الع��ب يف �لعامل 
من   33 �ل�����  ي��ب��ل��غ   ،2018 ع����ام 
�شرخيو  �ل��ف��ري��ق  وق���ائ���د  ع���م���ره، 
طوين  و�الأمل������اين   )32( ر�م���و����س 
كرمي  و�ل��ف��رن�����ش��ي   )29( ك��رو���س 
�شيء،  �لعمر  لكن   .)32( بنزمية 
و�حلما�س �شيء �آخر، ومن �ل�شعب 

�نتاج �لنجاح.
وب�������ح�������ث �ل�����ن�����ج�����م �ل�����ربت�����غ�����ايل 
ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو ع����ن حتد 
�الإيطايل،  ي��وف��ن��ت��و���س  م��ع  ج��دي��د 
�و  و�ح��د  بنجم  ��شتبد�له  يتم  ومل 
ي�شتطيعون  ب��ث��الث��ة  �أو  ب��الع��ب��ني 
�لهوة. حتى  ردم  �جلماعي  ب��االأد�ء 
�لذي  دي��از  ماريانو  �لدومينيكاين 
�ل���دق���ي���ق���ة �الأخ��������رة من  وق�����ع يف 
ف��رتة �الن��ت��ق��االت ق��ادم��ا م��ن ليون 
�لثالثاء  ��شمه  ي��رد  مل  �لفرن�شي، 
�لبحث عن  �ملبار�ة. وبدل  يف ورقة 
�لكولومبي  كان  و�آخرهم  �مل�شاهر 
مونديال  بعد  رودري��غ��ي��ز  خامي�س 
بريز  �جته  �لرب�زيل،  يف   2014
ن���ح���و �ل�������ش���ب���اب م���ث���ل �ل���رب�زي���ل���ي 
ف��ي��ن��ي�����ش��ي��و���س ج����ون����ي����ور، �أل����ف����ارو 
ريغيلون،  ���ش��رخ��ي��و  �ودري����وث����وال، 
وم����ارك����و�����س  ����ش���ي���ب���اي���و����س  د�ين 
�لو�عدون  ه����وؤالء  وق���دم  ي��ورن��ت��ي، 
درجات متفاوتة من �لعطاء، وكان 

فيني�شيو�س وحده �ال�شتثناء.
ه����وؤالء  �أن  يف  �مل�����ش��ك��ل��ة  ت��ك��ن  ومل 
كانو�  و�إمن������ا  ف�����ش��ل��و�،  �ل���الع���ب���ني 
بحاجة رمبا �ىل مزيج من �خلربة 
�مل����رك����ب �ىل بر  م����ن �ج�����ل ق����ي����ادة 
�لنفقات  يف  حت���وال  ل��ك��ن  �الأم������ان. 
�ل�شيفية قد يكون مهما، ولكن يف 
�لعمل  يوؤثر على  نف�شه قد  �لوقت 
�ملجموعة  ه����ذه  م���ع  �أجن�����ز  �ل�����ذي 

�ملوهوبة.

�الأرجنتيني ماوري�شيو  �لقدم  �الإنكليزي لكرة  �أوقف �الحتاد 
بوكيتينو مدرب توتنهام مبار�تني وغرمه ب� 10 �آالف جنيه 
ت�شرفه �شد حكم  دوالر(ع��ل��ى خلفية  �أل��ف  �إ�شرتليني )13 

مبار�ة فريقه مع برنلي �شمن �لدوري �ملمتاز.
 10 “مت تغرمي ماوري�شيو بوكيتينو  وجاء يف بيان لالحتاد 
��شتماع  بعد جل�شة  و�إيقافه مبار�تني  �إ�شرتليني  �آالف جنيه 

م�شتقلة للجنة )�لتاأديبية(«.
وتابع “تقبل مدرب توتنهام تهمة �شوء �ل�شلوك �لتي وجهها 
ت�شرفه  و-�و  كالمه  من  تاأتت  و�لتي  �الإنكليزي  �الحت��اد  له 

�ىل غرف  )�مل����وؤدي  �لنفق  ود�خ���ل  وح���ول  �مللعب  �أر����س  على 
23 �شباط  تبديل �ملالب�س( يف نهاية �ملبار�ة �مام برنلي يف 

فرب�ير«.
وك���ان �مل���درب �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دخ��ل مب�����ش��ادة كالمية ح���ادة مع 
 2-1 برنلي  �أم���ام  توتنهام  خ�شارة  بعد  دي��ن  مايك  �حلكم 
�مل��ن��اف�����ش��ة �جل��دي��ة على  �آم��ال��ه يف  �مل��ا���ش��ي وت�����ش��اوؤل  �ل�شهر 
ليفربول  �ملقدمة  ثنائي  وم��ط��اردة  �الإنكليزي  �ل��دوري  لقب 

ومان�ش�شرت �شيتي بطل �ملو�شم �ملا�شي.
�إىل  �للندين  �لنادي  تاأهل  من  يوم  بعد  �لعقوبة  هذه  وتاأتي 

�لنهائي مل�شابقة دوري �بطال �وروب��ا بعد جتديد  �ل��دور ربع 
ف���وزه �إي���اب���اً ع��ل��ى ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د �المل����اين -1�شفر يف 
�لنهائي )�لذهاب -3�شفر(. و�شيغيب بوكيتينو  �لدور ثمن 
عن مقاعد �حتياط توتنهام عندما يحل �شيفا على فريقه 
يف   2014-2013 مو�شم  درب��ه  �ل��ذي  �شاوثمبتون  �ل�شابق 
�لقمة  �ل�شبت، وعن مبار�ة  �ملحلي  �ل��دوري  30 من  �ملرحلة 
�مام ليفربول �لثاين يف 31 �آذ�ر مار�س �حلايل �شمن �ملرحلة 
31. ويت�شدر �شيتي �لدوري بر�شيد 71 نقطة، بفارق نقطة 

عن ليفربول، وت�شع نقاط عن توتنهام �لثالث.

اإيقاف بوكيتينو مباراتني وتغرميه 

ي���ع���ود �ال����ش���ب���اين �أون��������اي �إمي�����ري 
�أر���ش��ن��ال �الإن��ك��ل��ي��زي �ليوم  م���درب 
كان  بعدما  فرن�شا  �إىل  �خلمي�س 
�أ�شرف على تدريب نادي �لعا�شمة 
باري�س �شان جرمان، ملو�جهة رين 
والع��ب��ه ح���امت ب��ن ع��رف��ة يف ذهاب 
م�شابقة  م��ن  �لنهائي  ثمن  �ل���دور 
�لدوري �الأوروبي “يوروبا ليغ” يف 

كرة �لقدم.
وتكت�شب �ملبار�ة طابع �لثاأر بالن�شبة 
لنب عرفة )31عاما( �لذي �شاعد 
فريقه �جلديد للتاألق على �ل�شاحة 
هذ�  �ىل  و�ل����و�����ش����ول  �الوروب�����ي�����ة 
م�شرته،  يف  �الوىل  للمرة  �ل���دور 
بعدما �م�شى عامني �شعبني حتت 
���ش��ان جرمان،  �إمي����ري يف  ����ش��ر�ف 
�الخ�شر  �مل�شتطيل  يطاأ  مل  حيث 
خالل عام و�أجرب على �لتدرب مع 

�لفريق �لرديف.
�لنادي  �ىل  �نتقل  عرفة  بن  وك��ان 
�لباري�شي عام 2016 من مو�طنه 
ن��ي�����س، م��ع ت��ز�م��ن و���ش��ول �ملدرب 
�ال����ش���ب���اين، و�����ش����اءت �الق�������د�ر �أن 
�لفرن�شي  �ل���دويل  �ل��الع��ب  يرحل 
�ل���ذي غادر  ذ�ت���ه  �ل��ع��ام  �ل�شابق يف 
يف   ،)2018( �لنادي  �إمي��ري  فيه 
ظل عالقة متوترة بني �لطرفني.

و�طلق بن عرفة م�شرته �لكروية 
جم���دد� م��ع ري��ن �مل��ت��و����ش��ع، �لذي 
رغ���م �ح��ت��الل��ه �مل���رك���ز �ل��ع��ا���ش��ر يف 
�لدوري �ملحلي �إال �نه حقق مفاجاأة 
�ل�  دور  �إي��اب  يف  �لثقيل  �لعيار  من 
بتغلبه  �الوروب��ي��ة  للم�شابقة   32
�إ�شبيلية  ب��ي��ت��ي�����س  م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
 3-3 3-1 بعد �لتعادل  �ال�شباين 

ذهابا.
وق���ال الع��ب و���ش��ط ري��ن بنجامان 
م�شتوى  �أن  نعرف  “نحن  �أن��دري��ه 
�مل��ن��اف�����ش��ة ���ش��رت��ف��ع مب��و�ج��ه��ة ناد 

�أر�شنال  “�إ�شم  مثل هذ�”، م�شيفا 
يرتدد يف �نحاء �وروبا. من �لو��شح 

�أنه �لفريق �ملر�شح )للفوز(«.
يف  “�ملدفعجية”  ف��ري��ق  ويتخبط 
�لذي  �إمي����ري  م��ع  �الول  م��و���ش��م��ه 
�أر�شني  �ل��ف��رن�����ش��ي  م���ن  ب����دال  ح���ل 
�ملمتاز  �ل���دوري  يف  ويعاين  فينغر، 
�خل��ام�����س ومل  �مل��رك��ز  يحتل  حيث 
يفز خارج ملعبه �شوى مرة و�حدة 
�لثاين/نوفمرب  ت�����ش��ري��ن  م���ن���ذ 
م�شيفه  �م���ام  �شقط  كما  �مل��ا���ش��ي، 
�لبيالرو�شي  ب���وري�������ش���وف  ب���ات���ي 
 ،32 �ل�����  دور  ذه�����اب  يف  �شفر1- 
قبل �أن يح�شم بطاقة �لتاأهل على 

�أر�شه -3�شفر.
وي����غ����ي����ب ع�����ن �����ش����ف����وف �ل����ن����ادي 
 ،2000 �ل��ل��ن��دين، و���ش��ي��ف ب��ط��ل 
هد�فه �لفرن�شي �ألك�شندر الكازيت 
ف��ي��م��ا �شرحب  �الي���ق���اف،  ب�����ش��ب��ب 
�ل�شابق  فريق رين بحار�س مرماه 
بيرت ت�شيك �لذي �أم�شى عامني يف 
ت�شل�شي  �ىل  �نتقاله  قبل  �شفوفه 

�الإنكليزي عام 2004.
�لفرتة  يف  نتائجه  ت��و����ش��ع  ورغ���م 
الخ���رة يف �ل����دوري �مل��م��ت��از يبقى 
ت�����ش��ل�����ش��ي م���ن �مل��ر���ش��ح��ني الح����ر�ز 
�مل�����ش��اب��ق��ة �الوروب����ي����ة للمرة  ل��ق��ب 
�لثانية يف �شتة �أعو�م، وهو ي�شتقبل 
على �أر�شه �شتامفورد بريدج فريق 
دينامو كييف �الأوكر�ين مع جرعة 
مل��درب��ه �اليطايل  �لثقة  ز�ئ���دة م��ن 
يعد  مل  �ل���ذي  ���ش��اري  ماوريت�شيو 

مهدد� مبق�شلة �القالة.
�ثر  “�لبلوز”  عند  �لثقة  وت��ت��اأت��ى 
لندن”  “دربي  م��ب��ار�ت��ي  �ل��ف��وز يف 
وفولهام  -2�شفر  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى 
2-1 بعد �خل�شارة �ملذلة ب�شد��شية 
يف  �شيتي  مان�ش�شرت  �أم���ام  نظيفة 
�لدوري �ملمتاز، تلتها خ�شارة ثانية 

كاأ�س  نهائي  يف  �نكلرت�  بطل  �أم��ام 
ر�بطة �الأندية �الإنكليزية �ملحرتفة 
بعد   )4-3( �ل��رتج��ي��ح  ب���رك���الت 
�ال�شلي  �لوقتني  يف  �شلبا  �لتعادل 
و�ال�شايف، يف مبار�ة �شهدت رف�س 
�أري�شاباالغا حار�س  كيبا  �الإ�شباين 
�مللعب  م����غ����ادرة  ت�����ش��ل�����ش��ي  م���رم���ى 

خمالفا تعليمات �شاري.
ويرتبط م�شتقبل �ملدرب �اليطايل 
�ل�شاحة  ت�شل�شي على  مبدى تقدم 
�الوروبية و�لفوز مب�شابقة يوروبا 
ليغ، ��شافة �ىل عودته �ىل م�شابقة 
دوري �بطال �وروب��ا �ملو�شم �ملقبل، 
ح��ي��ث ي��ح��ت��ل �مل���رك���ز �ل�����ش��اد���س يف 
بطاقة  ع���ل���ى  وي�������ش���ارع  �ل��������دوري 
�لتاأهل مبو�جهة كل من توتنهام، 

مان�ش�شرت يونايتد و�أر�شنال.
يف �مل��ق��اب��ل ي�����ش��ّك��ل ن���اب���ويل و�إن����رت 
الر�شنال  �الب���رز  �لتهديد  م��ي��الن 
يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إىل  للو�شول 

باكو يف 29 �أيار/ مايو �ملقبل.
 2-1 يوفنتو�س  �أم���ام  وبخ�شارته 
�ل����������دوري �الي����ط����ايل،  �الح�������د يف 
باحر�ز لقب  نابويل  �آم��ال  تبخرت 
�أع��و�م طويلة  “�شكوديتو” بعد  �ل� 
من �النتظار، ما دفع رجال �ملدرب 
�شعار  ل���رف���ع  �أن�����ش��ي��ل��وت��ي  ك����ارل����و 
�الوروبية،  �ل�شاحة  على  �لتحدي 
م�شتو�ه  م��ن  ي��رف��ع  �أن  ع��ل��ي��ه  ل���ذ� 
�شالزبورغ  ي�شت�شيف فريق  عندما 
ن�شف  �ىل  و�شل  �ل��ذي  �لنم�شوي، 

نهائي ن�شخة �ملو�شم �ملا�شي.
و���ش��ب��ق ل��ن��اب��ويل �أن ت���وج ب��ط��ال يف 
�الأ�شطورة  ب��ق��ي��ادة   1989 ع����ام 
�الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة دي���ي���غ���و �أرم����ان����دو 

مار�دونا.
ويخو�س �إنرت، بطل �أعو�م 1991 
م�����ب�����ار�ة  و1998،  و1994 
���ش��ع��ب��ة ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا على 

�إي��ن��رت�خ��ت ف��ر�ن��ك��ف��ورت �الأمل����اين، 
بطل 1980، خام�س �لرتتيب يف 

“�لبوند�شليغا«.
ف�شيالقي  �الإ�شباين  �إ�شبيلية  �أم��ا 
�أر�شه �شالفيا بر�غ �لت�شيكي،  على 
�لنهائي  �لتاأهل �ىل ربع  وياأمل يف 
نتائجه يف  �لرغم من تر�جع  على 
�شوى مرة  يفز  “�لليغا” حيث مل 

و�حدة يف 10 مباريات.
5 مر�ت  �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة ب��ال��ل��ق��ب  وت����وج 
ب��ي��ن��ه��ا 3 م�����ر�ت م��ت��ت��ال��ي��ة �أع�����و�م 
و2016،  و2015   2014
ومرتني قبل ت�شميتها �جلديدة عام 
بعد �ن كانت تعرف �شابقا   2010

با�شم ك��اأ���س �الحت���اد �الأوروب���ي 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  وحت��دي��د� 

عام 1971.
�إ�شبيلية،  وبخالف 

ي�����������ش�����ت�����������ش�����ي�����ف 
م�������������و�ط�������������ن�������������ه 
مناف�شه  فالن�شيا 

كر��شنود�ر �لرو�شي 
م��ع جرعة ز�ئ���دة من 

يتعر�س  مل  �ذ  �ل��ث��ق��ة 
مبار�ة   11 يف  للخ�شارة 

ت����و�ل����ي����ا، و�ن���ع���ك�������س ذل���ك 
ب��اح��ت��الل��ه �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع يف 

نهائي  �ىل  وو���ش��ول��ه  �ل����دوري 
تنتظره  ح���ي���ث  �مل����ل����ك  ك����اأ�����س 
مبار�ة �شعبة �أمام حامل �للقب 

بر�شلونة.
وي�����ش��ت�����ش��ي��ف دي���ن���ام���و زغ����رب 
بنفيكا  م��ن��اف�����ش��ه  �ل���ك���رو�ت���ي 

يلعب  ف��ي��م��ا  �ل����ربت����غ����ايل، 
بطر�شبورغ  �شان  زينيت 

�ر�شه  ع��ل��ى  �ل��رو���ش��ي 
م������ع ف����ي����اري����ال 

�الإ�شباين.

بن عرفة للثاأر من اإميري وار�سنال يف يوروبا ليغ

مدرب ريال مدريد على فوهة بركان 

�ل��ق��دم مناف�شات  ن��ادي ري��ال م��دري��د �الإ���ش��ب��اين لكرة  ودع 
بطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم، �إثر �شقوطه �أم�س 
1-4 يف  بنتيجة  �لهولندي  �أم�شرتد�م  �أياك�س  �أمام �شيفه 
16، ليعيد للذكريات خروجه من مناف�شات  �ل�  �إي��اب دور 

هذه �لبطولة عام 1995 على يد �أودن�شه �لدمناركي.
�أم�شرتد�م م�شابهاً  �أياك�س  �أم��ام  ري��ال مدريد  وج��اء خ��روج 
�لود�ع  �الأم�س �شجلت  �أن مبار�ة  �إذ  �أودن�شه،  �أم��ام  ملا حدث 
�لبطولة  م���ن  ت��اري��خ��ه  ع���رب  “�مللكي”  ل��ل��ن��ادي  �ل���ث���اين 

�الأوروبية بعد فوزه يف مبار�ة �لذهاب.
يف  جن��ح  �ملا�شية  �لليلة  حتى  م��دري��د  ري���ال  �أن  �إىل  ي�شار 
بعد فوزه  �أوروب��ا،  �أبطال  ل��دوري  �الإق�شائية  �الأدو�ر  عبور 
�إذ كان  34 منا�شبة،  �أ���ش��ل  م��ن   33 �الإي���اب يف  م��ب��ار�ة  يف 

�ل�شقوط �لوحيد له �أمام �أودن�شه.
ومتكن ريال مدريد يف تلك �لن�شخة �لقدمية من �لبطولة 
�الأوروب����ي����ة م���ن �ل���ف���وز يف م���ب���ار�ة �ل���ذه���اب خ����ارج ملعبه 
مبار�ة  قبل  �لتاأهل  ليزيد من حظوظه يف   ،2-3 بنتيجة 
�لعودة على ملعبه. ولكن �لفريق �ملدريدي، بقيادة �ملدرب 
�الأرجنتيني، خورخي فالد�نو، �أخفق يف ��شتثمار تقدمه يف 
�لنتيجة يف �ملبار�ة �الأوىل و�شقط يف لقاء �لعودة على ملعب 
نظيفة  بثنائية  م��دري��د،  ري��ال  معقل  برنابيو،  �شانتياغو 

ليودع مناف�شات �لبطولة �الأوروبية من دورها �لثاين. 
�إىل  ع��ودة جوزيه مورينيو  ري��ال مدريد  وتتوقع جماهر 
�شوالري،  �شانتياغو  �ملوؤقت  للمدرب  خلفاً  �لفريق  تدريب 

�شفينة  �إىل  �ال�شتقر�ر  �لربتغايل  �لربان  يعيد  �أن  تاأمل  �إذ 
هز�ت يف هذ� �ملو�شم. لعدة  تعر�شت  “�مللكي” �لتي 

�أ�شماء كروية كبرة عن  �ملوؤكد رحيل عدة  �شبه  وبات من 
“�ملرنغي” نهاية �ملو�شم �حلايل، �إذ ت�شر تقارير �شحافية 
متطابقة �إىل �أن مدرب �لفريق �ملوؤقت �شانتياغو �شوالري، 
لن يكون على ر�أ�س �الإد�رة �لفنية للفريق يف �ملو�شم �ملقبل.
قيادة  ل��ه  �شبق  م���درب  “�مللكي” ع���ودة  ج��م��اه��ر  وت��ت��وق��ع 
�لفريق قبل �شنو�ت، وقاده �إىل من�شات �لتتويج �ملحلية، �إذ 
�أوردت �شحيفة د�يلي �شتار �أن جماهر ريال مدريد ترى 
�أن عودة جوزيه مورينيو �إىل تدريب �لفريق قد �أ�شبحت 

و�شيكة للغاية.
وك��ت��ب م�شجع ل��ري��ال م��دري��د ع��رب ت��وي��رت ق��ائ��اًل: “عودة 
مورينيو �إىل تدريب ريال مدريد م�شاألة �أيام، من �ملحتمل 
جد�ً �أنه هو مدرب �لفريق �ملقبل«. و�أ�شاف �آخر: “�أت�شاءل 
�إن كان جوزيه مورينيو قبل ب�شكل غر ر�شمي حتى �الآن 
ريال  رئي�س  م��ك��ان  كنت  �إذ�  م��دري��د،  ري���ال  ت��دري��ب  مهمة 
منه  و�أطلب  مورينيو،  �شاأهاتف  بريز  فلورنتينو  مدريد 
�أخرى،  م��ن جهة  �ل��ف��ري��ق«.  لتدريب  �ل��ف��ور  على  �ل��ق��دوم 
�أبدى جوزيه مورينيو رغبة و��شحة يف �لعودة �إىل تدريب 
ريال مدريد، �إذ قال �ملدرب �لربتغايل موؤخر�ً يف ت�شريحات 
يف  مي��ان��ع  “ال  �إن���ه  كو�ترو”  “ديبورتي�س  لقناة  �شحيفة 
‘�ملرنغي’، و�أ�شاف �أن جتربته  �إىل تدريب  �لعودة جمدد�ً 

�ل�شابقة يف تدريب ريال مدريد كانت فريدة«. 

اأودن�سه واأياك�س.. نقطة �سوداء يف تاريخ ريال مدريد

دي ليخت على طاولة بر�سلونة
�لنادي  �أن  علني  ب�شكل  بارتوميو،  ماريا  جو�شيب  بر�شلونة،  رئي�س  �أق��ر 
ي�شع على �لطاولة م�شاألة �لتفاو�س ل�شم قلب دفاع �أياك�س �أم�شرتد�م، 

ماتي�س دي ليخت.
�أم�س  وقال بارتوميو يف ت�شريحات الإذ�ع��ة كادينا �شر �ملحلية ن�شرتها 
�شحيفة �آ�س: “دي ليخت بالتاأكيد على طاولة بر�شلونة خالل �شهري 
�الأمر..  يف  �شنتحدث  �ملقبل،  )ني�شان(  و�أب��ري��ل  �جل���اري  )�آذ�ر(  م��ار���س 
بالعبني  يحظى  وبر�شلونة  �لفنية،  �الجتماعات  خ��الل  د�ئماً  نتحدث 
�الأول، لكن عندما تكون هناك مو�هب باخلارج فعلينا  �لفريق  كبار يف 

�لنظر فيها«.
من  ب���دء�ً  للرب�شا  وق��ع  �ل��ذي  ي��ون��غ،  بالفريق، فرينكي دي  زميله  وع��ن 
)متوز(  يوليو  يف  �شين�شم  لرب�شلونة،  الع��ب  “هو  ق��ال:  �ملقبل،  �ملو�شم 
�مل��ق��ب��ل، حت��دث��ن��ا م��ع��ه، و�أح����د �الأه�����د�ف �ل��ت��ي ينبغي فعلها ك��الع��ب يف 

بر�شلونة هو �لفوز على ريال مدريد، وفعل ذلك«.
وقاد دي يونغ فريقه �أم�س للفوز يف معقل �لريال باأربعة �أهد�ف لو�حد، 
ليق�شيه من ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا، وينهي �شيطرته على �للقب 

لثالثة مو��شم متتالية.
و�أ�شاف رئي�س بر�شلونة: “�أنا �شعيد للغاية من �أجله، باالأم�س حتدثت 
مع وكيل �أعماله وهناأته، بالتاأكيد على فرينكي �أن ينهي مو�شمه جيد�ً 
�أياك�س و�لتفكر يف �لكثر من �لتحديات م�شتقباًل مع بر�شلونة..  مع 

�أعتقد �أنه �شي�شنع تاريخاً يف نادينا«.
وب��خ�����ش��و���س ح��ظ��وظ ب��ر���ش��ل��ون��ة يف �ل��ت��ت��وي��ج جم����دد�ً ب��ال��ث��الث��ي��ة، قال 
بارتوميو: “علينا �للعب وحتقيق نتائج جيدة، ال تز�ل هناك �لكثر من 

�الأ�شهر و�ملباريات على نهاية �ملو�شم«.
�لرب�زيلي  من  �أف�شل  ك��ان  ما  و�إذ�  دميبلي  عثمان  �لفرن�شي  �أد�ء  وع��ن 
قال:  ج��رم��ان،  �شان  باري�س  مع  �لثاين  مو�شمه  يخو�س  �ل��ذي  نيمار، 
نيمار.. فهو العب يف بر�شلونة وهو  من  �أف�شل  دميبلي  يل  “بالن�شبة 

�أف�شل منه«.
وعلى جانب �آخر نفى رئي�س بر�شلونة تاأثر ريال مدريد بتطبيق تقنية 
وكاأ�س  �الأب��ط��ال  دوري  من  خروجه  بعد  )ف���ار(،  �مل�شاعد  �لفيديو  حكم 
�مللك يف �ملو�شم �الأول من تطبيقه وكذلك �بتعاد حظوظه عن �لتتويج 

بالليغا.
�أخرى  �أح��ي��ان  ويف  �أح��ي��ان��اً  يخطئون  “�حلكام  �ل�����ش��دد:  ه���ذ�  يف  وق���ال 
ي�شاعدونك.. �حرتم كثر�ً �حلكام، هذه �لتقنية ت�شاعدك على �أن تكون 

�أف�شل«.
هدف  �شاحب  ر�كيتيت�س،  �إي��ف��ان  �لفريق  و�شط  الع��ب  م�شتقبل  وح��ول 
وهو   2022 يف  �شينتهي  “عقده  ق���ال:  �لليغا،  يف  �ل��ري��ال  على  �ل��ف��وز 
العب كبر، كنا نركز يف �لفرتة �الأخرة على جتديد عقده جوردي �ألبا، 
�إيفان، ال توجد  للغاية بالن�شبة للنادي.. �شنتحدث مع  �أمر�ً مهماً  كان 
وبعدها  ريا�شي  ناد  نحن  �لريا�شي،  للمعيار  د�ئماً  �الأول��وي��ة  �أول��وي��ات، 

ننظر �إىل �جلانب �القت�شادي«. 



تتحول اإىل عار�سة بعد احرتاق ج�سمها 
عار�شة  ريك�شهام  منطقة  من  عاماً"   25" ب��وغ  كاترين  �أ�شبحت 
�إثر  جذرية  جتميل  لعمليات  خ�شوعها  من  �شنو�ت  بعد  ل��الأزي��اء 
 96 �إىل �حرت�ق ج�شمها بن�شبة  �أدى  تعر�شها حلادث �شر رهيب 
%.  فبينما كانت كاترين ت�شتقل حافلة عرب جبال �الألب �لفرن�شية 
يف عام 2013، ��شتعلت �لنر�ن باحلافلة �أدت �إىل �إ�شابتها بحروق 

يف جميع �أنحاء ج�شدها. 
وقد ك�شفت �شركة �آفون للجمال، �لنقاب عن �أن �ل�شابة كاترين هي 

على ر�أ�س �مل�شاركات يف حملتها �جلديدة للرتويج ملنتجاتها.
وي���اأت���ي ه���ذ� �الإع�����الن يف �ل��وق��ت �ل���ذي �أ���ش��ب��ح��ت �آف����ون �لعالمة 
عار�شات  ت�شتخدم  �لتي  بريطانيا  يف  للجمال  �الأوىل  �لتجارية 
�إ�شابتهن  ب�شبب  مظهرهن  على  �شاملة  تغير�ت  ب��اإج��ر�ء  قمن 
�لعاملية  �مل��ب��ادرة  من  ج��زء�ً  تعد  �لتي  حملتها  �شمن  بالت�شوهات، 

."stand4her" جلديدة�
وقد �أعلنت �ل�شركة عن هذه �ملبادرة �لتي تهدف �إىل تقدمي �لدعم 
للن�شاء، بعد �أن ك�شفت �أبحاث �أجر�ها خرب�ء تابعون لها باأن ن�شبة 
%80 من �لن�شاء يف بريطانيا ي�شعرن بعدم �لر�شا عن مظهرهن، 

% منهن ي�شعرن بالقلق �إز�ء مظهرهن.  و�أن 60 
من �جلدير بالذكر باأن �ل�شركة �ختارت كاترين �لتي �شتن�شم �إىل 
جمموعة من �لوجوه �ملتنوعة، لتكون م�شاركة رئي�شة يف �حلملة، 

وفق ما نقل موقع "ميرتو" �الإلكرتوين.

املو�سل تهتز الأكرب جرمية يف تاريخها
�هتزت مدينة �ملو�شل �شمايل �لعر�ق، الأكرب جرمية يف تاريخها بعد 
�غت�شاب طفلة بعمر 3 �شنو�ت من قبل �شخ�س يبلغ من �لعمر 39 
عاما. وطالب �شكان مدينة �ملو�شل وذوو �ل�شحية �جلهات �ملخت�شة 
باإنز�ل �أق�شى عقوبة بحق �ملجرم و�إعد�مه يف موقع �جلرمية بعد 
وذك��رت م�شادر  بارتكاب �جلرمية.  �لتحقيق  �أم��ام جهات  �عرت�فه 
الإ�شعافها  �مل�شت�شفى  �إىل  �لطفلة  ن��ق��ل  ج���رى  �أن  ع��ر�ق��ي��ة  طبية 
ومعاجلتها، حيث �أجريت لها عمليتان جر�حيتان. و�أعلنت مديرية 
�شرطة �حلدباء �لتابعة لقيادة �شرطة نينوى �إلقاء �لقب�س على �أحد 
�ملجرمني بعد قيامه بجرمية �غت�شاب بحق �لطفلة. و�أو�شحت �أنه 
مت �لقب�س على �جلاين بعد �شاعة ون�شف من �رتكابه �جلرمية يف 
��شتدرج  �ملو�شل، حيث  ملدينة  �الأمي��ن  �جلانب  �لفاروق يف  منطقة 
�ملجرم �لطفلة بقطعة حلوى �إىل �أحد �مل�شاكن �ملهجورة وقام بتقييد 
�أمام  �أن �جلاين �عرتف  يديها و�رتكب جرميته �لب�شعة. و�أ�شافت 
جهات �لتحقيق و�شيتم �إكمال جميع �الإجر�ء�ت �لقانونية الإحالته 

�إىل حمكمة �جلنايات �ملخت�شة.

مو�سة »�سارب« الطيار جتتاح الهند
�لباك�شتانية  �ل��دف��اع��ات  �أ�شقطت  �ل���ذي  �ل��ه��ن��دي  �ل��ط��ي��ار  �أ���ش��ب��ح 
مو�شة  �شاربه  ب��ات  كما  بلده،  يف  وطنيا  رم��ز�  و�عتقلته،  طائرته 

جديدة يحر�س �ل�شباب على تقليدها.
�إن  "�شي  �شبكة  بح�شب  �ل��ه��ن��د،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ل�شباب  و���ش��ارع 
على  كعالمة  �ملميز  فارتامان،  �آبيناند�ن  �شارب  حماكاة  �إىل  �إن"، 

�ل�شجاعة.
و�لتي  �جل��دي��دة،  �ل�����ش��ارب  لت�شريحة  ��شما  "�آبيناند�ن"  و�أ���ش��ب��ح 

�نت�شرت يف جميع �أنحاء �لهند ب�شرعة.
وقد كان لهدوء �آبيناند�ن ورباطة جاأ�شه عند �عتقاله يف باك�شتان، 
و�لدعوة  توزيع �شوره  �إىل  �لكثرين  ودف��ع  بلده،  �شدى كبر يف 

�إىل �ل�شالم بني �لبلدين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خدمة درد�سة جديدة �سعارها ادفع بقدر ما تكتب
للكل، فهي مدفوعة، تعمل  لكنها لن تكون متاحة  درد�شة جديدة،  �إط��الق من�شة  �أعمال هولندي عن  ر�ئد  �أعلن 

مبقابل مادي لكل حرف يكتبه �مل�شتخدم.
وك�شف ر�ئد �الأعمال �لهولندي، مارك كولربوجة عن �خلدمة �لتي �أطلق عليها ��شم Expensive Chat، وتطلب 

من �مل�شتخدم دفع بن�س �أو ما يعادل 0.01 دوالر، لقاء كل حرف يقوم بكتابته.
ك�"جتربة  تاأتي  �إنها  قال   ، له مبوقع تويرت  تغريدة  �الأغنياء"، عرب  "درد�شة  �إع��الن كولربوجة عن خدمة  وج��اء 
�جتماعية ملعرفة ما يحدث لغرفة �لدرد�شة عندما ال تكون جمانية للجميع"، علما �أن �لنقود �لتي ُتدفع تذهب 

جميعها �إىل جيب كولربوجة، وفق ما نقل موقع "ذ� فرج" �لتقني.
وعند زيارة �ل�شفحة �خلا�شة باخلدمة، يظهر ��شم �خلدمة و�أ�شفله عبارة "�أنفق نقود� للدرد�شة مع غرباء ينفقون 

نقود� للدرد�شة مع غرباء"، ثم "بن�س و�حد لكل حرف".
وعن كيفية ��شتخد�م �خلدمة، يتعني بعد �ن�شاء ح�شاب يف �خلدمة، كتابة �لر�شائل ثم �لنقر على زر "�أر�شل" �لذي 

يظهر عليه مقد�ر �لنقود �لذي يتغر ح�شب عدد �حلروف.
�لقادة"  "لوحة  ب��ا���ش��م  ق�شم  ه��ن��اك  �إذ  ينفقونه،  �ل���ذي  �ل��ن��ق��ود  م��ق��د�ر  بح�شب  م�شتخدميها  �خل��دم��ة  وت�شنف 
LeaderBoard، �الأمر �لذي يثر ت�شاوؤالت حول كون �خلدمة تهدف �إىل �إغر�ء �مل�شتخدمني بدفع �ملزيد طمعا 

يف �أن تظهر �أ�شماوؤهم يف �لبد�ية.
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تعرفوا على اأغلى �سيارة يف تاريخ الب�سرية
ك�شفت �شركة "بوغاتي" ل�شناعة �ل�شيار�ت عن �أحدث منتجاتها يف معر�س 

جنيف لل�شيار�ت 2019، لكن رمبا ما يثر �ل�شدمة هو �شعرها.
ل�شناعة  بوغاتي  �شركة  �أعلنت  جنيف،  يف  �الأخ��ر  �ل�شيار�ت  معر�س  ففي 
يف  �ل�شيار�ت  �أغ��ل��ى  باتت  �لتي  نو�ر"  ف��و�ت��ور  "ال  �شيارتها  ع��ن  �ل�شيار�ت 
12 مليون دوالر، وي�شل على وجه  �ل��ذي يزيد على  ب�شعرها  �لع�شور  كل 
�إك�شرب�س  �شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  دوالر،   12،452،905 �إىل  �لتحديد 
�أو  نو�ر"  ف��و�ت��ور  "ال  ����ش��م  �شيارتها  على  �ل�شركة  و�أط��ل��ق��ت  �لربيطانية. 
 57 "تايب  لطر�ز  تقدير�  و�شنعت  كليا  وهي جديدة  �ل�شود�ء"،  "�ل�شيارة 

�أ�س �شي �أتالنتيك"، �لتي �عتربت �أيقونة جان بوغاتي.
ل�شيار�ت  مظهر  �أف�شل  باأنه  �ل�شود�ء  �ل�شيارة  ه��ذه  مظهر  و�شف  وميكن 
�حلادة  وزو�ياها غر  �ملثرة  �نحناء�تها  مع  �الأخ��رة  �ل�شنو�ت  بوغاتي يف 
باأنه  �ل�شيارة  فينكلمان  �شتيفن  �ل�شركة  رئي�س  وو�شف  �لقوي.  ومظهرها 
�الأكرث حد�ثة لطر�ز �أ�س �شي �أتالنتيك" و�أنها "وليمة متكاملة  "�لتف�شر 
على  وم�شوؤولية  �متياز  هو  تاريخنا  "�إن  فنكلمان  و�أ�شاف  من �جلمال". 
�ل�شيارة  وم��ع  �مل�شتقبل..  يف  بوغاتي  ت��ر�ث  ��شتمر�ر  م�شوؤولية  �ل�����ش��و�ء.. 
�ل�����ش��ود�ء ف��اإن��ن��ا ن��ح��ي��ي ت��ر�ث��ن��ا ون��ق��دم �ل�����ش��رع��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لرتف 
و�جلماليات �إىل ع�شر جديد ". �أما م�شمم بوغاتي �إيتيني �شالومي فقال 
�خلارجي  هيكلها  �أن  كما  ي��دوي��ا،  �شناعته  متت  �ل�شيارة  يف  عن�شر  كل  �إن 
�ألياف �لكربون يحتوي على ملعان �أ�شود عميق ال ينقطع �إال عن  "�مل�شنع من 
طريق بنية �الألياف �ملتناهية �ل�شغر"، م�شيفا �أن هذه هي "�ملادة �لتي مت 
�لتعامل معها ب�شكل مثايل". و�أ�شار �شالومي �إىل �أن �لعمل على �لت�شميم 
يعد  "مل  مرحلة  �إىل  �مل�شمم  �لفريق  و�شل  بحيث  طويال  وقتا  ��شتغرق 

باإمكانه �أن يطور �أو يح�شن �أكرث".

موقف حمرج لعرو�سني ب�سهر الع�سل
يتكرر  ال  �لكاريبي  �لبحر  يف  �شيئا  موقفا  حمظوظني  غر  زوج��ان  عا�س 
�أك�شبهما تعاطفا كبر� يف �لوقت نف�شه،  �أثار �شخرية �لبع�س، لكنه  كثر� 

وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
وقال �مل�شدر �إن �لزوجني ماريا غونز�لي�س و�ألي�شاندرو دي باملا مل يتمكنا 
من �ال�شتمتاع ب�شهر ع�شلهما على منت �ل�شفينة �ل�شياحية �ل�شخمة، بعدما 

و�شال متاأخرين عن �ملوعد �ملحدد بعدة دقائق.
�إىل  بالكاد  و�شال  قد  كانا  بينما  �ل��زوج��ني،  �نتظار  دون  �ل�شفينة  ورحلت 
�ل�شفينة  �لذي عر�شهما لل�شخرية من طرف طاقم  �الأمر  �مليناء،  ر�شيف 
 45 بنحو  متاأخرين  �ل��زوج��ني  و���ش��ول  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر  �ل�شخمة. 
لركوب  نا�شو،  باهاما�س،  عا�شمة  يف  �مليناء  �إىل  ف��رب�ي��ر،   15 ي��وم  دقيقة، 

�ل�شفينة "�شيمفوين �أوف ذي �شيز".

كندا حتظر اأغنيات 
مايكل جاك�سون

يف خطوة مفاجئة وحزينة للعديد 
من حمبي �لنجم �لعاملي �لر�حل 
من  عدد  �أعلنت  جاك�شون  مايكل 
�الإذ�عات بكند� حظر �إذ�عة �أغاين 
جاك�شون بعد �لك�شف عن ف�شائح 

�عتد�ئه على �الأطفال.
�لربيطانية  غارديان  ذ�  �شحيفة 
ك�شفت �إن 3 �إذ�عات كندية �أوقفت 
بعد  وذل��ك  جاك�شون  �أغنيات  بث 
�لربيطانية   bbc �إذ�ع����ة  خ��ط��وة 
مب��ن��ع ع��ر���س �أغ��ان��ي��ه ب��ع��دم��ا مت 
��شم  يحمل  وثائقي  فيلم  عر�س 
نيفرالند" ك�شف �عتد�ء  "ليفنغ 
ج���اك�������ش���ون ع���ل���ى �ل����ع����دي����د من 
�ثنني حتدثا عن  �الأطفال منهم 

تعر�شهما لالغت�شاب من قبله.
�مل���ت���ح���دث �ل��ر���ش��م��ي مل���ال���ك عدد 
مونرتيال  ب��والي��ة  �ملحطات  م��ن 
�شحب  �أن�����ه مت  ك�����ش��ف  �ل��ك��ن��دي��ة 
 3 ق��و�ئ��م ت�شغيل  ج��اك�����ش��ون م��ن 
حمطات منذ �أم�س �الأول �الثنني 

�ملا�شي.

ماريو با�سيل يرزق 
بطفلته االأوىل

با�شيل  م���اري���و  �ل��ك��وم��ي��دي  �مل��م��ث��ل  رزق 
زوجته  و�شعتها  حيث  �الأوىل،  بطفلته 
�لعا�شمة  يف  ت�شي�شتياكوفا  �أل�����ش��ك��ن��در� 

�لرو�شية مو�شكو.
ت�شي�شتياكوفا  �أل�شكندر�  با�شيل  زوج���ة 
حملها  ����ش���ه���ر  يف  �����ش����اف����رت  ق����د  ك����ان����ت 
مولودتها  ت�شع  كي  رو�شيا  �إىل  �الأخ��ر 
�إىل  بها  ثم عاد وحلق  عائلتها، من  بني 
مو�شكو زوجها ماريو با�شيل قبل �أ�شبوع 
تقريباً ليكون حا�شر�ً يف موعد �لوالدة.

�ل�شاعة  حتى  يك�شفا  مل  وزوجته  با�شيل 
�أية  وال  لهما،  �الأوىل  �مل��ول��ودة  ��شم  ع��ن 

تفا�شيل �إ�شافية.
م��وق��ع �ل��ف��ن ي��ق��دم �أح���ر �ل��ت��ه��اين ملاريو 
ت�شي�شتياكوفا  �أل�شكندر�  وزوجته  با�شيل 

ويتمنون للمولودة �ل�شعادة �لد�ئمة.

املليونرية هذه  يتزوج  ملن  دوالر  األف   315
يف قر�ر غريب من نوعه، ال �شك �أنه �شيمثل حلما حقيقيا، 
�بنته  �لعامل، عر�س مليونر  �ل�شباب حول  رمبا ملاليني 
للزو�ج،  بطالقة  �الإجنليزية  �للغة  جتيد  �لتي  �ل��ع��ذر�ء 
ذكرته  ملا  وفقا  دوالر،  �أل��ف   300 على  يزيد  مبلغ  مقابل 
و�شائل  وت��ن��اق��ل��ت  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة.  م��ي��ل  �ل��دي��ل��ي  �شحيفة 
�لتو��شل �الجتماعي ب�شورة مكثفة �خلرب و�ألقت �ل�شوء 
رودثونغ  �أرون  �لتايلندي  �ملليونر  �أن  �إىل  م�شرة  عليه 
�لبالغة من  كارن�شيتا،  بابنته  يقبل  �أي رجل  ملنح  م�شتعد 
�لعمر 26 عاما، مبلغا يعادل 315 �ألف دوالر و�أن ي�شجل 

ملكيتها �لعقارية و�أعمال �لعائلة با�شمه.
58 ع��ام��ا، مزرعة  �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر  �مل��ل��ي��ون��ر،  ومي��ل��ك 
ب��ع��دة ماليني  ت��ق��در قيمتها  م���زده���رة وم��ث��م��رة،  ف��و�ك��ه 
تايالند.  جنوبي  ت�شوبهون،  مقاطعة  يف  �ل���دوالر�ت،  من 
و�أن  بيده  �بنته  م�شر  ي�شع  �أن  �إىل  �ملليونر  و��شطر 
�أنه يف �شالح م�شتقبلها، حيث تق�شي  يعتقد  ملا  يت�شرف 
�لعاد�ت يف بع�س مناطق تايالند باأن يدفع �لرجل مهر� 
�لعربية  �ل��دول  يف  �حل��ال  هو  مثلما  �مل�شتقبلية،  لزوجته 
وبعك�س �لعاد�ت يف �لهند. وت�شاعد �البنة كارن�شيتا و�لدها 
يف �إد�رة �أعمال �الأ�شرة، وهي جتيد �إىل جانب �لتايالندية 
�الأب  وق����ال  ب��ط��الق��ة.  و�الإجن��ل��ي��زي��ة  �ل�شينية  �ل��ل��غ��ت��ني 
�ملليونر �إنه ال يوجد قيود على جن�شية �ملتقدم للزو�ج من 
�بنته ومن يقع عليه �الختيار، طاملا �أنه �شيعمل جاهد� و�أن 
ي�شاعد يف �شعادة �بنته. وقال رودثونغ "�أريد رجال يعتني 
�شخ�شا  �أري��د  ال  ��شتمر�ريتها..  على  ويحافظ  باأعمايل 

يحمل �شهادة بكالوريو�س �أو ماج�شتر �أو دكتور�ه".

اأ�سد يقتل �ساحبه 
�أن هاجم  �أ�شد� بعد  قتلت �ل�شرطة �لت�شيكية بالر�شا�س 

�شاحبه �لذي كان يربيه يف قف�س مبنزله فقتله.
ه��اج��م ميخال  �الأ���ش��د  �أن  �إع���الم حملية  و�شائل  وذك���رت 
لالأ�شد  خ�ش�شه  �ل���ذي  �لقف�س  دخ��ل  عندما  بر��شيك 
كيلومرت�   350 نحو  بعد  على  �لو�قع  منزله  حديقة  يف 
لبوؤة  �ل�شرطة  قتلت  كما  ب��ر�ج.  �لعا�شمة  �شرقي  جنوب 
�ملتحدثة  يافوركوفا  لينكا  وقالت  �لقف�س.  د�خ��ل  كانت 
با�شم �ل�شرطة "لقي رجل يبلغ من �لعمر 33 عاما حتفه 
�الأ�شد  لقتل  �ل�شرطة  و��شطرت  �أ�شده...  هاجمه  بعدما 
كان  �ل��ذي  �لرجل  �إىل  �لو�شول  من  تتمكن  حتى  ولبوؤة 
معهما د�خل �لقف�س". وكان بر��شيك جلب �الأ�شد و�للبوؤة 
من �شلوفاكيا عام 2016 مما �أثار �شجة يف قريته جذبت 
حينئذ �ه��ت��م��ام و���ش��ائ��ل �الإع����الم. وذك���رت و���ش��ائ��ل �إعالم 
حملية �أنه دعا جر�نه لزيارة حديقته وم�شاهدة �الأ�شد 
و�للبوؤة لكنه مل يح�شل مطلقا على ت�شريح برتبيتهما.

االأحذية الطائرة.. حتد جديد يجتاح االإنرتنت
لطاملا �شكل �الإنرتنت �شاحة لكل ما هو غريب من ظو�هر 
�أو حتديات، و�لتي كان �آخرها حتدي "�الأحذية �لطائرة"، 
�لهو�ء  �أحذيتهم يف  باإلقاء  �مل�شاركون  فيه  يتناف�س  �لذي 

وت�شويرها، اللتقاط "حلظة �لهبوط" �ملثالية.
"فانز"،  طر�ز  من  �الأحذية  على  �لتحدي  هذ�  ويقت�شر 
"�أمر�  �كت�شفت  لتويرت،  م�شتخدمة  طريق  عن  بد�أ  وقد 

غريبا" يتعلق بهذه �الأحذية. اإمييلي براوننج لدى و�سولها حل�سور العر�ص الأول لفيلم American Gods  يف لو�ص اأجنلو�ص, كاليفورنيا.ا ف ب

فيل يثاأر لنف�سه من 
رجل ويقتله

�ملاآ�شي..  جت��ل��ب  �ل�شيئة  �مل��ع��ام��ل��ة 
�الإ�����ش����اءة  ه�����ذه  ك���ان���ت  و�إن  ح���ت���ى 
م��وج��ه��ة ���ش��د �حل���ي���و�ن���ات، ورمبا 
���ش��ري��ع��ة بح�شب  ع��و�ق��ب��ه��ا  ت���ك���ون 

و�شائل �إعالم غربية.
فقد لقي رج��ل، من والي��ة كر�ال 
�العتناء  وظيفته  �ل��ه��ن��د  ب��ج��ن��وب 
بينما  م�������ش���رع���ه  ب����احل����ي����و�ن����ات، 
ب�شدة  وي�����ش��رب��ه  ف��ي��ال  يغ�شل  ك���ان 
ب��و����ش��ط��ة ����ش���وط ب���ي���ده، وف���ق���ا ملا 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك����رت����ه 

�لربيطانية.
�آرون  �لعامل  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
بانيكار، �لبالغ من �لعمر 40 عاما 
�لذي كانت مهمته �العتناء بالفيل 
�شديدة  ���ش��رب��ات  وج����ه  �ل�����ش��خ��م، 
�جللو�س،  ع��ل��ى  الإج����ب����اره  ل��ل��ف��ي��ل 

بينما كان يقوم بغ�شله.
من  فيديو  لقطات  �أظ��ه��رت  وكما 
بانيكار،  �آرون  �أن  مر�قبة،  كامر� 
وه�������و م�����ن م���ن���ط���ق���ة ك����ار�ب����وج����ه 
مب��ق��اط��ع��ة ك��وت��اي��ام ب��والي��ة والية 
ك�����ر�ال، ف��ق��د ت���و�زن���ه ب��ي��ن��م��ا كان 
ي�شرب �لفيل و�شقط على �الأر�س 
يف �للحظة �لتي كان �لفيل �ل�شخم 

يجل�س فيها.
�لفيل،  بانيكار حتت  �شقوط  وجاء 
ل�شندوق  م��ل��ك��ي��ت��ه  ت���ع���ود  �ل������ذي 
مل�����ش��ت�����ش��ف��ى حملي،  ت���اب���ع  ت���ع���اوين 
مبا�شرة بعد �ل�شربات �لتي وجهها 
�إليه و�نزالقه، فجل�س �لفيل عليه 

وحطم ج�شده متاما.
�ملر�قبة  كامر�  لقطات  و�أظ��ه��رت 
�لفيل  وي�شاعد  يتقدم  �آخ��ر  رج��ال 
ع���ل���ى �ل���ن���ه���و����س م�����رة �أخ�������رى يف 

حماولة الإنقاذ �شديقه �لعامل.

بعك�س ال�سائع... اال�ستماع اإىل املو�سيقى يعيق االإبداع
ُي�شّكك بحث �شدر �أخر�ً يف �لفكرة �ل�شائعة وهي �أن 
�ال�شتماع �إىل �ملو�شيقى يزيد من �الإبد�ع. ويقرتح �أن 
�لهدوء �أو حتى �ل�شجيج �خللفي للمكتبة �أكرث نفعاً. 
�ل�شويد  يف  "جافل"  جامعة  م��ن  �لباحثون  وخل�س 
النك�شرت  وج��ام��ع��ة  النك�شاير"  "�شنرت�ل  وج��ام��ع��ة 
"تعيق  �أن  ميكن  �ملو�شيقى  �أن  �إىل  �لربيطانيتني، 
�ملهام  �إن��ه��اء  على  �الأ�شخا�س  ملحوظ" ق��درة  ب�شكل 
دورية  يف  �لبحث  ون�شر  لفظياً.  �إب��د�ع��اً  ت�شمل  �لتي 

�شيكولوجي". كوجنتيف  "�أباليد 
وي��ق��ول �ل��ط��ب��ي��ب ن��ي��ل م��اك��الت�����ش��ي، �ل���ذي ���ش��ارك يف 
�لبحث ويعمل يف ق�شم علم �لنف�س بجامعة النك�شرت: 
"لقد وجدنا �أدلة قوية على �إعاقة �الأد�ء عند ت�شغيل 

�ملو�شيقى يف �خللفية مقارنة باخللفية �لهادئة".
من  بالطلب  فيها  قامو�  جت��ارب  �لباحثون  و�أج���رى 
عبارة  وهي  ذهني  �بتكار  �ختبار�ت  �إنهاء  �ملتطوعني 
و�لطلب  �الأ���ش��خ��ا���س  كلمات على  ث��الث  ع��ر���س  ع��ن 
�إما  �إ�شافتها  ميكنهم  ر�بعة  كلمة  يف  �لتفكر  منهم 
�لكلمات �لثالث للخروج بثالث  �أو بعد كل من  قبل 
�أو ع��ب��ار�ت، وذل��ك يف ظ��روف �شوتية  كلمات جديدة 

خمتلفة يف �خللفية.
هادئة  �مل�شاركون لالختبار�ت يف ظل خلفية  وخ�شع 
وكان  �ملو�شيقى.  ���ش��وت  على  �أو  �ملكتبة  �شو�شاء  �أو 
هناك ثالثة �أنو�ع خمتلفة من �ملو�شيقى: عزف فقط 
غر  كلمات  �أو  ماألوفة،  بكلمات  م�شحوبة  �أغ��اين  �أو 
للمو�شيقى  �ال�شتماع  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  ماألوفة. 
�للفظي  �البتكار  مهام  �أد�ء  ملحوظ"  ب�شكل  "�أعاق 
وهذه  �ملكتبة.  �شو�شاء  �أو  �لهادئة  باخللفية  مقارنة 

�لنتيجة �نطبقت على كل �أنو�ع �ملو�شيقى �لثالثة.
ويف �الختبار�ت �لتي ��شتملت على �أثر �ملو�شيقى ذ�ت 
للمو�شيقى  �ال�شتماع  �أعاق  �ملاألوفة،  �لغنية  �لق�شائد 
�الأد�ء بغ�س �لنظر عن �أثرها على �ملز�ج و�شو�ء نالت 
ال  ه��ذ�  �أن  �لفريق  ووج��د  ال.  �أم  �مل�شارك  ��شتح�شان 
يز�ل هو �حلال لالأ�شخا�س �لذين عادة ما ي�شتمعون 

للمو�شيقى خالل �لعمل.
�ل�شمنية،  �الآل��ي��ات  يفح�شو�  مل  �لباحثني  �أن  ورغ��م 
ميكن  �ملو�شيقى  �إىل  �ال�شتماع  �أن  �إىل  �أ���ش��ارو�  فاإنهم 
�لتي تدعم حل  �للفظية  �لعاملة  �لذ�كرة  يعرقل  �أن 

�مل�شكالت �البد�عية .

دميي لوفاتو 
تنف�سل عن حبيبها

�أن  عاملية  ت��ق��اري��ر  ك�شفت  �رتباطهما  م��ن  �أ���ش��ه��ر  �أرب��ع��ة  بعد 
�نف�شلت عن �شديقها م�شمم  �لعاملية دميي لوفاتو  �لنجمة 

�الأزياء هري ليفي.
وك�شف موقع "جا�شت جرد" �أن عالقة لوفاتو وليفي كانت 
حمط تركيز قطاع كبر من و�شائل �الإعالم �لفنية، حيث مت 
�لك�شف عن �رتباط �لثنائي بعد �أيام من خروج دميي �لبالغة 

من �لعمر 26 عاما من م�شحة �إعادة �لتاأهيل.
�أحد  على  ح�شابها  موؤخر�ً  �أغلقت  قد  كانت  لوفاتو  �أن  يذكر 
ب��ع��دم��ا لعنته وك��ت��ب��ت على  �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي،  م��و�ق��ع 

�شفحتها "تبًّا لتويرت.. لهذ� �ل�ّشبب ال �أغّرد".


