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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يعزون رئي�س موريتانيا بوفاة الرئي�س الأ�سبق

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�س  العزيز  عبد  ولد  اإىل فخامة حممد  تعزية  برقية  اهلل«  »حفظه 
حممود  حممد  وف��اة  يف  ال�شقيقة،  املوريتانية  الإ�شالمية  اجلمهورية 
املوريتانية،  الإ�شالمية  للجمهورية  الأ�شبق  الرئي�س  لويل  اأحمد  ولد 
اأن  عبرّ فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته، �شائاًل املوىل تعاىل 

يتغمده بوا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ، برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد 

ولد عبدالعزيز.

يف تقرير ي�صمل دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:

الإمارات الثامنة عامليًا يف موؤ�سر »الدول الإيجابية«
•• دبي-وام:

حققت دولة الإمارات املرتبة الثامنة عاملياً يف موؤ�شر الدول الإيجابية الذي 
 »Positive Economy Institute« ت�شدره موؤ�ش�شة القت�شاد الإيجابي
دول  يف  الإي��ج��اب��ي  القت�شاد  م��وؤ���ش��رات  لقيا�س   ،2013 ع��ام  منذ  �شنوياً، 
منظمة التعاون القت�شادي والتنمية OECD . وتقدمت دولة الإمارات يف 
املوؤ�شر الذي يتم تطبيقه للمرة الأوىل على دولة من خارج ع�شوية املنظمة، 
على 27 من الدول الأربع والثالثني الأع�شاء، من �شمنهم اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة الأمريكية وفرن�شا واأ�شرتاليا.       )التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:11            
الظهر.......    12:33  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:36  
الع�صاء......   07:49

الثالثاء    19  مارس  2019 م  - 12 رجب  1440  العدد  12583    
Tuesday   19   March   2019  -  Issue No   12583

اأكد اأن عاملنا العربي مملوء بع�صرات االآالف من الق�ص�ص امللهمة جلنود االإن�صانية

حممد بن را�سد: �سناعة الأمل يف عاملنا العربي تعادل �سناعة احلياة
•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
»رع��اه اهلل« اأن كل واح��د فينا ق��ادر على العطاء .. وكل 
جمتمعه،  خلدمة  ت�شخريها  ميكن  موهبة  ل��ه  اإن�����ش��ان 
وا�شتئناف احل�شارة   .. بقطرات  يبداأ  النهر   «: م�شيفا 
.. و�شناعة الأمل يف منطقتنا  يحتاج لعطاء ومبادرات 

تعادل �شناعة احلياة«.
الثالث من مبادرة »�شناع  اإط��الق املو�شم  جاء ذلك مع 

الأم������ل«، اأك����ب م���ب���ادرة ع��رب��ي��ة ت�����ش��ت��ه��دف ن�����ش��ر الأم���ل 
وحماربة الياأ�س والت�شاوؤم وتعزيز قيم اخلري والعطاء، 
وت��ر���ش��ي��خ الإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ف��اوؤل، ع��ب ت��ك��رمي اأ�شحاب 
بالبامج  والح���ت���ف���اء  ال��ع��ط��اء،  امل��ل��ه��م��ة يف  ال��ق�����ش�����س 
ي�شعى  التي  واملجتمعية  الإن�شانية  واملبادرات  وامل�شاريع 
رواده����ا امل��ت��ط��وع��ون اإىل م�����ش��اع��دة ال��ن��ا���س خل��ل��ق واقع 
اأف�شل، والرتقاء مبجتمعاتهم، وحت�شني نوعية احلياة 
يف بيئاتهم وم�شاعدة املحتاجني واإغاثة املنكوبني ورفع 
املعاناة عن الفئات اله�شة اأو املهم�شة يف املجتمع، واإحداث 

فرق اإيجابي يف حياة النا�س.      )التفا�شيل �س2(
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حممد بن را�شد خالل اطالقه املو�شم الثالث من مبادرة )�شناع الأمل(    )وام(

رئي�س الأركان اجلزائري

ا�صتقبل وفد البنوك وامل�صارف التي �صاركت يف مبادرة »�صندوق معاجلة الديون املتعرثة«

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�سة جمل�س النواب يف مملكة البحرين
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، ام�س يف ق�شر البحر، معايل فوزية عبداهلل 
البحرين  مملكة  يف  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  زي��ن��ل 
عبداهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ترافقها  ال�شقيقة 

القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي.
مملكة  يف  ال��ن��واب  جمل�س  ورئي�شة  �شموه  وت��ب��ادل 
البحرين احلديث حول العالقات الأخوية الرا�شخة 

اإىل  اإ�شافة  البحرين  ومملكة  الم���ارات  دول��ة  ب��ني 
اإىل  وتطلعاتها  املنطقة  �شعوب  تهم  التي  الق�شايا 

تعزيز التنمية والزدهار يف خمتلف املجالت.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل  اخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س وفد جمموعة 
البنوك وامل�شارف التي �شاركت يف »مبادرة �شندوق 
معاجلة الديون املتعرثة« لإعفاء 3310 مواطنني 
�شندوق  جلنة  اأع�شاء  يرافقهم  مديونياتهم  م��ن 

معاجلة الديون املتعرثة.    )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�شة جمل�س النواب البحرينية  )وام(

قتلى وجرحى باإطالق نار يف اأوتريخت الهولندية

االإبراهيمي: ال نريد عراقًا اآخر يف اجلزائر 

رئي�س الأركان اجلزائري: على اجلي�س اأن يحل الأزمة

خطة  ينفي  الأمريكي  اجلي�س 
ب�سوريا جندي  األ��ف  اإب��ق��اء 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تقريرا  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  ن��ف��ت 
نحو  ت��رك  اعتزامها  ع��ن  �شحافيا 
األ��ف جندي يف ���ش��وري��ا، م��وؤك��دة اأن 
اخل��ط��ط لإب���ق���اء ق���وة م���ن حوايل 

تتغري. مل  جندي   200
�شرتيت  وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
جورنال، اأنه مع ف�شل املحادثات مع 
املدعومة  الكردية  وال��ق��وات  تركيا 
واحللفاء  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م���ن 
اتفاق  اإىل  التو�شل  يف  الأوروب��ي��ني 
ب�شاأن »منطقة اآمنة« يف �شمال �شرق 
�شوريا، فاإن الوليات املتحدة تنوي 
املقاتلني  مع  العمل  موا�شلة  الآن 

الأكراد يف البالد.
م�شوؤولني  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
اأم��ريك��ي��ني ق��ول��ه��م اإن اخل��ط��ة قد 
ت��ت�����ش��م��ن الإب����ق����اء ع��ل��ى م���ا ي�شل 
اأمريكي يف جميع  األ��ف جندي  اإىل 

اأنحاء البلد الذي ميزقه احلرب.
هيئة  رئ���ي�������س  ق�����ال  امل����ق����اب����ل،  ويف 
اإن  امل�شرتكة،  الأم��ريك��ي��ة  الأرك����ان 
امل���زاع���م ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا ه���ذا امل�شاء 
اإح����دى ال�����ش��ح��ف الأم��ريك��ي��ة باأن 
لإبقاء  يخطط  الأم��ريك��ي  اجلي�س 
اأمريكي  األ��ف جندي  ما يقرب من 
يف �شوريا غري �شحيحة يف الواقع.

•• اأم�شرتدام-وكاالت:

اأعلن عمدة مدينة اأوتريخت و�شط 
�شقوط  الإثنني، عن  ام�س  هولندا، 
اإط��الق النار يف  حادثة  يف  قتلى   3
ال����رتام يف »م��ن��ط��ق��ة �شاعة  حم��ط��ة 

اأكتوبر«.  24
ال�شرطة  اأع��ل��ن��ت  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
قتيل،  ����ش���ق���وط  ع����ن  ال���ه���ول���ن���دي���ة 
نار   اإط���الق  يف  اآخ��ري��ن  واإ���ش��اب��ة 9 

�شباح الثنني.
وح����ذرت ال�����ش��رط��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة من 
37 عاماً  املولد، عمره  رجل تركي 
به  م�شتبه  تاني�س  غوكمان  ويدعى 
يف العتداء، وعر�شت �شورة له من 

كامريا الرتام.
تويرت  ع����ل����ى  ال���������ش����رط����ة  وك����ت����ب����ت 
»التحقيق ي�شمل وجود دافع اإرهابي 
جهاز  رئي�س  كتب  فيما  حم��ت��م��ل«، 
مكافحة الإره��اب الهولندي بيرت-

ج���اب ال��ب��ري���ش��بغ ع��ل��ى ت��وي��رت اأنه 
يجري »م�شاورات اأزمة«، م�شيفا اأن 
»ال��داف��ع الإره��اب��ي غ��ري م�شتبعد.. 

واملعلومات مل تكتمل بعد«.
وق�������ال ق����ائ����د م���ك���اف���ح���ة الإره��������اب 
اإن اإط���الق ال��ن��ار حدث  ال��ه��ول��ن��دي 
يف اأكرث من موقع. وقالت ال�شرطة 

»نحن  الإب����راه����ي����م����ي  واأ�������ش������اف 
جمتمع فتي، ونريد نخبة حاكمة 
تفهم هذا املجتمع«، واعرتف باأن 
املطالبة بالتغيري �شرعية، موؤكداً 
اأن اأول خطوة يجب اأن تكون بعيداً 
عن الفو�شى، وبطريقة ح�شارية 

ومنظمة. 
العام  املن�شق  دعا  بينما  ذلك  ياأتي 
لأ�شاتذة  الوطني  املجل�س  لنقابة 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 

ميالد  احلفيظ  عبد  اجلزائر،  يف 
ال�شلطة يف بالده ل�شتفتاء �شعبي 
ال�شعب  خالله  م��ن  يقرر  ع��اج��ل، 
ال���ت���ي يطمح  امل���رح���ل���ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل 

لدخولها م�شتقباًل.
رئا�شة  م���ن  »ا���ش��ت��دع��ي��ت  وق�����ال:   
احل��ك��وم��ة ه��ات��ف��ي��اً، ط��ل��ب��وا مني 
الت�شاوري  الجتماع  يف  احل�شور 
علي  واأ���ش��روا  احلكومة،  لت�شكيل 
لأح�������ش���ر ول��ك��ن��ن��ي رف�������ش���ت بعد 

للنقابة«،  الوطني  العودة للمكتب 
دعمنا  م��ن��ط��ل��ق  »م�����ن  واأ������ش�����اف 
البداية،  وم���ن  ال�شعبي  احل����راك 
ن���رف�������س ت����اأج����ي����ل الن���ت���خ���اب���ات 
ل  حيث  د�شتورية،  غ��ري  بطريقة 
ال��ع��امل تعطي  ق���وة يف  اأي  ي��وج��د 

بوتفليقة احلق يف ذلك«.
 28 بعد  »احلكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 
�شت�شبح  امل��ق��ب��ل،  اأب��ري��ل)ن��ي�����ش��ان( 
���ش��رع��ي��ة، وم��وق��ف��ن��ا م�شتقل  غ��ري 
ول ميكننا اإجبار الغري على تبني 
قرارنا املبني على مطالب ال�شارع، 
ن��ح��ن م�����ش��ت��ع��دون ل���ل���ح���وار، لكن 

�شرط اأن يكون د�شتورياً«.
واأك�������دت 7 ن���ق���اب���ات ل��ل��رتب��ي��ة يف 
اجل���زائ���ر رف�����ش��ه��ا ل��ت��ل��ب��ي��ة دع���وة 
ء  ال�������الرّ احل�����ك�����وم�����ة، يف  رئ����ا�����ش����ة 
ال��ت�����ش��اوري ال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
تتمخ�س عنه الت�شكيلة اجلديدة، 
نور  الأول،  ال����وزي����ر  اأك������د  ال���ت���ي 
الدين بدوي اأنها �شكون للكفاءات 
بداية  يف  �شتعلن  واأن��ه��ا  الوطنية، 

الأ�شبوع اجلاري على اأق�شى حد.

•• اجلزائر-وكاالت:

اجلي�س  اأرك�������������ان  رئ����ي���������س  ق��������ال 
اجل���زائ���ري ال��ف��ري��ق اأح���م���د قايد 
�شالح يف التلفزيون الر�شمي ام�س 
الثنني اإن اجلي�س يجب اأن يكون 
م�����ش��وؤول ع��ن اإي��ج��اد ح��ل لالأزمة 

ال�شيا�شية التي ت�شهدها البالد.
الدبلوما�شي  اأع�����رب  ج��ان��ي��ه  م���ن 
الإبراهيمي،  الأخ�شر  اجل��زائ��ري 
اأم�س الإثنني، عن قلقه من تكرر 
م���ا ح�����ش��ل ل���ل���ع���راق يف اجل���زائ���ر، 
»النهار«  �شحيفة  نقلت  ما  ح�شب 

اجلزائرية. 
ت�شريحات  يف  الإبراهيمي  وق��ال  
الثالثة: »املطالبة  للقناة الإذاعية 
����ش���ه���ل���ة، لكن  ب���رح���ي���ل اجل���م���ي���ع 
اجلزائر  لأن  ���ش��ع��ب،  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
ُي���ب���ق���ون على  ل����رج����ال  يف ح���اج���ة 
ال���ش��ت��ق��رار والأم�������ن«، واأ����ش���اف: 
اجلزائر؟  يف  اآخر  عراقاً  اأتريدون 
اجلزائرية  احل���ال���ة  اأن  ���ش��ح��ي��ح 

خمتلفة، ولكن علينا احلذر.

الهولندية اإن امل�شلح الذي فتح النار 
اأوتريخت، ل  ال��رتام يف مدينة  على 
يزال طليقا، و يتم البحث عنه بكل 

الو�شائل املمكنة.
وحتدثت ال�شرطة عن م�شلح واحد، 
اأنها مل ت�شتبعد وجود م�شلحني  اإل 
ن��ق��ل��ت وكالة  اآخ����ري����ن، ب��ح�����ش��ب م���ا 
الهولندية لالأنباء عن  بي«  اأن  »اإيه 

ال�شرطة. 
اإجراءاتها عند  وعززت قوات الأمن 

الأخ�شر الإبراهيمي

جتدد �صراع احلوثي على �صلطة املجل�ص االنقالبي

احلوثيون ينهبون اآلف القطع الأثرية اليمنية
•• اليمن-وكاالت:

علي  حممد  القيادي  �شم  اليمن،  يف  الإيرانية  احلوثي  ميلي�شيات  ق��ررت 
احلوثي رئي�س ما ي�شمى »اللجان الثورية« اإىل ع�شوية ما ي�شمى ب� »املجل�س 

ال�شيا�شي الأعلى«.
ويف ح��ني ت��ق��ول ق��ي��ادة ال��ت��م��رد اإن اخل��ط��وة ت��اأت��ي يف اإط���ار »ت��وج��ه توحيد 
القرار« بني ما ي�شمونه »اللجان الثورية« و»املجل�س ال�شيا�شي«، فاإن م�شادر 

�شيا�شية توؤكد اأنها تندرج يف �شياق ال�شراع اجلاري داخل اأجنحة ميلي�شيات 
احلوثي النقالب.

تكون  رمب��ا  ال�شيا�شي  املجل�س  اإىل  احل��وث��ي  اأن  امل�����ش��ادر  بع�س  واع��ت��بت 
مكانه،  الأول  واإح��الل  املجل�س  رئا�شة  من  امل�شاط  مهدي  لإزاح��ة  مقدمة 
ت�شكيل  بعد  �شلطاتها،  ُتار�س  ظلت  التي  الثورية«  »اللجان  حل  وبالتايل 

»املجل�س ال�شيا�شي«.  
وت��خ��و���س الأج��ن��ح��ة احل��وث��ي��ة ���ش��راع��ات م��ت��وا���ش��ل��ة م��ن��ذ الن���ق���الب على 
ال�شرعية يف �شبتمب 2014، حيث �شهدت �شنعاء مواجهات متعددة كان 
الأح��ق بخالفة �شالح  اأن��ه  ي��رى  ال��ذي  طرفها جناح حممد علي احلوثي 

ال�شماد الذي قتل يف العام املا�شي.
كما اأن ال�شراع بني الأجنجة احلوثية قد تفاقم موؤخراً بعد توقيع اتفاق 
تنازًل  يعتب  التفاق  اأن  احلوثي  علي  حممد  جناح  اعتب  فقد  ال�شويد، 

قدمته اجلماعة وهو ما يف�شر رف�س ملي�شيات احلوثي تنفيذه.
يف  العقارات  وكذلك  املتقاعدين  اأم��وال  على  احلوثية  القيادات  وتت�شارع 
مناطق �شلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت باأن احلوثيني اأ�شدروا 

اأوامر ق�شائية لال�شتحواذ على ممتلكات عقارية خل�شومهم ال�شيا�شيني.
ورف�شت  الأث��ري��ة،  القطع  اآلف  احلوثي  ميلي�شيا  يف  ق��ي��ادات  ونهبت  ه��ذا 
بهدف  اليمنية،  العا�شمة  يف  الوطني  واملتحف  الثقافة  ل���وزارة  ت�شليمها 

التجارة بها. 
العامة لالآثار  الهيئة  اإن  اليمني«،  »امل�شهد  ملوقع  وقالت م�شادر م�شوؤولة، 
الأثرية  القطع  اآلف  بت�شليم  حوثية  قيادات  طالبت  �شنعاء  يف  واملتاحف 
التي �شطت عليها من ق�شم الآثار الذي كان يف جامع ال�شالح، لإيداعها يف 

املتاحف للحفاظ عليها.

مقر احلكومة يف لهاي.
 وفق ما اأفادت الإذاعة الهولندية.

هذا ومت وقف حركة النقل العام يف 
اأوتريخت ح�شب  اأنحاء مدينة  كافة 

ما ذكر التلفزيون الهولندي.
الهولندية  ال�������ش���ل���ط���ات  وق���������ررت 
امل�شاجد  اإغالق  اإ�شالمية  وجمعيات 

يف اأوتريخت احرتازيا.
هذا وعززت قوات الأمن الهولندية، 
الإج���������راءات الأم���ن���ي���ة يف امل���ط���ارات 

واملواقع العامة احليوية.
وط��ل��ب��ت ال�����ش��رط��ة م���ن امل���دار����س يف 

اأوتريخت اإغالق اأبوابها.
احلكومة  رئ��ي�����س  يعقد  الأث���ن���اء،  يف 
ال��ه��ول��ن��دي��ة اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا بعد 

حادثة اإطالق النار يف اأوتريخت.
ال�شلطات  اأن  ال�����ش��رط��ة  واأ����ش���اف���ت 
للرتام  م��ي��دان��ا يف حم��ط��ة  ط��وق��ت 
خدمات  وان��ت�����ش��رت  امل��دي��ن��ة،  بو�شط 

الطوارئ يف املكان.

عملية  ت�سنان  واإي��ران  تركيا 
ع�سكرية م�سرتكة �سد الأكراد

•• عوا�شم-وكاالت:

ق�����ال وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ال���رتك���ي 
واإيران  تركيا  اإن  �شويلو  �شليمان 
ن���ف���ذت���ا ع���م���ل���ي���ة م�������ش���رتك���ة �شد 
بح�شب  الثنني،  اأك���راد،  م�شلحني 

و�شائل اإعالم حكومية.
لالأنباء  الأنا�شول  وكالة  ون�شبت 
ل�شويلو قوله »بداأنا تنفيذ عملية 
العمال  ح�����زب  ����ش���د  اإي���������ران  م����ع 
الكرد�شتاين على حدودنا ال�شرقية 

هذا ال�شباح و�شنعلن النتيجة«.
ون�شرت قناة )تي.اآر.تي( الإخبارية 
على  ل��ل��وزي��ر  تعليقات  ال��ر���ش��م��ي��ة 

العملية.
ال��رتك��ي �شربات  وي�����ش��ن اجل��ي�����س 
ب���ان���ت���ظ���ام ع���ل���ى م�����ش��ل��ح��ي ح���زب 
�شمال  يف  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال���ع���م���ال 
ع��م��ل��ي��ات لعتقال  ون��ف��ذ  ال���ع���راق، 
اأ���ش��خ��ا���س ي��ق��ول اإن��ه��م اأع�����ش��اء يف 

احلزب يف تركيا.
احلكومة  قالت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اإن  الث�����ن�����ني  ام���������س  ال���������ش����وري����ة 
ل�شيطرة  اخل���ا����ش���ع���ة  امل����ن����اط����ق 
ق��������وات �����ش����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  امل��دع��وم��ة 
اأو  ب��ال��ق��وة  �شيطرتها  اإىل  �شتعود 

»بامل�شاحلات«.

عنا�شر الأمن الهولندي ينت�شرون يف موقع الهجوم  )رويرتز(

لدينا عدة فروع يف دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة  
لالإدارة والتوزيع وثالثة م�شانع يف ال�شارقة

تف�شلوا بزيارة جناحنا يف معر�س عامل الورق احلايل 
بدبي- مركز املعار�س- قاعة رقم 3
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن عاملنا العربي مملوء بع�صرات االآالف من الق�ص�ص امللهمة جلنود االإن�صانية

حممد بن را�سد: �سناعة الأمل يف عاملنا العربي تعادل �سناعة احلياة

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن كل واحد 
ف��ي��ن��ا ق����ادر ع��ل��ى ال��ع��ط��اء .. وكل 
اإن�شان له موهبة ميكن ت�شخريها 
 «  : ..«، م�شيفا  خلدمة جمتمعه 
.. وا�شتئناف  النهر يبداأ بقطرات 
احل�شارة يحتاج لعطاء ومبادرات 
منطقتنا  يف  الأم����ل  و���ش��ن��اع��ة   ..

تعادل �شناعة احلياة » .
املو�شم  اإط�������الق  م����ع  ذل�����ك  ج�����اء 
الأمل  » �شناع  الثالث من مبادرة 
ت�شتهدف  عربية  م��ب��ادرة  اأك��ب   ،«
الياأ�س  وحم����ارب����ة  الأم�������ل  ن�����ش��ر 
وال���ت�������ش���اوؤم وت���ع���زي���ز ق��ي��م اخلري 
الإيجابية  وت��ر���ش��ي��خ  وال���ع���ط���اء، 
اأ�شحاب  ت��ك��رمي  ع��ب  وال��ت��ف��اوؤل، 
العطاء،  يف  امل��ل��ه��م��ة  ال��ق�����ش�����س 
وامل�شاريع  ب��ال��بام��ج  والح��ت��ف��اء 
واملجتمعية  الإن�شانية  وامل��ب��ادرات 
املتطوعون  رواده�����ا  ي�شعى  ال��ت��ي 
واقع  خللق  ال��ن��ا���س  م�شاعدة  اإىل 
مبجتمعاتهم،  والرت��ق��اء  اأف�شل، 
وحت�شني نوعية احلياة يف بيئاتهم 
وم�������ش���اع���دة امل��ح��ت��اج��ني واإغ���اث���ة 
املنكوبني ورفع املعاناة عن الفئات 
املجتمع،  يف  امل��ه��م�����ش��ة  اأو  ال��ه�����ش��ة 
اإي��ج��اب��ي يف حياة  واإح������داث ف���رق 
وت�شخري  ح���ول���ه���م،  م���ن  ال���ن���ا����س 
م���وارده���م واإم��ك��ان��ات��ه��م م��ن اأجل 
�شريحة  خلدمة  اأو  العام  ال�شالح 

جمتمعية بعينها.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
اإن  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����ش���د  حم��م��د 
م���ب���ادرة ���ش��ن��اع الأم�����ل اأث��ب��ت��ت اأن 
بع�شرات  ال��ع��رب��ي مم��ل��وء  ع��امل��ن��ا   «
امللهمة  ال��ق�����ش�����س  م����ن  الآلف 
التغيري  و�شناع  الإن�شانية  جلنود 
الإي���ج���اب���ي«، م�����ش��ي��ف��ا ���ش��م��وه : » 
املجهولني  الإن�����ش��ان��ي��ة  ج��ن��ود  اإن 
العطاء  يف  حت���ت���ذى  ق������دوات  ه���م 
وال���ب���ن���اء«. واأ����ش���اف ���ش��م��وه: » اأن 
�شناعة الأمل اأ�شبحت هي الأمل 
ملنطقتنا العربية لبناء اأوطان تنعم 
بالأمان وال�شتقرار »، لفتا �شموه 
بذور  ع��ن  البحث  »علينا  اأن��ه  اإىل 
اخل���ري ب��داخ��ل ك��ل اإن�����ش��ان عربي 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  ق���درات���ه  وحت��ف��ي��ز 
التحديات  وحت���وي���ل  الإي��ج��اب��ي��ة 
اإىل فر�س لالرتقاء والزده��ار ». 
واأكد �شموه اأن » الإن�شان ميكنه اأن 
يعي�س بال ب�شره، ولكنه ل ميكن 
 .. اأم���ل  اأو  ب�شرية  ب��ال  يعي�س  اأن 
ل��ذا ف��اإن �شناعة الأم��ل يف وطننا 
الياأ�س  مل��ح��ارب��ة  ���ش��رورة  ال��ع��رب��ي 
 « اإن  ���ش��م��وه  وال�����ش��ل��ب��ي��ة » . وق����ال 
اآفاقا  تفتح  الأم����ل  ق�ش�س  ن�شر 
وا���ش��ع��ة يف احل��ي��اة وت�����ش��اع��د على 
ووجه   ..  « ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
كل  يف  للم�شاركة  ال��دع��وة  �شموه 
من يرى يف نف�شه اأو يف من حوله 
�شنوا�شل   « قائال:  لالأمل  �شانعا 
و�شانعي  ال��ت��ف��اوؤل  ن��ا���ش��ري  دع���م 
وتبداأ  العربي«.  الوطن  يف  الأم��ل 
تندرج  التي  الأم���ل  �شناع  م��ب��ادرة 
حت���ت م��ظ��ل��ة م��وؤ���ش�����ش��ة م���ب���ادرات 

مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
العاملية يف تلقي طلبات الت�شجيل 
�شهر عب  ومل��دة  اليوم  ابتداء من 
www. الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
arabhopemakers .
الرت�شح  يحق  باأنه  علما   ،com
اأو  فريق  اأو  �شخ�س  لأي  للجائزة 
م�شروع  اأو  م���ب���ادرة  ل��دي��ه��م  ج��ه��ة 
تعليمي  اأو  ت��ط��وع��ي  اأو  خ���دم���ي 
اأو  تعليمي  اأو  بيئي  اأو  �شحي  اأو 
تنموي  اأو  ت���وع���وي  اأو  ت��ث��ق��ي��ف��ي 
اأو �شريحة  يهدف اإىل خدمة فئة 
اأو  امل���ح���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع  خ���ا����ش���ة يف 
الرتقاء بواقع العي�س �شمن بيئة 
احلياة.  ج����ودة  وحت�����ش��ني  بعينها 
قدرها  جائزة  امل��ب��ادرة  وتخ�ش�س 
مليون درهم اإماراتي للحائز على 
لقب »�شانع الأمل« بهدف ت�شجيع 
مل��وا���ش��ل��ة عطائهم  الأم����ل  ���ش��ن��اع 
كي  ومبادراتهم  م�شاريعهم  ودعم 
الأم����ل وكي  دائ����رة ن�شر  ي��و���ش��ع��وا 
يرتقوا باخلدمات والأعمال التي 
يقدمونها، بحيث ت�شمل فئة اأكب 

من امل�شتفيدين.
وكان املو�شمان ال�شابقان يف مبادرة 
م�شاركات  �شهدا  قد  الأم��ل  �شناع 
قيا�شية بعدما ا�شتقطبا اأكرث من 
152 األف �شانع اأمل من خمتلف 

اأنحاء الوطن العربي والعامل.
وحت��ت��ف��ي م��ب��ادرة »���ش��ن��اع الأم���ل« 
العطاء،  وب���اذيل  اخل���ري،  بفاعلي 
اأنحاء  الأم��ل، يف خمتلف  وواهبي 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، ال�����ش��اع��ني اإىل 

ب���اع���ت���ب���اره قيمة  ال���ت���ف���اوؤل  ن�����ش��ر 
الإيجابية فكرا  �شلوكية وتكري�س 
للم�شكالت  مت�شدين  وممار�شة، 
وال������ت������ح������دي������ات الج����ت����م����اع����ي����ة 
والقت�شادية وال�شحية والنف�شية 
امل��ح��ل��ي��ة م���ن خالل  ب��ي��ئ��ات��ه��م  يف 
وم�شاريع  وح����م����الت  م�����ب�����ادرات 
وجمتمعية  اإن�������ش���ان���ي���ة  وب����رام����ج 
ت�شعى اإىل تكني الفئات املهم�شة 
وطاأة  والتخفيف من  املجتمع،  يف 
احل����اج����ة ل�����دى ال����ف����ق����راء، ورف����ع 
وال�شتثمار  املر�شى،  ع��ن  املعاناة 
حولهم  م��ن  املهملة  ال��ط��اق��ات  يف 
مبتكرة  م��ب��ادرات  عب  وتوجيهها 
وخالقة، والرتقاء بنوعية احلياة 
�شواء مبجهود  اجلوانب،  كافة  يف 
اأو عب جهد جماعي  فردي بحت 

اأو موؤ�ش�شي.
وت���ك���رم م���ب���ادرة »���ش��ن��اع الأم�����ل«، 
ي��ك��ر���ش��ون وقتهم  ال���ذي���ن  ه�����وؤلء 
الغري  اإ���ش��ع��اد  �شبيل  يف  وجهدهم 
حتقيق  ع����ل����ى  وم���������ش����اع����دت����ه����م 
اأح�������الم�������ه�������م وط�����م�����وح�����ات�����ه�����م، 
والتخفيف من امل�شاق وال�شعوبات 
عمل  فر�س  وت��وف��ري  حياتهم،  يف 
من  للمحتاجني  وع���الج  وتعليم 
واإيجاد  خ��ا���ش��ة،  م�����ش��اري��ع  خ���الل 
ح����ل����ول خم���ت���ل���ف���ة ل���ل���ع���دي���د من 
امل�شكالت يف جمتمعاتهم، كل ذلك 
دون اأن ينتظروا مقابال اأو مكافاأة 

اأو تقديرا من اأحد.
واملادي  املعنوي  التكرمي  ويهدف 
العربي  ال��وط��ن  يف  الأم���ل  ل�شناع 

اإىل ت�شليط ال�شوء على جهودهم 
اأبطال  بو�شفهم  بهم،  والتعريف 
جم���ت���م���ع���ات���ه���م،  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ني 
وم��ع��ظ��م��ه��م ج��ن��ود جم��ه��ول��ون ل 

يبحثون عن ال�شهرة.
كمبادرة  الأم���ل«  »�شناع  وتتوجه 
اإن�����ش��اين متعدد  ب��ع��د  ذات  ع��رب��ي��ة 
الأوج����ه واجل���وان���ب، اإىل الأف���راد 
الذين  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ج��م��وع��ات 
م�شاريعهم  خ����الل  م���ن  ي�����ش��ع��ون 
وبراجمهم وحمالتهم اإىل اإحداث 
يف  جمتمعاتهم  يف  اإيجابي  تاأثري 
���ش��ت��ى امل���ج���الت. وي��ن�����ش��وي حتت 
م�شمى »�شانع الأمل« اأي �شخ�س 
مبادرة  لديهم  جهة  اأو  ف��ري��ق  اأو 
تطوعي  اأو  خ���دم���ي  م�����ش��روع  اأو 
اأو  بيئي  اأو  �شحي  اأو  تعليمي  اأو 
اأو  توعوي  اأو  تثقيفي  اأو  تعليمي 
اأو  فئة  خدمة  اإىل  يهدف  تنموي 
�شريحة خا�شة يف املجتمع املحلي 
�شمن  العي�س  ب��واق��ع  الرت��ق��اء  اأو 
بيئة بعينها وحت�شني جود احلياة. 
وميكن لأي �شخ�س لديه م�شروع 
اأو  تطوعية  اأو  اإن�شانية  مبادرة  اأو 
اأو  ف��ري��ق  م��ع  يعمل  اأو  جمتمعية 
موؤ�ش�شة �شمن هذا الإطار، يف اأي 
مكان يف الوطن العربي اأو العامل، 
الرت�شح جلائزة »�شناع الأمل« يف 

دورتها الثالثة.
اإغ�����الق ب���اب ت��ل��ق��ي طلبات  وب��ع��د 
ال���رت����ش���ح ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى لقب 
»�شانع الأم��ل«، يتم ت�شكيل جلان 
وتقييمها  الطلبات  لدرا�شة  ع��دة 

والتحقق منها، بحيث يتم فرزها 
تخ�شع  م�����راح�����ل،  ع������دة  ����ش���م���ن 
ملزيد  املر�شحني  طلبات  خاللها 
من املتابعة مع التوا�شل مع عدد 
لبلوغ  املوؤهلني  الأم���ل  �شناع  م��ن 
�شوف  وب��ال��ت��زام��ن،  ال��ت�����ش��ف��ي��ات. 
الأم���ل،  ���ش��ن��اع  ق�ش�س  ن�شر  ي��ت��م 
والفيديوهات،  ب��ال�����ش��ور  امل��وث��ق��ة 
التوا�شل  م���واق���ع  خم��ت��ل��ف  ع���ب 
مببادرة  اخل���ا����ش���ة  الج���ت���م���اع���ي 
»�شناع الأم��ل« وكذلك من خالل 
خمتلف املنابر الإعالمية الورقية 
والرقمية، بحيث يت�شنى للجمهور 

الطالع عليها والتفاعل معها.
ال�������دورت�������ني  يف  ج����������رى  وك������م������ا 
املر�شحون  �شوف مير  ال�شابقتني، 
ع����ب ت�����ش��ف��ي��ات ع�����دة ق���ب���ل بلوغ 
�شتقام  ال��ت��ي  النهائية،  الت�شفية 
يف دب����ي، ي��خ�����ش��ع خ��الل��ه��ا اأوائ����ل 
�شامل،  ل��ت��ق��ي��ي��م  الأم������ل«  »���ش��ن��اع 
م�شاريعهم  م���ت���اب���ع���ة  ت���ت���م  ك���م���ا 
بالوثائق  ودرا�شتها  وم��ب��ادرات��ه��م 
اأخريا  الإع���الن  قبل  وامل�شتندات، 
حفل  يف  الأول  الأم���ل  �شانع  ع��ن 
ك��ب��ري ي��ق��ام يف دب����ي. وي��ت��م قبول 
امل��ر���ش��ح��ني مل���ب���ادرة ���ش��ن��اع الأم���ل 
املراحل  �شيبلغون  الذين  واأولئك 
خالل  م��ن  النهائية  والت�شفيات 
اأب�����رزه�����ا جدية  دق���ي���ق���ة  م���ع���اي���ري 
والتزامه،  امل��ر���ش��ح  الأم����ل  ���ش��ان��ع 
ب�����ش��م��ع��ة طيبة  وك����ذل����ك حت��ل��ي��ه 
و�شط جمتمعه، جلهة م�شداقيته 
ا�شتفادة  وحجم  بالثقة،  وجدارته 

مبادرته،  م���ن  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
والأهداف  املعنية،  الفئة  وخا�شة 
امل�شروع  اأو  امل��ب��ادرة  حققتها  التي 
املعلنة،  امل�����ش��ت��ه��دف��ات  اإط�������ار  يف 
لال�شتمرار  املبادرة  قابلية  ومدى 
وال���ت���ط���ور ب��ح��ي��ث ت��ت�����ش��ع دائ�����رة 
الذي  والتاأثري  منها،  امل�شتفيدين 
اأحدثته املبادرة، قيا�شا بالإمكانات 
واملوارد املتاحة، والطابع املبتكر اأو 

الإبداعي للمبادرة.
وت��ع��ك�����س م���ب���ادرة »���ش��ن��اع الأم����ل« 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ر���ش��ال��ة 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ثقافة  ت���ر����ش���ي���خ  اإىل  ال�������ش���اع���ي���ة 
ال��ع��رب��ي، ون�شر  الأم����ل يف وط��ن��ن��ا 
ق��ي��م ال��ت��ف��اوؤل والإي��ج��اب��ي��ة، عب 
تخدم  وم�شاريع  وبرامج  مبادرات 
ما  اأف�شل  ت�شتثمر  العام،  ال�شالح 
اإبداعية،  الإن�شان من طاقة  لدى 
والكرم  ال��ع��ط��اء  روح  وت�شتنه�س 
وال��ب��ذل وخ��دم��ة الآخ���ري���ن لدى 
املجبولة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�شخ�شية 
النا�س،  ع��م��ل اخل���ري وح���ب  ع��ل��ى 
روؤية  الأم���ل«  »�شناع  ترتجم  كما 
���ش��م��وه ب�����ش��رورة حم��ارب��ة موجة 
الأجيال  املتف�شية و�شط  الإحباط 
الأمة  اإمكانات  وا�شتثمار  ال�شابة 
اخللق  فعل  يف  الب�شرية  العربية 

والبناء والإبداع.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم توج 
حم��م��ود وح��ي��د م��ن م�����ش��ر بلقب 
م�شتوى  على  الأول  الأم��ل  �شانع 
الثانية  ل���ل���دورة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
من املبادرة يف عام 2018، وذلك 
عن مبادرته »معانا لإنقاذ اإن�شان« 
املعنية باإيواء امل�شردين يف ال�شوارع 
من كبار ال�شن، وتوفري كل اأ�شكال 
والنف�شية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
حياتهم  ل�شتعادة  وتاأهيلهم  لهم 
�شملهم  ل��ل��م  وال�����ش��ع��ي  الطبيعية 
ع��دد من  اأ���ش��ره��م، مب�شاعدة  م��ع 
معه،  يعملون  ال��ذي��ن  املتطوعني 
اأكرث  ب��ني  ان��ت��زع اللقب م��ن  حيث 
�شاركوا  اأم��ل  األ��ف �شانع   87 من 
يف امل��و���ش��م ال���ث���اين م���ن امل���ب���ادرة. 
الفائز  واإىل جانب حممود وحيد 
املر�شحني  قائمة  �شملت  باللقب، 
اخل��م�����ش��ة ك���ال م����ن: ف���ار����س علي 
مبادرة  ���ش��اح��ب  ال�������ش���ودان،  م���ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م« التي  »ال����غ����ذاء م��ق��اب��ل 
حماربة  اإىل  خاللها  م��ن  ي�شعى 

املدار�س  ت��الم��ي��ذ  و����ش���ط  اجل�����وع 
ال��ف��ق��رية م���ن خالل  امل��ن��اط��ق  يف 
عليهم،  ال�����ش��ان��دوي�����ش��ات  ت���وزي���ع 
الأطفال  اإط���ع���ام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شوارع  يف  امل�شردين  واملراهقني 
املجتمع  يف  دجم���ه���م  وحم����اول����ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لهم؛  ب���رام���ج  وت���وف���ري 
التي  م�شر  م��ن  م�شطفى  ون���وال 
ال�شجينات  لق�شية  نف�شها  كر�شت 
العديد  ت��ب��ن��ت  ح��ي��ث  واأط��ف��ال��ه��ن 
م���ن امل�����ش��اري��ع وال���بام���ج لإع����ادة 
وم�شاعدتهن  ال�شجينات  ت��اأه��ي��ل 
ح�����رف ومهن  ع���ل���ى  وت���دري���ب���ه���ن 
واأ�شرهن،  اأنف�شهن  لإعالة  يدوية 
كما اأ�ش�شت جمعية »رعاية اأطفال 
على  ال�شوء  لت�شليط  ال�شجينات« 
داخل  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 
اأمهاتهن  م����ع  ال�����ش��ج��ن  اأ������ش�����وار 
اأو�شاعهم  وم��ت��اب��ع��ة  ال���ن���زي���الت، 
ومنال  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م؛  وت��ل��ب��ي��ة 
امل�����ش��ل��م م��ن ال��ك��وي��ت ال��ت��ي فقدت 
ابنتها دان��ة يف ح��ادث غ��رق موؤمل 
املعاناة  ل���رف���ع  ح��ي��ات��ه��ا  ف��ك��ر���ش��ت 
اأ�ش�شت  ح���ي���ث  الآخ������ري������ن،  ع����ن 
مل�شاعدة  التطوعي«  دان���ة  »ف��ري��ق 
ال�شوريني  والالجئني  النازحني 
ع����ب ت��ن��ظ��ي��م ح����م����الت اإغ���اث���ي���ة 
امل�شاعدات عليهم وتوفري  لتوزيع 
خمتلف الحتياجات وامل�شتلزمات 
لهم؛ و�شهام جرجي�س من العراق 
املبادرات  من  العديد  تتبنى  التي 
للتخفيف  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
م���ن م��ع��ان��اة ���ش��ع��ب��ه��ا، ح��ي��ث تزور 
النازحني والالجئني والعراقيني 
امل��خ��ي��م��ات داخل  ال��ع��دي��د م���ن  يف 
ال������ع������راق ل����ت����وزي����ع امل���������ش����اع����دات 
الأيتام  كفالة  جانب  اإىل  عليهم، 
بيوت  وترميم  بناء  يف  وامل�شاهمة 
الأرام��������ل وب���ن���اء ���ش��ف��وف ل���ذوي 
واإن�شاء  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
الأرامل  مل�شاعدة  جتارية  حمالت 

على جني الرزق.
قد  الأم��ل«  »�شناع  مبادرة  وكانت 
اأواخ���ر  الأوىل  دورت���ه���ا  د���ش��ن��ت يف 
و�شط   ،2017 ف����باي����ر  ���ش��ه��ر 
الوطن  م�����ش��ب��وق يف  غ���ري  ت��ف��اع��ل 
ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ف���اق ع���دد طلبات 
الرت�شيح من �شناع الأمل، اأفرادا 
وموؤ�ش�شات  تطوعية  وجمموعات 
اإن�����ش��ان��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة، اأك����رث من 
خمتلف  م����ن  ط���ل���ب  األ�������ف   65
ال��وط��ن العربي، وه��و رقم  اأن��ح��اء 
الرقم  ب���اأن  ال��ت��وق��ع��ات، علما  ف��اق 

امل�شتهدف للمبادرة كان 20 األفا.
بلغ  ال��ع��ط��اء،  على  مناف�شة  وب��ع��د 
الت�شفيات النهائية ع�شرون �شانع 
الوطن  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  اأم���ل 
متنوعة  م��ب��ادرات  تبنوا  ال��ع��رب��ي، 
تغطي خمتلف املجالت الإن�شانية 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ل���ي���به���ن���وا ق����درة 
ظرف،  اأي  حتت  العربي،  املواطن 
ملجتمعه،  ���ش��ي��ئ��ا  ي���ق���دم  اأن  ع��ل��ى 
وم�شاريع  م����ب����ادرات  خ����الل  م���ن 
الرت����ق����اء  اإىل  ت�����ش��ع��ى  وب�����رام�����ج 
امل�شتهدفة  ال�������ش���ري���ح���ة  ب����واق����ع 
�شمن اإمكانات ب�شيطة. وخ�شعت 
لت�شفيات  الأم����ل  ���ش��ن��اع  ط��ل��ب��ات 
امل�شاريع  اأ�شحاب  بلوغ  قبل  ع��دة، 
جمتمعاتهم  يف  ت���اأث���ريا  الأك�����رث 
التي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل 
اأق��ي��م��ت ب��دب��ي. وم���ن ب��ني ه���وؤلء 
تكن خم�شة �شناع اأمل من بلوغ 
النهائيات هم : نوال ال�شويف، من 
التي  اإيطاليا،  يف  واملقيمة  املغرب 
الالجئني  لإن��ق��اذ  نف�شها  كر�شت 
البحر  ع���ب  اأورب�����ا  اإىل  ال��ف��اري��ن 
م�شاهمة يف اإنقاذ اأكرث من 200 
الع�شعو�شي،  ومعايل  لج��ئ؛  األ��ف 
م��ن ال��ك��وي��ت، ال��ت��ي ه��اج��رت اإىل 
اليمن قبل اأكرث من ع�شر �شنوات 
ل��ت��ن��ف��ذ ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات 
مل�شاعدة  واملجتمعية  الإن�����ش��ان��ي��ة 
البي�شاء«،  و«اخل�����وذ  ال��ي��م��ن��ي��ني؛ 
ال�شوري،  امل���دين  ال��دف��اع  منظمة 
ال����ذي����ن ي���ع���م���ل���ون حت����ت ظ����روف 
ق��ا���ش��ي��ة لإن���ق���اذ ���ش��ح��اي��ا احل���رب 
يف ���ش��وري��ا؛ وه�����ش��ام ال��ذه��ب��ي، من 
العراق، الذي تبنى ق�شية اأطفال 
اأ�شكال  كافة  لهم  مقدما  ال�شوارع 
الرعاية من خالل »البيت العراقي 
خ�شي�شا  اأ�ش�شه  ال���ذي  ل��الإب��داع« 
»ماما  اأو  ج���بان،  وم��اج��دة  لهم؛ 
م��اج��ي« م��ن م�����ش��ر، ال��ت��ي وهبت 
بلدها،  ف���ق���راء  خل���دم���ة  ح��ي��ات��ه��ا 
ح�شب  ال�شويف،  ن��وال  اختيار  ومت 
التحكيم  جلنة  اأع�����ش��اء  ت�شويت 
وفاجاأ  ال���ق���اع���ة.  يف  واجل���م���ه���ور 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم احل�شور باإعالنه 
مبنح  اخلم�شة،  املر�شحني  تكرمي 
ك���ل واح�����د م��ن��ه��م م��ل��ي��ون دره���م 
مكافاأة دعما من �شموه مل�شاريعهم، 
وكي يظلوا منارات للعطاء يهتدي 
ال��ن��ا���س ب��ه��ا، وه���ي امل��ف��اج��اأة التي 
تكررت اأي�شا يف املو�شم الثاين من 

املبادرة.

تنمية املجتمع: 25 جهة حكومية وخا�سة ترغب فى توظيف ا�سحاب الهمم خالل معر�س الوظائف اليوم
•• دبي- وام:

 ك�شفت وزارة تنمية املجتمع عن تلقي من�شتها لتوظيف اأ�شحاب الهمم 
يف معر�س الإمارات للوظائف الذى يبدا اليوم321 طلبا من اأ�شحاب 
يف  �شجلت  وخا�شة  حكومية  جهة  و25  الإعاقات  خمتلف  من  الهمم 

املن�شة مبدية رغبتها يف توظيف الكفاءات من اأ�شحاب الهمم.
اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�شحاب  واأو�شحت وفاء حمد بن �شليمان مديرة 
�شيتيح  للوظائف  الإم���ارات  معر�س  اأن  املجتمع  تنمية  ب��وزارة  الهمم 
فر�شة �شانحة لأ�شحاب الهمم الباحثني عن عمل من خالل الت�شجيل 
باملن�شة  تعريفهم  �شيتم  حيث  الهمم  لأ���ش��ح��اب  توظيف  من�شة  يف 
واأهدافها واآليات الت�شجيل فيها وبذلك �شيتمكن اأ�شحاب الهمم من 
اإي�شال �شريهم الذاتية وخباتهم اإىل املوؤ�ش�شات املتوفرة لديها فر�س 

عمل الأمر الذي يقود اإىل التوظيف الدامج.
واأك�����دت اأن ه���دف ال�����وزارة م��ن امل�����ش��ارك��ة ه��و اإدم�����اج اأ���ش��ح��اب الهمم 
من  لل�شباب  املوجهة  التوظيف  معار�س  �شمن  عمل  ع��ن  الباحثني 
والعدالة  امل�����ش��اواة  ق��ي��م  يحقق  ال���ذي  الأم����ر  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
ويعزز من  احلياة  الهمم يف خمتلف جم��الت  اأ�شحاب  مع  والت�شامح 
ح�شور الأ�شخا�س من هذه الفئة يف الأن�شطة واملنا�شبات التي تنظمها 

خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة.
الهمم  اأ���ش��ح��اب  ع���دد  ح�����ش��ر  �شيتم  اأن����ه  �شليمان  ب��ن  وف����اء  وك�����ش��ف��ت 
اإىل املهن  الراغبني يف العمل واجلهات الراغبة بتوظيفهم بالإ�شافة 
والوظائف ال�شاغرة التي تتنا�شب مع قدراتهم وميولهم ليتم تقدمي 
الدعم لأ�شحاب الهمم واملوؤ�ش�شات يف املرحلة الأولية من العمل ومن 

ثم تهيئة بيئات العمل املنا�شبة لهم.

»تكنولوجي�ست«برنامج تطلقه جمموعة الإمارات ي�ستهدف خريجي املدار�س املواطنني
•• دبي-وام:

قالت جمموعة الإم��ارات اإنها ب�شدد العالن هذا العام عن برنامج جديد 
يف  بالنخراط  يرغبون  الذين  املواطنني  من  امل��دار���س  خريجي  ي�شتهدف 

جمال التكنولوجيا التطبيقية.
ويخ�ش�س البنامج الذي يحمل اإ�شم »تكنولوجي�شت« اأربع �شنوات للتعليم 
اإمكانية التعرف  اأثناء العمل ما يتيح للطلبة  الأكادميي و�شنتني للتدريب 

على التقنيات والقدرات التقنية.
وي�شتقطب جناح املجموعة مبعر�س الإمارات للوظائف 2019 الذي يفتتح 
اليوم الثالثاء مئات اخلريجني والطلبة املواطنني ال�شاعني اإىل ال�شتفادة 

من الفر�س الوظيفية واملهنية الواعدة يف قطاع الطريان التي توفرها.

الت�شغيلية  التكنولوجيا  جم���ال  يف  اأدوارا  ال��بن��ام��ج  خ��ري��ج��و  و���ش��ي��ت��وىل 
مهاراتهم  تطوير  موا�شلة  م��ن  �شيتمكنون  كما  املوؤ�ش�شات  تكنولوجيا  اأو 

وخباتهم يف هذا املجال.
و�شتعر�س جمموعة الإمارات براجمها القائمة خلريجي املدار�س الثانوية 
وال�شحن  املطار  وخدمات  املواطنني  املبتدئني  الطيارين  برنامج  فيها  مبا 
اجلوي ودناتا لل�شفريات. و�شممت هذه البامج خ�شي�شاً لتدريب وتعليم 
توفر  كما  املجموعة.  يف  للعمل  واإع��داده��م  باملعرفة  وت�شليحهم  املواطنني 
املجموعة فر�س عمل مالئمة جلميع امل�شتويات واخللفيات التعليمية �شواًء 
الأخرى  والأق�����ش��ام  الإدارات  اأو يف خمتلف  دناتا  اأو يف  الإم���ارات  يف ط��ريان 
وامل�شرتيات  املعلومات  وتكنولوجيا  الب�شرية  امل��وارد  مثل  للمجموعة  �شمن 

والإمداد واإدارة املرافق والتدقيق الداخلي واملالية وغريها.

 حممد بن را�صد : 
كل واحد منا فيه بذرة خري.. وكل واحد فينا قادر على العطاء .. وكل اإن�صان له موهبة ميكن ت�صخريها خلدمة جمتمعه

�صناعة االأمل اأ�صبحت هي االأمل ملنطقتنا العربية لبناء اأوطان تنعم باالأمان واال�صتقرار 
االإن�صان ميكنه اأن يعي�ص بال ب�صره، ولكنه ال ميكن اأن يعي�ص بال ب�صرية اأو اأمل 

ن�صر ق�ص�ص االأمل تفتح اآفاقا وا�صعة يف احلياة وت�صاعد على مواجهة التحديات 
جنود االإن�صانية املجهولون هم قدوات حتتذى يف العطاء والبناء
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�سة جمل�س النواب يف مملكة البحرين
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ام�س يف ق�شر البحر، معايل فوزية 
عبداهلل زينل رئي�شة جمل�س النواب يف مملكة البحرين ال�شقيقة ترافقها 
معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي.

وتبادل �شموه ورئي�شة جمل�س النواب يف مملكة البحرين احلديث حول 
العالقات الأخوية الرا�شخة بني دولة المارات ومملكة البحرين اإ�شافة 
التنمية  تعزيز  اإىل  وتطلعاتها  املنطقة  �شعوب  تهم  التي  الق�شايا  اإىل 

والزدهار يف خمتلف املجالت.
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو   .. البحر  ق�شر  جمل�س  ح�شر 
اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 

ال�شيخ �شيف بن حممد  العني و�شمو  م�������مثل احلاكم يف منطقة  نه�����يان 
ال�شيخ  نهيان و�شمو  اآل  ب�����ن حم��مد  �ش�����رور  ال�ش�����يخ  و�ش�������مو  نه�������يان  اآل 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب����ن  نهي�����ان  ال������شيخ  و�ش�����مو  نهي�����ان  اآل  زايد  بن  عي�شى 
لالأع����مال  نهيان  اآل  �ش����لطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم���و  وال�����فريق  والإن�ش����انية  اخل������ريية 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد 

اآل نهيان رئي�س ديوان ويل ع�����هد اأبوظب����ي و�ش�����مو ال�ش�����يخ خ�����الد بن زايد 
اإدارة م�����وؤ�ش������شة زاي���د العليا للرعاية الإن�شانية  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
وذوي الإحت�����ياجات اخل�����ا�شة و�ش����مو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
نهيان  ال�شيخ  ومعايل  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل 

نهيان.

يف تقرير ي�صمل دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:

الإمارات الثامنة عامليًا يف موؤ�سر »الدول الإيجابية«
االإمارات تتقدم باالإيجابية على 27 دولة بينها اململكة املتحدة واأمريكا وفرن�صا واأ�صرتاليا

•• دبي-وام:

الإيجابية  ال���دول  موؤ�شر  يف  عاملياً  الثامنة  املرتبة  الإم����ارات  دول���ة  حققت 
 Positive Economy« الإيجابي  القت�شاد  موؤ�ش�شة  ت�شدره  ال��ذي 
Institute« �شنوياً، منذ عام 2013، لقيا�س موؤ�شرات القت�شاد الإيجابي 
دولة  وتقدمت   .  OECD والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  دول  يف 
خارج  من  دول��ة  على  الأوىل  للمرة  تطبيقه  يتم  ال��ذي  املوؤ�شر  يف  الإم���ارات 
الأع�����ش��اء، من  وال��ث��الث��ني  الأرب����ع  ال���دول  م��ن   27 على  املنظمة،  ع�شوية 

�شمنهم اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية وفرن�شا واأ�شرتاليا.

مقومات جودة احلياة وال�صلوك االإيجابي للدولة.
الإيجابي  وال�شلوك  الإيجابية مقومات جودة احلياة  الدول  ويقي�س موؤ�شر 
الأجيال  مب�شتقبل  اهتمامها  م�شتوى  تت�شمن  معايري  على  اعتماداً  للدول 

القادمة، ومدى تاأثريها الإيجابي على العامل.
جودة  مل�شتويات  نتيجة  املوؤ�شر  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  املتقدم  الرتتيب  وج��اء 
احل��ي��اة امل��ت��م��ي��زة، وال�����ش��ل��وك الإي��ج��اب��ي ل��ل��دول��ة وط��ن��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً وعاملياً، 
وجهودها امل�شتمرة يف ا�شت�شراف امل�شتقبل ومواكبة متغرياته وتوقع الفر�س 
والتحديات التي يحملها يف خمتلف القطاعات احليوية، اإ�شافة اإىل تركيز 
مهاراتهم  وبناء  واإع��داده��م  ال�شباب  وتكني  القادمة  الأجيال  على  الدولة 
املتميز  الت�شنيف  هذا  الإم���ارات  حققت  كما  امل�شتقبل.  ملتطلبات  وتهيئتهم 
حتقيق  يف  ومبادراتها  التعليم،  قطاع  تطوير  يف  املت�شارعة  جلهودها  نظراً 
التوازن بني اجلن�شني يف خمتلف جمالت احلياة والعمل، واهتمام احلكومة 
اأفراده،  الإيجابي بني  بتنمية وتكني كافة فئات املجتمع وتعزيز الرتابط 
واإعالن عام 2019 عاماً للت�شامح، اإ�شافة اإىل الدور العاملي املتميز يف دعم 
جهود التغري املناخي وتطوير حلول الطاقة امل�شتدامة يف العامل، واحتاللها 
�شاهم  ما  الر�شمية،  الإمنائية  للم�شاعدات  مانحة  كاأكب جهة  الأول  املركز 

يف  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  دول  من  العديد  على  تفوقها  يف 
املوؤ�شرات الفرعية ملوؤ�شر الدول الإيجابية.

موؤ�صرًا.  30 فرعية..  حماور   9 رئي�صية..  حماور   3
اإىل   ،2013 عام  لأول مرة  اإ�شداره  منذ  الإيجابية  ال��دول  موؤ�شر  ويهدف 
قدرة  قيا�س  على  ويركز  احلكومي،  العمل  �شلب  يف  امل�شتقبل  اأجيال  و�شع 
الدول على امل�شاهمة الإيجابية عاملياً من خالل ثالثة حماور رئي�شية يتم 

قيا�شها با�شتخدام 30 موؤ�شرا.
حماور  ال��ق��ادم��ة«  الأج��ي��ال  وت��وي��ل  »تعليم  الأول  الرئي�شي  امل��ح��ور  وي�شم 
ي�شمل  فيما  الإيجابي،  والت�شامن  الإيجابي  والتعليم  الإيجابي  التمويل 
املحور الثاين »البنية التحتية لالأجيال القادمة« املوارد الإيجابية والرتابط 

الإيجابي.
م��وؤ���ش��رات احلوكمة  ال��ق��ادم��ة« فيغطي  الثالث »تكني لأج��ي��ال  امل��ح��ور  اأم��ا 

الإيجابية، والتفاعل الإيجابي، والندماج الإيجابي وامل�شاركة الإيجابية.
موؤ�ش�شة القت�شاد الإيجابي 

يذكر اأن موؤ�ش�شة القت�شاد الإيجابي هي اإحدى املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة التابعة 
ملوؤ�ش�شةpositive planet ، التي مت اإن�شاوؤها عام 1998 وتهدف لبناء 
عامل اأف�شل لالأجيال القادمة، من خالل ت�شجيع اللتزام الدويل مب�شتقبل 

اأف�شل وتطوير اقت�شاد اإيجابي م�شتدام.
وتقوم موؤ�ش�شة القت�شاد الإيجابي التي يراأ�شها املفكر القت�شادي والكاتب 
الفرن�شي جاك اأتايل، بتطوير احللول واملمار�شات الهادفة لتعزيز الوعي بني 
احلكومات وال�شركات واملنظمات غري الربحية واجلامعات وو�شائل الإعالم 
حول  �شركاء  مع  وتعمل  الإيجابي،  القت�شاد  ح��ول  والأف���راد  وامل�شتثمرين 
العامل لقرتاح اإجراءات م�شتدامة حتدث نقلة اإيجابية لالقت�شاد، وتتبنى 
اإيجابي  اقت�شاد  بناء  على  بقدرته  القت�شادي  القطاع  اأداء  ارت��ب��اط  مبداأ 

وعامل اأف�شل لالأجيال القادمة.

»�سحة دبي« تكرم الفائزين ب� »جوائز ال�سحة ال�سنوية« 
•• دبي -وام:

العام  امل��دي��ر  القطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  اأع��ل��ن 
مناف�شات  ن��ط��اق  تو�شيع  ع��ن  ب��دب��ي  ال�شحة  لهيئة 
»جوائز ال�شحة ال�شنوية« لت�شمل املوؤ�ش�شات ال�شحية 
بعد  وذل��ك  اخلليجي  امل�شتوى  على  فيها  والعاملني 
ال���ذي حققته اجل��وائ��ز يف دورات��ه��ا الثالث  ال��ن��ج��اح 
 550 وارتفاع معدلت امل�شاركة فيها والتي تخطت 
م�شاركة تثل جمموعات رائدة من املن�شاآت ال�شحية 
احلكومية واخلا�شة على م�شتوى الدولة اإىل جانب 
املناف�شات الفردية يف اأو�شاط النخب الطبية يف وقت 
اإجمايل  م��ن  التتويج  من�شة  اإىل  ف��ائ��زا   42 و���ش��ل 

امل�شاركني.
وتعد »جوائز ال�شحة ال�شنوية« ثمرة التعاون الوثيق 
ب��ني ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي وجم��ل��ة »ال�����ش��ح��ة« وهي 
واملجالت  ال��ف��ئ��ات  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة  ع��ل��ى  ت�شتمل 
كلمته  يف   - القطامي  واأع����رب  احل��ي��وي��ة.  ال�شحية 
الفتتاحية حلفل تكرمي الفائزين ب� »جوائز ال�شحة 
 « جائزة  مبنح  فخره  عن   - ام�س  دب��ي  يف  ال�شنوية« 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل   »2019 العام  �شخ�شية 
حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
بالإجنازات  احلافلة  �شموه  مل�شرية  تقديرا  عجمان 
وامتنانا لدعمه الالحمدود لقطاع الرعاية ال�شحية 

والبحث العلمي يف دولة الإمارات .

واأكد معاليه اأن »جوائز ال�شحة« جاءت متوافقة مع 
اأطلقتها  التي  والعاملية  املحلية  اجل��وائ��ز  جمموعة 
الإم�����ارات واأ���ش�����ش��ت م��ن خ��الل��ه��ا اأب��ج��دي��ات جديدة 
وم��ف��اه��ي��م م��ت��ط��ورة ل��ل��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق وال���ري���ادة يف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  ���ش��وء 

الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب  اآل نهيان رئي�س  زايد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
لالحتاد حكام الإمارات. وقال معايل مدير عام هيئة 
ال���ذي ح�شره عدد  احل��ف��ل  خ��الل   - ب��دب��ي  ال�شحة 
الدين  حم��ي  الدكتور  جانب  اإىل  ال�شحة  ق��ادة  م��ن 
النا�شرة  ثومبي  ملجموعة  املوؤ�ش�س  الرئي�س  ثومبي 

امل�����ش��وؤول��ني واملخت�شني  ال�����ش��ح��ة وع����دد م��ن  مل��ج��ل��ة 
بال�شاأن  واملهتمني  وامل�شاهري  العامة  وال�شخ�شيات 
ال�شحي من داخل الدولة وخارجها - » مما ل �شك 
فيه اأن جناح »جوائز ال�شحة ال�شنوية« يف خلق بيئة 
تناف�شية اإيجابية بني املوؤ�ش�شات ال�شحية والعاملني 
حفزنا  ما  هو  واخلا�س  احلكومي  بالقطاعني  فيها 
على تطوير معايري اجلوائز وزيادة توثيقها بروؤية 
2021 والأهداف ال�شرتاتيجية الرامية  الإمارات 
ا�شتجابة  اأ���ش��رع  �شحية  ومن���اذج  اأنظمة  ت��وف��ري  اإىل 
لتطلعات الدولة وامل�شتجدات العاملية واأكرث ا�شتدامة 

يف من�شاآتها وتقنياتها الذكية وخدماتها«.
واأ�����ش����اف » ه����ذا ه���و ال��ف��ك��ر اجل���دي���د ال����ذي حتمله 
»اجل����وائ����ز« وال�����ذي مي��ي��زه��ا وي��ج��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة على 
امل�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز ج����ودة احل��ي��اة وال��و���ش��ول اإىل 
على  اأي�����ش��اً  ق���ادرة  ويجعلها  اأف�شل  �شحة  م�شتقبل 
واملبتكرين  املبدعني  لحت�شان  خ�شبة  بيئة  توفري 
واأ���ش��ح��اب ال��ع��ق��ول والأف���ك���ار اخل��الق��ة مم��ن نعول 
عليهم كثرياً يف تطوير القطاع ال�شحي ليكون دائماً 
يف ال�شدارة ويف طليعة القطاعات الدولية املماثلة«. 

ا�صتقبل وفد البنوك وامل�صارف التي �صاركت يف مبادرة »�صندوق معاجلة الديون املتعرثة«

حممد بن زايد يوؤكد احلر�س على تاأمني مقومات احلياة الكرمية للمواطنني وا�ستقرارهم الأ�سري والجتماعي
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س وفد جمموعة البنوك وامل�شارف 
التي �شاركت يف » مبادرة �شندوق معاجلة الديون املتعرثة » لإعفاء 3310 
مواطنني من مديونياتهم يرافقهم اأع�شاء جلنة �شندوق معاجلة الديون 

املتعرثة.
يذكر اأن هذه املبادرة جاءت ترجمة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« وبتوجيهات من �شاحب ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة لتذليل كافة العقبات اأمام املواطنني 

وت�شهيال ل�شوؤون حياتهم مبا ي�شمن لهم حياة كرمية م�شتقرة وهانئة.

�شندوق  وجلنة  وامل�����ش��ارف  البنوك  وف��د  ا�شتقباله  خ��الل  �شموه  واأع���رب 
ال�شويدي  غ��امن  حممد  ج��ب  �شعادة  يرافقهم  املتعرثة  ال��دي��ون  معاجلة 
وتقديره  �شكره  ع��ن  اللجنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  ع��ام  مدير 
ملمثلي امل�شارف والبنوك ل�شتجابتهم وتعاونهم يف حتقيق اأهداف �شندوق 
املبادرة .. مثمنا �شموه  اإجناح هذه  اأ�شهم يف  معاجلة الديون املتعرثة مما 
وامل�شارف  البنوك  بها هذه  التي تيزت  العالية  املجتمعية  امل�شوؤولية  روح 
اأهمية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د  الوطنية. 
املردود الجتماعي والإن�شاين والقت�شادي لتبني ودعم مثل هذه املبادرات 

التي تنعك�س باخلري وال�شعادة على حياة مواطني الدولة واملجتمع.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الدولة  قيادة  اأن  على  �شموه  و�شدد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« حري�شة على تاأمني مقومات 
و�شبل احلياة الكرمية للمواطنني والهتمام بتحقيق ا�شتقرارهم الأ�شري 
عن  اأع��ل��ن  ق��د  املتعرثة  ال��دي��ون  معاجلة  �شندوق  اأن  يذكر  والج��ت��م��اع��ي. 

اإعفاء ثالثة اآلف و310 مواطنني من مديونياتهم الإجمالية التي تبلغ 
13 بنكا وم�شرفا وطنيا بالتعاون  361 مليون درهم وذلك بالتعاون مع 
والتن�شيق »بني �شندوق معاجلة الديون املتعرثة« وعدة جهات منها وزارة 

العدل ووزارة الداخلية ودوائر الق�شاء واملحاكم يف اإمارات الدولة.
اأبوظبي  م�شرف   « املبادرة  يف  امل�شاهمة  وامل�شارف  البنوك  قائمة  و�شمت 
وبنك  الوطني،  دبي  الإم��ارات  وبنك  التجاري،  اأبوظبي  وبنك  الإ�شالمي، 
اأبوظبي الأول، وبنك دبي الإ�شالمي، وبنك راأ�س اخليمة الوطني، وم�شرف 
اإىل بنك الحتاد الوطني، وبنك نور الإ�شالمي، وم�شرف  اإ�شافة  الهالل 
الإ�شالمي،  ال�شارقة  وم�شرف  التجاري،  دبي  وبنك  الإ�شالمي،  الإم��ارات 

وامل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية«.
واملر�شية  الإن�شانية  واحل��الت  املواطنني  كبار  امل�شتفيدين  قائمة  و�شملت 
واملتعرثين ذوي الدخل املحدود واملتوفني واملتقاعدين ذوي الدخل املحدود 

اإ�شافة اإىل ال�شجناء والغارمني.

ح�شر جمل�س ق�شر البحر.. �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ  و�شمو  العني  منطقة  يف  احلاكم 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ عي�شى بن  اآل نهيان و�شمو  ال�شيخ �شرور بن حممد 
زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ نهيان بن  و�شمو 
ال�شيخ  �شمو  اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية والفريق  �شلطان  بن 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ 
العليا للرعاية  اإدارة موؤ�ش�شة زايد  اآل نهيان رئي�س جمل�س  خالد بن زايد 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو  اخلا�شة  الإحتياجات  وذوي  الإن�شانية 
ال�شيخ  ومعايل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك 

اآل نهيان.
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اأخبـار الإمـارات

برعاية ال�سيخة فاطمة.. نهيان بن مبارك يفتتح موؤمتر »دور الأ�سرة يف تعزيز الت�سامح« باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الأ�����ش����رة يف  » دور  م���وؤت���ر  ام�������س 
ت���ع���زي���ز ق���ي���م ال���ت�������ش���ام���ح » ال����ذي 
تنظمه وزارة الت�شامح حتت رعاية 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع����ل����ى 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وذلك يف 

ق�شر الإمارات باأبوظبي.
واأك������د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف   - م���ب���ارك 
للموؤتر - اأن �شمو ال�شيخة فاطمة 
الإم�����ارات« تثل  »اأم  م��ب��ارك  بنت 
واجلهود  الكبري  والعطاء  القدوة 
امل��خ��ل�����ش��ة ل��الأ���ش��ر الإم���ارات���ي���ة يف 

املجالت كافة.
بدور  اعتزازه  عن  معاليه  واأع��رب 
تن�شئة  يف  الإم��������ارات  يف  الأ�����ش����رة 
بالقيم  ال��ت��م�����ش��ك  ع��ل��ى  الأط���ف���ال 
والذي  الت�شامح،  ومنها  النبيلة، 
الدين  لتعاليم  حيا  جت�شيدا  يعد 
عن  وتعبريا  احلنيف،  الإ�شالمي 
اأ�شالة الرتاث العربي والإ�شالمي 
اإطار  يف  مثمرة  حياة  يكفل  ال��ذي 
م��ن ال��ت��اآل��ف وال���رتاح���م واحل����وار 
الإي�����ج�����اب�����ي واح����������رتام الأدي���������ان 
منفعة  اأج�������ل  م�����ن  وال����ث����ق����اف����ات 
الأ�شرة  حت��ر���س  ح��ي��ث  اجل��م��ي��ع، 
املعرفة  تنمية  ع��ل��ى  الإم�����ارات  يف 
بالب�شر والنفتاح عليهم باإيجابية 
اخلاطئة  امل���ف���اه���ي���م  وت�����ش��ح��ي��ح 
النمطية  ال�����ش��ور  م��ن  والتخل�س 
هذا  اأن  م����وؤك����داً  الآخ�����ري�����ن،  ع���ن 
وحر�شها  القيادة  توقعات  يج�شد 
على توفري احلياة الكرمية جلميع 
الإماراتي  املجتمع  اأن  و  ال�شكان، 

هو اأ�شرة كبرية متما�شكة.
اأن الأ����ش���رة يف الإم����ارات  واأ����ش���اف 
والتعاي�س  ال���ت�������ش���ام���ح  يف  ت�����رى 
اأ�شا�شية  اأداًة  احل��م��ي��د  وال�����ش��ل��وك 
مل����واج����ه����ة ال���ق�������ش���اي���ا امل���ه���م���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع وال���ع���امل وه���و م��ا يجعل 
ن�شطاً، يف ت�شكيل  الأ�شرة م�شاهماً 
خ�شائ�س املجتمع الب�شري، الذي 
ن�شعى اإىل حتقيقه، يف هذا الوطن 

العزيز.
ورح���ب م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
بال�شخ�شيات  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
الذي  ب��امل��وؤت��ر  امل�شاركة  العربية 
ميثل احتفاء كبرياً مبكانة الأ�شرة 
يف املجتمع واإدراكاً عميقا لأدوارها 
حتقيق  يف  وامل����م����ت����دة  امل����ت����ط����ورة 
ال��رخ��اء وال��ت��ع��اي�����س ون�����ش��ر املحبة 

والزدهار بني اجلميع.
املمتزج  تقديره  وعب معاليه عن 
بالفخر والعتزاز بدور اأم الإمارات 
الكبري، يف دعم ق�شايا الأ�شرة، يف 
وقال:  وال��ع��امل،  واملنطقة  الدولة 
الرائدة،  جهودها  ل�شموها،  نقدر 

يتمثل  اأن���ه  معاليه  اأك���د  امل���وؤت���ر، 
ال�شراكات  ب���ن���اء  اإىل  ال�����ش��ع��ي  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة ل���دع���م دور 
الأ�شرة يف جمال الت�شامح، بحيث 
مع  للعمل  ميداناً  الت�شامح  يكون 
جهود  تكون  اأن  اأج��ل  من  اجلميع 
املجتمع كله حمل تقدير وفعالية 
وتفاوؤل كبري على م�شتوى الوطن 
من  العن�شر  هذا  اأن  م�شيفاً  كله، 
مناق�شة  ي��ت��ن��اول  امل��وؤت��ر  عنا�شر 
مذكرات  وتوقيع  والآراء  الأف��ك��ار 
املجتمع،  موؤ�ش�شات  م��ع  التفاهم 
باأن  الكاملة  القناعة  منطلق  من 
دور  ح���ول  املجتمعية  ال�����ش��راك��ات 
الأ����ش���رة يف جم���ال ال��ت�����ش��ام��ح هي 
من  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  مهمة  اأداًة 
الإمكانات املتاحة من اأجل حتقيق 

اخلري للجميع.
ورك�����ز م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ال�شراكات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���ب���ارك 
املجتمعية جمال لالإبداع والبتكار 
النافعة  ب�����امل�����ب�����ادرات  والأخ�����������ذ 
لتعريف  فعالة  و�شيلة  باعتبارها 
ب��ن��م��وذج الإم�����ارات الرائد  ال��ع��امل 
وطريق  وال��ت�����ش��ام��ح،  التعاي�س  يف 
لبناء العالقات املهمة مع اجلهات 
ون�شر  الأ�شرة  دور  بتطوير  املعنية 
قيم الت�شامح والتعاي�س يف املنطقة 
ال�شراكات  اأن  م���وؤك���داً  وال���ع���امل، 
روح  اإي��ج��اد  اإىل  ت���وؤدي  املجتمعية 
امل�شتقبل  اإىل  تنظر  وثابة  وطنية 

بتفاوؤل وثقة واطمئنان.
اأنه  على  بالتاأكيد  معاليه  واختتم 
من دواعي العتزاز اأن هذا املوؤتر 
ي�شتمل على جل�شة خا�شة عن فكر 
اأم الإم������ارات،  وع��ط��اء واإجن������ازات 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، التي 
منزلة  اجل��م��ي��ع  ق���ل���وب  يف  ت��ت��ب��واأ 
ما  بف�شل  متميزاً  ومركزاً  رفيعة 
كبري،  وع��ط��اء  م��اآث��ر  م��ن  نلم�شه 
واإجن�������از ل حم������دود، ج��ع��ل منها 
وبحق القدوة ال�شاحلة للمراأة يف 
كل مكان، وا�شتحقت كل ما حتظى 
ب��ه م��ن تقدير وت��ك��رمي م��ن كافة 
الوطنية   - امل��رم��وق��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تاأكيداً   - وال��ع��امل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

لأدوارها وجهودها يف كل جمال.
وحظيت فعاليات املوؤتر يف ق�شر 
الإم��ارات مب�شاركة عربية وا�شعة، 
رئي�شية  ج��ل�����ش��ات   5 خ����الل  م���ن 
الت�شامح  وزارة  ووقعت  ونقا�شية، 
عدد  م��ع  لل�شراكة  ات��ف��اق��ي��ات   5
ال��ع��ام��ل��ة يف جمال  م���ن اجل���ه���ات 
الأ�����ش����رة وامل��ج��ت��م��ع ل��ت��ع��زي��ز قيم 
الإمارات،  يف  والتعاي�س  الت�شامح 
الدفعة  خ��ري��ج��ي  ت��ك��رمي  ك��م��ا مت 
فر�شان  ب���رن���ام���ج  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
عفراء  �شعادة  بح�شور  الت�شامح، 
ال�����ش��اب��ري امل��دي��ر ال��ع��امل مبكتب 
وزير الت�شامح، وعبد اهلل النعيمي 
للبنامج  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
الوطني للت�شامح واأكرث من 300 

�شخ�شية عربية وحملية بارزة.

يف تطوير املجتمع، وتنمية قدرات 
وجه،  اأف�شل  على  وب��ن��ات��ه،  اأب��ن��ائ��ه 
ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��ت ع��ط��اء واإجن�����ازات 
الأ�شرة يف الإمارات، وبف�شل جهود 
دلياًل  الإم��������ارات  اأم  وت��وج��ي��ه��ات 
ح��ي��اً ع��ل��ى جت��رب��ة ن��اج��ح��ة للغاية 
تنمية  يف  الأ����ش���رة  دور  ت��اأك��ي��د  يف 
لالأ�شرة  وق����دوة  وم��ث��اًل  املجتمع 
العامل.«.   م�شتوى  على  الناجحة 
الكرمية  لرعايتها  �شموها  و�شكر 
امل�����وؤت�����ر وح���ر����ش���ه���ا على  ل����ه����ذا 
امل�شاركني  اإىل  ونقل  به،  الهتمام 
وتنياتها  حت���ي���ات���ه���ا  ب����امل����وؤت����ر 

بالنجاح والتوفيق.
املوؤتر  ه����ذا  »اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
وه�����و ي��ح��ت��ف��ي ب������دور الأ������ش�����رة يف 
احتفال  وتطويره،  املجتمع  تنمية 
ب��رواب��ط امل��ح��ب��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بني 
اأف���راد الأ���ش��رة ال��واح��دة وبروابط 
امل���واط���ن���ة وال��ع��ي�����س امل�������ش���رتك يف 
كذلك  وه�����و  وال�����ع�����امل،  ال����وط����ن 
ب����دور الأ����ش���رة، يف توفري  اع���ت���زاز 
ال��دع��م امل���ادي وال��روح��ي واملعنوي 
لأف��������راده��������ا وال����ق����ي����م وامل�����ب�����ادئ 
الإن�شانية، ومبا ي�شود بني اأفرادها 
م����ن ث����ق����ٍة واح����������رتاٍم وت���وا����ش���ل، 
قيم  اأن  على  امل��وؤت��ر  ي��رك��ز  حيث 
املجتمع،  ق�����وة  م�������ش���در  الأ������ش�����رة 

اإط�������ار ت���وج���ي���ه���ات امل���غ���ف���ور له  يف 
اآل نهيان،  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
طيب اهلل ثراه، باأن الأ�شرة اأ�شا�س 
املجتمع،  ب��ن��اء  ووح����دة  احل�����ش��ارة 
الإم����ارات،  يف  احلقيقية  وال����رثوة 
لالأ�شرة  القت�شادي  التمكني  واأن 
مناحي  يف  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  وت��ع��م��ي��ق 
احل������ي������اة ك�����اف�����ة اأم���������ر ������ش�����روري 
والتقدم  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه��ود  ل��ن��ج��اح 
ك���ذل���ك طريق  وه����و  ال����دول����ة،  يف 
ل��دوره��ا يف تنمية  الأ���ش��رة  حتقيق 
امل��ج��ت��م��ع، وت��رب��ي��ة ال���ن�������سء، وفق 
اأف�شل املمار�شات العاملية، واأ�شاف 
لدى  اخل�شائ�س  »ه���ذه  معاليه: 
الأ�شرة يف الإمارات، جتعلني واثقاً 
لن  الأ�شرة  اأع�شاء  اأن  من  تاماً، 
عقائدية  م���وؤث���رات  وراء  ي��ن��ق��ادوا 
�شيكونوا  ب��ل  ه��دام��ة،  �شلوكية  اأو 
الإيجابية،  التنمية  و�شيلة  دائ��م��اً 
فالأ�شرة يف الإم��ارات لديها الثقة 
الكاملة بدورها يف العامل يف اإطار 
والتعاي�س  الوطن  ب��اأه��داف  يلتزم 
كل  يف  الب�شرية  اأبناء  مع  ال�شلمي 
م��ك��ان، وه��و م��ا و�شع الإم����ارات يف 
العامل  دول  ب��ني  م��رم��وق��ة  مكانة 

اأجمع«.
الإمارات  جتربة  اأن  معاليه  واأك��د 
يف جمال تكني اجلميع كي ي�شهم 

اأفكاره  ت�شكيل  اأج���ل  م��ن  اأ���ش��رت��ه، 
اأج������ل توفري  وم�����ن  وت���وج���ه���ات���ه، 
املعلومات ال�شحيحة، التي تكنه 
وال�شعادة،  اخل�����ري  حت��ق��ي��ق  م����ن 
وملجتمعه،  ولأ�����ش����رت����ه،  ل��ن��ف�����ش��ه، 

وللعامل كله«.
العنا�شر  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  ورك�������ز 
منها  الأول  للموؤتر،  الرئي�شية 
الت�شامح،  فر�شان  برنامج  عر�س 
الذي تنفذه الوزارة، مع موؤ�ش�شات 
تاأهيل  اأج�����ل  م���ن  ك���اف���ة،  ال���دول���ة 
ال���راغ���ب���ني ف��ي��ه��ا ل���ي���ك���ون���وا دع����اة 
ويتاألف  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ل��ل��ت�����ش��ام��ح 
البنامج من دورة درا�شية مكثفة، 
تاأهيل  فيها  يتم  اأي���ام،  ثالثة  مل��دة 
للت�شامح  ك��ف��ر���ش��ان  ال���درا����ش���ني 
الدرا�شني  ه������وؤلء  ق���ي���ام  ي��ت��ب��ع��ه��ا 
عملية  م�شاريع  وتنفيذ  ب��اق��رتاح 
التي  امل������ج������الت  يف  ل���ل���ت�������ش���ام���ح 
يختارونها، منبها اإىل اأنه مت تنفيذ 
البنامج يف بداية ال�شهر اجلاري 
ملجموعة من الفر�شان والفار�شات، 
يف م��ن��ط��ق��ة ال����ظ����ف����رة، ح���ي���ث مت 
اختيارهم بالتعاون والتن�شيق، مع 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، وكليات 
يف  الحتفاء  ويتم  العليا،  التقنية 
املوؤتر بتخريجهم، و�شيعر�شون، 
العملية  امل�����ش��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة 

فبناء ال�شخ�شية ال�شوية يبداأ مع 
الأ�شرة، لذا فعلى الآباء والأمهات، 
حتتذى  اأمثلة  يكونوا  ب��اأن  واج��ب 
يعلموهم  واأن  وبناتهم،  لأبنائهم 
النبيلة،  وال��ق��ي��م  احل��ي��اة  م��ه��ارات 
واملواطنة  ال��ت��ح��دي��ات،  وم��واج��ه��ة 
التطوعي،  وال���ع���م���ل  ال�������ش���احل���ة 
الأم���ث���ل  ال���ط���ري���ق  ه����و  ه�����ذا  لأن 
الهوية وحب  تعزيز  اإىل  للو�شول 
الوطن، والنتماء والولء للقيادة 

الر�شيدة.
الأ�شرة  على  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
باحلر�س  جمتمعية،  م�����ش��وؤول��ي��ة 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، وتقدمي  ع��ل��ى 
من�������اذج ن���اج���ح���ة ت�������ش���ك���ل ال����ن����واة 
ال�������ش���احل���ة يف خ���دم���ة ال����ب����الد يف 
ظ�����ل اله����ت����م����ام ال����ك����ب����ري، ال�����ذي 
لبامج  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توليه 
الأ�شرة، موؤكداً اأن قيمنا الأ�شيلة، 
يحظى  جمتمعاً  الإم����ارات  جعلت 
اأفراده  ب��ني  والتعاي�س  بالت�شامح 
ك���اف���ة، وي��ع��ي�����س ف��ي��ه اجل��م��ي��ع يف 

�شالٍم ورخاء.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
م���ب���ارك »ه���ن���اك ن���ق���اط ع����دة ، ل 
املوؤتر،  اإليها يف  الإ���ش��ارة  م��ن  ب��د 
الإم������ارات  الأ�����ش����رة يف  اأن  اأه��م��ه��ا 
حت��ق��ق الآم����ال وال��ت��ط��ل��ع��ات كافة، 

يف امل�شرية القت�شادية واملجتمعية 
للوطن، مبا يف ذلك، املبادرة باإن�شاء 
وزارة للت�شامح، وهي الوحيدة من 
نوعها يف العامل، وكذلك الإعالن 
اإمنا  للت�شامح،  كعام   2019 عن 
الإيجابي  ال�شلوك  اأن  اإىل  ت�شري 
الت�شامح  م��ب��ادئ  وتنمية  للب�شر، 
وال��ت��ع��اي�����س ب��ي��ن��ه��م، ه���ي اأم�����ور ل 
بد  ل  ب��ل  ت��ل��ق��ائ��ي،  ب�شكل  تتحقق 
والعمل  وتنميتها،  رع��اي��ت��ه��ا  م��ن 
الأ�شرة  �شلوك  يكون  اأن  اأج��ل  من 

منوذجاً وقدوة، اأمام العامل كله.
»اإن جت��رب��ت��ن��ا يف  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
الإم����ارات، ت�شري بكل و���ش��وح، اإىل 
واملبادرات  وال��ت��وع��ي��ة  التعليم  اأن 
الروؤية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ه��ادف��ة، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ر���ش��ي��دة، ه���ي اأم���ور 
���ش��روري��ة ل��دع��م اأوا����ش���ر الأخ����وة 
على  واحل���ث  املجتمع  يف  وامل��ح��ب��ة 
ال�شفاء  الآخ����ر وحت��ق��ي��ق  اح����رتام 
والتفاهم والتعاي�س، بني اجلميع، 
التي  وامل��ب��ادئ،  بالقيم  والحتفاء 
ن�شرتك جميعاً فيها، ك�شكان على 
ال��واح��د، فتجربتنا  ال��ك��وك��ب  ه��ذا 
بكل  ن�شعى،  اأن  اأهمية  اإىل  ت�شري 
العالقات  الأم���ل يف  بعث  اإىل  ج��ٍد 
ب��ني احل�����ش��ارات وال��ث��ق��اف��ات، واأن 
ال���ف���رد يف  ن���رك���ز ع��ل��ى  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 

ال���ت���ي ���ش��ي��ن��ف��ذون��ه��ا ع���ل���ى اأر������س 
الواقع.

برنامج  عنا�شر  اأن  معاليه  واأك���د 
الت�شامح الذي مت تنفيذه  فر�شان 
كلها  تنبثق  املقرتحة  وامل�شروعات 
زايد  لل�شيخ  ال��رائ��د  النموذج  ع��ن 
ويعتمد  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  يف 
على اأقوال وجمهودات اأم الإمارات 
للتنمية    ال�������ش���ام���ل���ة  وروؤي�����ت�����ه�����ا 

الناجحة يف كل املجالت.
للموؤتر  ال��ث��اين  العن�شر  وح���ول 
درا�شة  »اإن��ه يتمثل يف  قال معاليه 
امل�شرتك  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل 
م����ع م����راك����ز ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة 
اأجل  من  ال��دول��ة،  يف  واملجتمعية، 
واح�����ات  امل����راك����ز  ه�����ذه  ت���ك���ون  اأن 
اأفراد الأ�شر  للت�شامح يلتقي فيها 
من جميع الفئات وتتاح لهم فيها 
م�شاريع  يف  م���ع���اً  ال��ع��م��ل  ف���ر����س 
م��ف��ي��دة ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط، كما 
للتعليم  ب���رام���ج  ف��ي��ه��ا ط���رح  ي��ت��م 
احلياة،  م��ه��ارات  وتنمية  امل�شتمر 
فار�شات  ت���ق���وم  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال��ت�����ش��ام��ح ب���اق���رتاح وت��ن��ف��ي��ذ هذه 
الأن�����ش��ط��ة وامل����ب����ادرات ب���دع���ٍم من 
فعالة  ومب�شاركة  الت�شامح  وزارة 

من القائمني على اإدارة املراكز.
يف  الثالث  بالعن�شر  يتعلق  وفيما 

فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل رئي�س الأوملبياد اخلا�س الدويل و اأ�سرته
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية بق�شر البحر م�شاء اأم�س تيم �شرايفر رئي�س 
الأوملبياد اخلا�س الدويل واأفراد اأ�شرته الذين �شهدوا انطالقة دورة 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س )اأبوظبي 2019( يف اأبوظبي يف 

الرابع ع�شر من مار�س احلايل والتي تتوا�شل فعالياتها حاليا.
حتققه  ال��ذي  بالنجاح  �شعادتها  عن  اللقاء  خ��الل  �شموها  واأع��رب��ت 
اظهارها  و  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  من  احلالية  ال��دورة 

قدرات اأ�شحاب الهمم على التفاعل و العطاء اإىل جانب الك�شف عن 
مواهبهم يف الريا�شات املختلفة من خالل املناف�شات الريا�شية.

باهتمام عاملي  الألعاب حتظى  اإن هذه  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وقالت 
كبري يف ظل م�شاركة اأكرث من 190 دولة بنحو ب�شبعة اآلف و500 
ريا�شي اإ�شافة اإىل 20 األف متطوع وي�شهدها املاليني حول العامل.

اأنظار  لفت  الألعاب جنحت يف  اأن هذه  الم��ارات  اأم  �شمو  واأو�شحت 
ن�شتلهم  اإننا  قالت:  و  الهائلة  الهمم  اأ�شحاب  اإمكانات  اإىل  العامل 

منهم الإ�شرار و قوة الإرادة و روح التحدي.
اأن دولة الم��ارات ل تاألو جهدا يف �شبيل تقدمي كل  واأك��دت �شموها 
دعم ممكن لرعاية هذه الفئة املهمة من املجتمع التي تعتب جزءا ل 

يتجزاأ من ن�شيجه من اأجل اإدماجها يف املجتمع للم�شاركة يف م�شرية 
التنمية والرفاه .

وقالت اإن الدولة حققت تقدما كبريا يف هذا املجال و اأ�شبح الكثري 
و ميار�شون  و اخلا�شة  القطاعات احلكومية  يعملون يف  ه��وؤلء  من 
من  الآخ���رى  الفئات  م��ن  كغريهم  ويحققون  ك��ف��اءة  بكل  اأعمالهم 

اخوانهم النجاح تلو النجاح يف الأعمال التي ت�شند اإليهم .
من جانبها اأ�شادت �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان 
الرئي�شة الفخرية لالأوملبياد اخلا�س الماراتي بالهتمام الذي يلقاه 
ال�شيخة  و�شمو  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  الهمم من  اأ�شحاب 

فاطمة بنت مبارك.

الدولة  ت�شهد  الذي  الكبري  الريا�شي  و  الإن�شاين  بالتجمع  ونوهت 
و  الهمم  اأ�شحاب  رغبة  و حيت   - املنطقة  الأوىل يف  للمرة   - حاليا 
يف  وامل�شاركة  جمتمعاتهم  تقدم  يف  فاعل  دور  لهم  ليكون  مثابرتهم 

م�شرية بنائها.
و اأو�شحت �شموها اأن املراأة الماراتية هاهي توا�شل م�شرية التمكني 
بكل ثبات يف ظل تبوئها املنا�شب العليا من خالل اإثبات جدارتها يف 
ال��ذي تلقاه  الكبري  الدعم  ن��اجت عن  اإليه وه��ذا كله  كل موقع ت�شل 
من قبل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك و هو ما ظهر جليا يف كل 
الهمم  اأ�شحاب  و  الطفل  و  الأم  و  امل��راأة  ب�شوؤون  تتعلق  التي  املناحي 

كذلك.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد يطلق تعهد زايد للت�سامح

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  اللجنة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأطلق 
العليا ل�”عام الت�شامح” مبادرة “تعهد زايد للت�شامح” الرامية لرت�شيخ 
قيم الت�شامح والتعاي�س التي اأر�شاها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف جمتمع الإمارات.
وقال �شموه يف تغريدة عب ح�شابه مبوقع “تويرت” : “لنتعهد بتعزيز 

قيم زايد للت�شامح يف جمتمعنا”.
الت�شامح  ملعنى  م�شرقة  �شورة  تقدمي  يف  للت�شامح  زاي��د  تعهد  وي�شهم 
يعزز  كما  فيها،  واملقيمني  اأبنائها  وق��ي��م  الإم����ارات  ثقافة  يف  ال��را���ش��خ 

من  ر�شالة  اإر�شال  خالل  من  احل�شاري  والتوا�شل  املجتمعي  التكاتف 
بالتنوع  وحتتفي  الت�شامح  على  حت�ُسرّ  العامل،  اإىل  الإم��ارات��ي  املجتمع 
والتعددية يف اأجواء الوئام وال�شالم. ودعا �شموه جميع فئات املجتمع يف 
الدولة اإىل امل�شاركة يف املبادرة �شواء يف املوؤ�ش�شات واملدار�س واجلامعات. 
“تعهد زايد للت�شامح” تر�شيخاً ملكانة الإمارات كعا�شمة عاملية  وياأتي 
الوالد  لنهج  ام��ت��داداً  باعتبارها  الت�شامح  لقيمة  وت��ع��زي��زاً  للت�شامح، 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 
واحلوار  الت�شامح  قيم  تعميق  اإىل  يهدف  م�شتداماً  جمتمعياً  وحراكاً 
ال�شوء  ت�شليط  م��ع  املختلفة،  الثقافات  على  والن��ف��ت��اح  الآخ���ر  وتقبل 
على املجتمع الإماراتي وخ�شو�شيته املتمثلة يف التنوع والتعددية عب 

والحرتام،  الكرمية  باحلياة  تنعم  جن�شية   200 من  اأك��رث  ا�شت�شافة 
وت��ك��ف��ل ل��ه��ا ق��وان��ني ال��دول��ة ال��ع��دل والح�����رتام وامل�����ش��اواة، ب��ع��ي��داً عن 

الكراهية والع�شبية، واأ�شباب الفرقة والختالف.
د_ وتت�شمن احلملة دعوة اجلمهور اإىل تداول والتغريد بالو�شم #تعهرّ

وت�شجيل   ZayedTolerancePledge# اأو  زايد_للت�شامح 
يق قيم الت�شامح  فيديوهات يتم فيها ترديد كلمات التعهد بهدف تعمرّ
الأجيال  لدى  وخا�شًة  املجتمع  يف  وال�شعوب  الثقافات  على  والنفتاح 
اجلديدة، ويتبلور الت�شامح الثقايف من خالل جمموعة اللغات احلية 
التي تت�شمنها املبادرة، ويتعزز خطاب الت�شامح، وتقبل الآخر واحرتام 

ثقافته ومعتقده.

�سلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني ال�سريفني 
بوفاة الأمرية البندري بنت عبدالرحمن

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بعث 
الدولة برقية تعزية وموا�شاة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
اأعرب  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته بوفاة املغفور لها �شاحبة ال�شمو 
اآل  عبدالعزيز  بن  في�شل  بن  عبدالرحمن  بنت  البندري  الأم���رية  امللكي 
�شعود .. �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته ور�شوانه 

وي�شكنها ف�شيح جناته.

الإمارات تقدم م�ساعدات اإن�سانية بقيمة 10 ماليني درهم لالجئني الفنزويليني يف كولومبيا

انطالق الن�سخة الثانية من »موؤمتر الف�ساء العاملي« يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
زايد  ال�شيخ حمدان بن  امل�شلحة ومتابعة �شمو  الأعلى للقوات  القائد  نائب 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الأحمر م�شاعدات  الهالل  بهيئة  الإم���ارات ممثلة  دول��ة  .. تقدم  الإم��ارات��ي 
اإن�شانية عاجلة بقيمة 10 ماليني درهم لالجئني الفنزويليني يف كولومبيا 
واأدوي��ة ي�شتفيد منها  األ��ف طرد غذائي وم��واد �شحية   75 تت�شمن توفري 

لجئ. األف   375
اإطار اجلهود الإن�شانية والتنموية التي  تاأتي توجيهات القيادة الر�شيدة يف 
مبادئها  م��ن  انطالقا  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة  على  الإم����ارات  دول��ة  بها  ت�شطلع 
غري  اع��ت��ب��ارات  لأي  النظر  دون  ملحتاجيها  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  يف  ونهجها 
ثابتا  نهجا  الإن�شاين  البعد  التي جعلت  الدولة  ل�شيا�شة  اإن�شانية وجت�شيدا 
اأ�شبحت الإم��ارات العا�شمة الإن�شانية الأوىل  يف حتركاتها اخلارجية حتى 

يف العامل.
الأحمر  الهالل  هيئة  من  وف��د  بوغوتا  الكولومبية  العا�شمة  اإىل  وو�شل 
الإماراتي لتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة وقيادة عمليات الهيئة الإغاثية 
امل�����ش��اع��دات ل��الج��ئ��ني يف م��ن��اط��ق جتمعاتهم على  والإ����ش���راف ع��ل��ى ت��وزي��ع 
احلدود الكولومبية مع فنزويال وتفقد اأو�شاعهم الإن�شانية والطالع على 

متطلباتهم ال�شرورية.
وفور و�شوله بداأ الوفد يف اإجراء ات�شالته وعملياته التن�شيقية مع اجلهات 
املخت�شة يف كولومبيا لتقدمي اأف�شل اخلدمات لالجئني خا�شة يف منطقة 

كوكوتا التي ت�شتقبل يوميا ع�شرات الآلف من املهاجرين.
واأ�شفرت تلك الت�شالت عن توقيع اتفاقية بني الهالل الأحمر الإماراتي 
را�شد  �شامل  �شعادة  بح�شور  كولومبيا  يف  وال��ك��وارث  الأزم���ات  اإدارة  ومكتب 
العوي�س �شفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا وذلك للتن�شيق والتعاون بني 
اجلانبني لتعزيز اخلدمات املوجهة لالجئني وتوفري احتياجاتهم الأ�شا�شية 
 . الإن�شانية  معاناتهم  وتخفيف  لتح�شني ظروفهم  الإم��ارات  مبادرة  �شمن 

وقع التفاقية من جانب الهالل الأحمر الإماراتي .. �شعيد �شهيل املزروعي 
اإدارة الإغاثة والكوارث .. فيما وقعها من اجلانب الكولومبي جيان  مدير 

كارلو�س نائب مدير اإدارة الوحدة الوطنية لإدارة خماطر الكوارث.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر اأن 
لالجئني  الإن�شانية  الأو�شاع  مع  ت�شامنا  تاأتي  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
وحت�شني �شبل حياتهم ودعم اجلهود التي تقوم بها كولومبيا ل�شت�شافتهم 

وتوفري متطلباتهم يف املجالت كافة.
وقال اإن �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يتابع اخلطط الإغاثية التي 
و�شعتها الهيئة لتحقيق اأكب قدر من الدعم وامل�شاندة لالجئني والوقوف 
�شاملة  �شتكون  التي  امل�شاعدات  من  امل�شتفيدين  مظلة  وتو�شيع  بجانبهم 
وملبية لحتياجات الالجئني.. م�شريا اإىل اأن تواجد الإمارات يف قلب هذه 
الأر�شية  الكرة  غرب  اأق�شى  يف  الإن�شانية  ومبادراتها  مب�شاعداتها  الأزم��ة 
يف  الدولية  املواجهة  عنا�شر  من  فاعال  عن�شرا  اأ�شبحت  الدولة  اأن  يوؤكد 
جمال الطوارئ والأزمات حول العامل وتتد اأن�شطتها وعملياتها الإغاثية 

مكان  كل  يف  الكوارث  ب��الأزم��ات  �شعوبها  تتاأثر  التي  والأقاليم  املناطق  لكل 
بغ�س النظر عن موقعها وبعدها اجلغرايف.

واأ�شاف الفالحي اأن وفد الهالل الأحمر �شي�شطلع بعدد من املهام الإن�شانية 
والحتياجات  امل�شاعدات  تقدمي  جانب  ف��اإىل  كولومبيا  يف  ت��واج��ده  خ��الل 
املبا�شرة لالجئني فاإنه يقوم اأي�شا باإجراء م�شح ميداين لأو�شاع الالجئني 
الأزمة  امليداين تتالءم مع طبيعة  الواقع  واملهاجرين وت�شميم برامج من 

وتواكب حجم املعاناة التي يعي�شها املتاأثرون.
يذكر اأن فنزويال تواجه حاليا اأزمة اقت�شادية واإن�شانية غري م�شبوقة ب�شبب 
يعبون  الفنزويليني  م��ن  الآلف  ع�شرات  جعل  م��ا  وال���دواء  ال��غ��ذاء  نق�س 
الغذائية  احتياجاتهم  املجاورة للح�شول على  اإىل كولومبيا  احلدود يوميا 

والأ�شا�شية.
اإىل  طريقهم  يف  الفنزويليني  للمهاجرين  معبا  كولومبيا  اأ�شبحت  كما 
الدول الأخرى بحثا عن حياة وم�شتقبل اأف�شل لهم ولأ�شرهم وبح�شب اآخر 

الح�شائيات يوجد حاليا اأكرث من ن�شف مليون فنزويلي يف كولومبيا.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
» وكالة  .. تنظم  »رع���اه اهلل«  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
الف�شاء  » موؤتر  الثانية من  الن�شخة  فعاليات  اليوم  للف�شاء«  الإم��ارات 
العاملي«، الذي ُيعد اأكب جتمع لقادة القطاع الف�شائي وت�شت�شيفه منطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وي�شهد املوؤتر على مدار 3 اأيام ح�شور 
اأك��رث من 15 من روؤ���ش��اء اأه��م وك��الت الف�شاء ح��ول ال��ع��امل، اإىل جانب 
م��دراء تنفيذيني من �شركات رائ��دة يف جمال الف�شاء والطريان، ف�شاًل 
الباحثني  واأب���رز  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  الهيئات  ممثلي  عن 
املرتبطة  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  امل��وؤت��ر  ويناق�س  والأك��ادمي��ي��ني. 
ما  اأح���دث  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الف�شائية،  امل�شاريع  واأب����رز  بالقطاع 
اإليها تكنولوجيا ا�شتك�شاف الف�شاء و�ُشبل تطوير الكوادر املوؤهلة  و�شلت 
لقيادة القطاع. وينظم اأكرث من 50 جل�شة متخ�ش�شة تتوزع على اأيامه 
الثالثة، وتبحث يف عدد من اأبرز املوا�شيع التي تت�شدر اهتمامات القطاع 
الف�شائي على م�شتوى العامل، من بينها تعزيز م�شاهمة القطاع الف�شائي 
يف القت�شاد العاملي، وتطوير برامج ف�شائية متقدمة، وت�شكيل ال�شراكات 

البيئة  ا�شتدامة  اإىل  اإ�شافة  الف�شائية،  والت�شريعات  ال�شيا�شات  وو�شع 
حماية  ع��ن  ف�شاًل  والتعدين،  الف�شائية  امل�شادر  وا�شتغالل  الف�شائية 

البنية التحتية الوطنية وامل�شاريع الف�شائية اجلديدة للدول.
املاأهولة،  الف�شائية  الرحالت  م�شتقبل  على  ال�شوء  املوؤتر  ي�شلط  كما 
والت�شنيع  الف�شائي،  القطاع  يف  لال�شتثمار  الرتويج  يف  احلكومات  ودور 
بجانب  ال��ك��ف��اءات،  ال���ق���درات  وب��ن��اء  احل��دي��ث��ة،  والتكنولوجيا  الف�شائي 
الف�شاء واملدن الذكية، وغريها من املوا�شيع. وي�شت�شيف املوؤتر يف يومه 
العربية،  الف�شائية  واملنظمات  الوكالت  قادة  جتمع  خا�شة  جل�شة  الأول 
واآليات  العربية،  الدول  الف�شائي على م�شتوى  القطاع  واقع  ل�شتعرا�س 
التنمية  عملية  يف  ال��ق��ط��اع  م�شاهمة  ل��دف��ع  امل�شتقبلية  اجل��ه��ود  توحيد 
لتفعيل  ال��رام��ي��ة  الإم����ارات  دول���ة  اإط���ار ج��ه��ود  ت��اأت��ي يف  امل�شتدامة، حيث 
م�شاهمة الدول العربية يف اجلهود العاملية ل�شتك�شاف الف�شاء اخلارجي. 
وي�شم احلدث جمموعة متنوعة من الأن�شطة الرامية اإىل اإلهام ال�شباب 
القطاع،  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ح��ي��ال  معرفتهم  تو�شيع  على  وت�شجيعهم 
ال�شباب  لتمكني  ي�شعى  الذي  ال�شباب«  الف�شاء  قادة  »منتدى  ينظم  حيث 
وتنمية مقدراتهم للم�شاهمة يف قطاع الف�شاء العاملي، ويبحث �شبل رعاية 
امل�شاهمة يف  اأجل  الف�شاء من  الإمكانات يف قطاع  ذوي  ال�شباب  وت�شجيع 

تنمية م�شريتهم املهنية يف هذا املجال، والرتقاء باملواهب التي تتمتع بها 
دولة الإمارات .

وينظم املوؤتر- اإ�شافة اإىل املنتدى - ملتقى »ف�شاء اجليل القادم« والذي 
والغنية  املتنوعة  العمل  وور����س  الأن�شطة  م��ن  متنوعة  جمموعة  ي��ق��دم 
والريا�شيات  والتكنولوجيا  العلوم  ط��الب  لتالئم  خ�شي�شاً  وامل�شممة 
والذين  والكليات،  املعاهد  من  اجل��دد  اخلريجني  جانب  اإىل  والهند�شة، 
الف�شاء.  ق��ط��اع  يف  املهنية  وم�شريتهم  �شغفهم  متابعة  اإىل  يتطلعون 
و�شيجري تنظيم امللتقى بالتعاون مع »املجل�س ال�شت�شاري جليل الف�شاء« 
ال�شباب  واملخت�شني  اجل��ام��ع��ات  م��ع طلبة  يعمل  وال���ذي  احل��ك��وم��ي،  غ��ري 
الوظيفي  التقدم  على  تركز  فعاليات  تقدمي  اأج��ل  الف�شاء من  يف جمال 
والقيادة. وقال �شعادة الدكتور املهند�س حممد نا�شر الأحبابي مدير عام 
وكالة الإمارات للف�شاء - بهذه املنا�شبة - اإن الن�شخة الثانية من املوؤتر 
جنحت يف جذب اأهم قادة القطاع الف�شائي على م�شتوى العامل، والذين 
ميثلون اأبرز الوكالت الف�شائية التي تعمل على م�شاريع ف�شائية متطورة 
منذ عقود، وهو ما ي�شري اإىل املكانة البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات 

اخلارطة الف�شائية العاملية.
تغطية  اإىل  املتنوعة  العمل  جل�شات  خالل  من  ي�شعى  املوؤتر  اأن  واأ�شاف 

جميع املوا�شيع ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي العاملي، اإىل جانب ت�شجيع 
اإىل  ي���وؤدي  ب�شكل  حولها  والآراء  اخل���بات  ت��ب��ادل  على  الأط����راف  جميع 
التعاون  يعتب  حيث  بينها،  فيما  التعاون  من  م�شتقبلية  اأ�شكال  تطوير 
هو ال�شمة الأ�شا�شية التي يعتمد عليها منو القطاع على م�شتوى العامل. 
 350 اإىل نحو  العاملي ت�شل  الف�شاء  اأن قيمة قطاع  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
مليار دولر اأمريكي، والذي ت�شكل الأن�شطة الف�شائية التجارية فيه ن�شبة 
ي�شعى العديد من الالعبني  اإذ  العاملي.  الف�شائي  القت�شاد  من   76%
العامليني اإىل التعاون وت�شكيل ال�شراكات، حيث تقوم دولة الإمارات بقيادة 
منطقة ال�شرق الأو�شط من ناحية الدفع بالن�شاطات الف�شائية وتطوير 

التفاقيات الف�شائية العاملية.
وتتبواأ دولة الإمارات مكانة رائدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط ملا اأ�شهمت به 
الف�شاء  الف�شائي والرتقاء مب�شتوى قطاع  من دفع لعجلة ال�شتك�شاف 
بتاأ�شي�س قطاع ف�شائي قوي ومتنوع.  املنطقة، حيث جنحت  التجاري يف 
حيث تخطت ا�شتثمارات القطاع ال�22 مليار درهم، كما وتعتب الإمارات 
الأقمار  عب  الت�شالت  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شات  من  للعديد  مقراً 
والتطوير  للبحث  مراكز  اأربعة  جانب  اإىل  الف�شائي،  والبث  ال�شناعية 

متخ�ش�شة يف علوم وتكنولوجيا الف�شاء.

الإمارات واإيطاليا تتبادلن وثائق الت�سديق على التفاقيات الق�سائية يف امل�سائل اجلنائية وت�سليم املجرمني
•• اأبوظبي-وام:

على  الت�شديق  وث��ائ��ق  ام�س  اإيطاليا  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  تبادلت 
وت�شليم  اجلنائية  امل�شائل  يف  البلدين  بني  املوقعة  الق�شائية  التفاقيات 
املجرمني. وياأتي تبادل وثائق الت�شديق حر�شاً على حتقيق تعاون مثمر 
ب��ني ح��ك��وم��ة دول���ة الم�����ارات وح��ك��وم��ة اجل��م��ه��وري��ة الإي��ط��ال��ي��ة والرغبة 
الق�شائية،  امل��ج��الت  يف  البلدين  بني  املتبادل  التعاون  وتطوير  اقامة  يف 
يف  ال��ط��رف��ني  ك��ال  ل���دى  املخت�شة  ال�شلطات  فعالية  وحت�����ش��ني  ولتي�شري 
التحقيق واملقا�شاة وم�شادرة العوائد يف اجلرائم والإجراءات الناجتة عن 

ذلك ورغبة يف اإن�شاء عمل م�شرتك يف م�شائل ت�شليم املجرمني.
اأح��م��د عبدالرحمن  ���ش��ع��ادة  ب��ني  الت�شديق  وث��ائ��ق  ت��ب��ادل  م��را���ش��م  ج���رت 
اجلرمن، م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�شوؤون حقوق الإن�شان 
والقانون الدويل، و�شعادة ليبوربو �شتيلليلنو �شفري جمهورية اإيطاليا لدى 

الدولة، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
وتباحث اجلرمن وال�شفري الإيطايل يف امل�شائل ذات الهتمام امل�شرتك بني 

البلدين، وجمالت التعاون املختلفة.

اأبوظبي ت�سهد انعقاد اأول قمة لالأمن ال�سيرباين يف ال�سرق الأو�سط
•• اأبوظبي -وام: 

اأول قمة لالأمن  اأبوظبي  تعقد يف 
ال�شيباين يف ال�شرق الأو�شط يوم 
4 اأبريل القادم يف فندق فريمونت 
ب������اب ال���ب���ح���ر ي���ت���ب���ع���ه���ا ب���رن���ام���ج 
يقدمه  ومتعمق  مكثف  ت��دري��ب��ي 
اأب������رز اخل������باء يف جم����ال الأم����ن 
اإىل   6 م��ن  ال��ف��رتة  ال�شيباين يف 
11 اأبريل 2019. وقال ند بلطه 
معهد  ل��دى  التنفيذي  املدير  جي 
�شانز التدريبي لالأمن ال�شيباين 
اإن  واإف��ري��ق��ي��ا  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

والتي يقدمها عاطف خان الباحث 
ال�������ش���ي���باين  الأم���������ن  يف جم������ال 
مركز  من  النا�شئة  و«التهديدات 
�شانز«  يف  الإن������رتن������ت  ع���م���ل���ي���ات 
وي��ق��دم��ه��ا ب��وج��ان زدرجن����ا املدير 
اإىل  اإ���س  اآي  اإنفيغو  ل��دى  التقني 
ا�شتغالل  حول  عمل  ور�شة  جانب 
����ش���ب���ك���ات ال���ال����ش���ل���ك���ي ل���الأج���ه���زة 
ي��ق��دم��ه��ا ع��ل��ي عبداهلل  امل��ت��ح��رك��ة 
م���دي���ر الأم������ن ال�����ش��ي��باين لدى 
»زيادة  وجل�شة   FWUTech
املهاجمني«  ط��ري��ق  يف  ال�����ش��ع��وب��ة 
م�شوؤول  �شنايدل  غريغ  ويقدمها 

وتزويد العاملني يف جمال الأمن 
ال�شيباين باملهارات التي تكنهم 
الهجمات  وج���ه  يف  ال���وق���وف  م���ن 
معهد  قمة  و�شتكون  امل�شتقبلية. 
�شانز لالأمن ال�شرياين يف ال�شرق 
الأو�شط الأوىل �شمن �شل�شلة من 
امللتقيات التي �شيعقدها املعهد يف 
اأبرز  خاللها  من  ليجمع  املنطقة 
اخل������باء امل���رم���وق���ني م���ن كبى 
مدى  ع��ل��ى  ليناق�شوا  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�شتفادة  ال����درو�����س  ك���ام���ل  ي����وم 
والو�شائل  اجل����دي����دة  والأدوات 
امل�شتوى  ل���ت���ح�������ش���ني  امل����ب����ت����ك����رة 

التدريبي  �شانز  معهد  يف  مهمتنا 
ل����الأم����ن ال�������ش���ي���باين ت��ت��م��ث��ل يف 
واملهارات  املتقدمة  املعرفة  توفري 
املعلومات  ام����ن  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
لكافة العاملني والطالب يف املجال 
مل�����ش��اع��دت��ه��م يف ح��م��اي��ة الأف������راد 
وي�شعدنا  �شركاتهم  يف  والأ���ش��ول 
�شانز  قمة  فعاليات  اأوىل  نقيم  اأن 
ال�شرق  يف  ال�������ش���ي���باين  ل���الأم���ن 
ل��دي��ن��ا جدول  ان  الأو����ش���ط ح��ي��ث 
م�شاركة  ب��ف��ر���س  ح���اف���ل  اأع���م���ال 
املعرفة والن�شائح العملية وو�شائل 
الأمن  لتح�شني  الالزمة  البتكار 

الأم�����ن ال�����ش��ي��باين ل���دى اآي����رون 
الكثري.  وغريها  �شكيوريتي  فاين 
اأبريل   11 6 اإىل  ويف الفرتة بني 
التدريبي  ال����بن����ام����ج  ي�����ش��ت��م��ر 
معهد  ي���ق���دم���ه���م���ا  دورت���������ني  م�����ع 
 :SEC530  - وه����م����ا  ����ش���ان���ز 
ال���ب���ن���ي���ة الأم����ن����ي����ة ال���دف���اع���ي���ة و 
FOR572: الت�شخي�س املتقدم 
التهديدات  م��الح��ق��ة  لل�شبكات: 
وال�شتجابة  التحليل  واإم��ك��ان��ات 
م�شاعدة  وي�شتهدفان  ل��الأح��داث 
بناء  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
كيفية  وتعلرّم  الدفاعية  قدراتهم 

التحديات  على  والتغلب  الأم��ن��ي 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع وم��ن خالل 
العرو�س املوؤثرة وفر�س التوا�شل 
من  احل�شور  �شيتمكن  التفاعلية 
اكت�شاب املعلومات القيرّمة والعديد 
من العالقات اجلديدة يف القطاع 
م�شتدمي  اأث���ر  لها  �شيكون  وال��ت��ي 
على برنامج الأمن يف موؤ�ش�شاتهم. 
وت�شم الفعالية عدداً من اجلل�شات 
موا�شيع  ح��ول  ب��ارزي��ن  ملتحدثني 
ال�شيارات  »قر�شنة  منها  متنوعة 
الأمنية  امل���خ���اط���ر  م��ن��اق�����ش��ة   –
املرتبطة بال�شيارات ذاتية القيادة« 

ملوؤ�ش�شاتهم.  اأف�شل  حماية  توفري 
و����ش���ي���ك���ون ب���و����ش���ع امل�������ش���ارك���ني يف 
اأ�شبوعاً  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
اأن ي���بزوا ك��ق��ادة يف حقل  ك��ام��اًل 
اأم������ن امل���ع���ل���وم���ات ع����ب الإع��������داد 
 GIAC اعتماد  على  للح�شول 
والتوا�شل مع نظرائهم يف القطاع 
وت��ب��ادل امل��وا���ش��ي��ع والأف���ك���ار حول 
جانب  اإىل  امل�����ش��رتك��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
التي  الإ�شافية  اجلل�شات  ح�شور 
لكت�شاب  ���ش��ان��ز  م���درب���و  ي��ق��وده��ا 
موا�شيع  جت�����اه  ج���دي���د  م���ن���ظ���ور 
متنوعة تتعلق بالأمن ال�شيباين 

عدة  م��ن  امل�شاركون  ي�شتفيد  كما 
حزم تتوفر ح�شب الطلب لتمديد 
بواقع  �شانز  دورات  م��ع  جتربتهم 

اأربعة اأ�شهر.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد عجمان يد�سن منوذج ت�سنيف ال�ست�ساريني بح�سب نظام النجوم العاملي
•• عجمان-وام:

د�شن �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
التنفيذي منوذج ت�شنيف  املجل�س 
نظام  ب���ح�������ش���ب  ال����ش���ت�������ش���اري���ني 
وال�����ذي يحتوي  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم 
ملكاتب  ال��ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى 
لثالثة  وامل��ت�����ش��م��ن  ال���ش��ت�����ش��ارات 
غري  اأر���ش��ي   « بفئة  متمثلة  فئات 
اأر�شي   « وفئة   « الطوابق  حم��ددة 
اأربعة  اأر�شي   « وفئة   « طابقا   12

طوابق«.
حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  واأو����ش���ح 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
والتخطيط يف عجمان خالل حفل 
التد�شني اأن الدائرة �شعت لتطبيق 
النظام العاملي املبتكر والذي يقدم 
من  للمتعاملني  مثالية  خ��دم��ات 
التعامل  املالك وميكنهم من  فئة 
ال�شت�شارية،  امل��ك��ات��ب  اأف�����ش��ل  م��ع 

ي�شنف  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
العمل فيها  امل��ك��ات��ب وف��ق��ا جل���ودة 
واللوائح  ب��ال��ق��وان��ني  والل����ت����زام 

ملزاولة املهنة.
البلدية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  ول����ف����ت 

الأن�شب .
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ق���������دم امل����ه����ن����د�����س 
مدير  ال��ف��ال���ش��ي  ع��ب��داهلل  خليفة 
البلدية  دائ�����رة  يف  امل���ب���اين  اإدارة 
عن  مف�شال  ���ش��رح��ا  والتخطيط 

وال�شراطات  ب��ال��ل��وائ��ح  الل���ت���زام 
والتجهيزات الإلكرتونية والذكية 
ا�شرتاتيجية  ل��وج��ود  ب��الإ���ش��اف��ة 

وا�شحة للعمل.
الت�شنيف  اأن  اإىل  الفال�شي  ولفت 

ي�شهم  النظام  اأن  اإىل  والتخطيط 
ب���ني جميع  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
الأط��راف من مالك وا�شت�شاريني 
ويوفر الوقت واجلهد على املالك 
ومينحه فر�شة اختيار ال�شت�شاري 

وال����ت����ي ت�شم  ال��ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري 
وجاهزية  امل��ك��ت��ب��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
التنفيذ  خطط  وتكامل  امل�شاريع 
العتماد  و�شهادات  الفني  والكادر 
ومدى  التخ�ش�شية  وال�����ش��ه��ادات 

مي��ك��ن امل����الك م���ن ف��ر���ش��ة عك�س 
ال�شت�شارية  املكاتب  مع  جتربتهم 
وتقييم املكاتب واإبداء نقاط القوة 

وال�شعف لدجمهم.
ي�شهم  التقييم  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شت�شارية  املكاتب  كفاءة  رفع  يف 
ال���ع���ام���ل���ة ب������الإم������ارة وي����ع����زز من 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 
ال�شت�شاري  اختيار  يف  وال�شفافية 

املنا�شب للم�شروع.

�صمن روؤية قيادة الدولة 

»تخيل نف�سك �سنة 2030« يف  ور�سة جمعية الإمارات
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

للتنمية  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
بعنوان  عمل  ور�شة   ، الجتماعية 
 ،»2030 ���ش��ن��ة  ن��ف�����ش��ك  »ت��خ��ي��ل 
ق���دم���ه���ا امل��������درب ال���ب���ح���ري���ن���ي م. 
تاأتي  ال��ت��م��ي��م��ي،  ع��ل��ي  اإب���راه���ي���م 
ال��ور���ش��ة يف ط��ار ح��ر���س اجلمعية 
على  حتقيق روؤي��ة �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة ونائبه يف تعزيز فكرة 
لكافة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  وثقافة 
فئات املجتمع وللجهات اجلكومية 
يوميا   موؤ�ش�شيا  عمال  وجعلها 
القت�شادية  التحديات  وا�شتباق 

والجتماعية القادمة.
ح����ي����ث ه�����دف�����ت امل����ح����ا�����ش����رة اىل 

يف  الم����ارات  م�شتقبل  ا�شت�شراف 
امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف   2030 ع����ام 
التقنية والجتماعية والقت�شادية 
ملواجهة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وط���رح 
ال����دول����ة  امل����ت���������ش����ارع يف  ال����ت����ط����ور 
مبتغرياته  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ودرا�����ش����ة 
وحت���دي���ات���ه. و���ش��ح ال��ت��م��ي��م��ي باأن  
عن  �شي�شتقل  الفرتا�شي  ال��واق��ع 
 ،2030 يف  احلا�شوبية  الأن��ظ��م��ة 
بنظام  تعمل  �شركات  ظهور  ويليه 
ال��ت��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة ال��رق��م��ي��ة  ويف 
2036 �شيكون هناك روبوت لكل 

�شخ�س.
التميمي احل�شور على و�شع  حث 
ا�شرتاتيجية تدريب وتاأهل الطفل 
الإماراتي من مواليد 2006 فما 

يف  املت�شارع  التطور  ليواكبوا  فوق 
قدراتهم  لتطوير  الإم����ارات  دول��ة 
والرت���ق���اء ب��ه��ا ل��ت��ك��ون ق����ادرة على 
امل�شتقبل.   اإع��ادة �شياغة العامل يف 
املبدعني  م����ن  ع�����دد  اإىل  واأ������ش�����ار 
املبتكرين  لتقنيات خالقة، ت�شمح 

والو�شول  اأ�شرع،  ب�شكل  بالتحرك 
ب�شكل  والعي�س  اأبعد،  م�شافات  اإىل 
والطرق  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ���ش��داق��ة  اأك����رث 
والت�شخي�س  احلديثة   العالجية 
ال�����ش��ح��ي ال�������ش���ري���ع وال���دق���ي���ق يف 
الروبورت  ب��اإ���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

اأول  ب��ن��اء  م��ث��ال  وذك���ر  الأيل،  كما 
الطباعة  بتقنية  العامل  يف  مكتب 
دبيحيث  الأبعاد يف مدينة  ثالثية 
 50 و  يوماً   17 ا�شتغرق طباعته 

يف املائة من كلفة اليد العاملة.

م�ساركة متميزة ل� »الفجرية الثقافية«  يف ملتقى ال�سباب والن�ساء باملغرب

يعلن جاهزيته ملواجهة االأزمات

فريق �سرعة ال�ستجابة ينقذ 10 اأ�سر براأ�س اخليمة

•• طنجة -وام:

اخ����ت����ت����م����ت ج����م����ع����ي����ة ال����ف����ج����رية 
م�شاركتها  الثقافية  الجتماعية 
لل�شباب  الثالث  ال��دويل  امللتقى  يف 
وال��ن�����ش��اء ال���رائ���دات ال���ذي نظمته 
للتنمية  امل����غ����رب����ي����ة  اجل���م���ع���ي���ة 
الق����ت���������ش����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
طنجة  م���دي���ن���ة  يف  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
�شعار  حت����ت  امل���غ���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
يف �شلب التنمية  وال�شباب  “املراأة 

امل�شتدامة”.
يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�شاركة  وت�شمنت 
امللتقى تقدمي ورقتي عمل الأوىل 
نائب  اليماحي  �شابرين  للباحثة 
الثقافية،  الفجرية  جمعية  رئي�س 
تناولت فيها التجربة الإماراتية يف 
تكني ال�شباب حيث اأ�شارت اإىل اأن 
دولة الإمارات من اأهم الدول التي 
ال�شباب  م��رح��ل��ة ت��ك��ني  جت����اوزت 
الروح  تعزيز  اإىل مرحلة  ودعمهم 
القيادية يف كل �شاب و�شابة.. فيما 
الظنحاين  اآم��ن��ة  الباحثة  ق��دم��ت 
للجمعية،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
عنوان  حت����ت  ال���ث���ان���ي���ة،  ال�����ورق�����ة 
وعطاء”  ريادة  الإماراتية  “املراأة 
املحطات  اأب����رز  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
الإماراتية  امل��راأة  م�شرية  املهمة يف 
الدعم  بف�شل  الفريدة  ومكانتها 
الر�شيدة  القيادة  من  الالحمدود 
املراأة  اأن  م��وؤك��دًة  الإم���ارات،  لدولة 
دفع  يف  اأ�شيل  �شريك  الإم��ارات��ي��ة 
التطور  وم��واك��ب��ة  التنمية  عجلة 

والتغري الدائم يف الدولة.
املغربي،  امللتقى  فعاليات  و�شهدت 
ت����وق����ي����ع م������ذك������رة ت����ف����اه����م بني 
الجتماعية  ال��ف��ج��رية  “جمعية 
املغربية  و”اجلمعية  الثقافية” 
القت�شادية والجتماعية  للتنمية 
املذكرة  وقعت  حيث  والثقافية”، 
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ي��م��اح��ي  ���ش��اب��ري��ن 
ال��ف��ج��رية رئ��ي�����ش��ة الوفد  ج��م��ع��ي��ة 
ال�شابر  الف�شلي  واأم  الإم���ارات���ي 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأعلن فريق �شرعة يف اجتماع عقده اأم�س جاهزية ال�شتجابة رفع اجلاهزية 
وال�شتعداد وكافة الإجراءات والتدابري الأمنية التي اتخذها فريق الطوارئ 

والأزمات والكوارث املحلرّي .
وك�شف فريق النقاذ قيامه موؤخرا بجهود لنقاذ  ) 10 ( اأ�شر تتاألف من 
بالإمارة،  ال�شكنية  البنايات  اإح���دى  يف  ي�شكنون  �شخ�شا   )  49  ( جمموع 
اأج��زاء منها، ويف تفا�شيل احلادث  النهيار و�شقوط  اأثناء تعر�شها لبع�س 
قال الفريق :” فور ورود البالغ هرعت فرق �شرطة راأ�س اخليمة، والدفاع 

امل���دين، والإ���ش��ع��اف والإن��ق��اذ، وال��ط��وارئ والأزم����ات وال��ك��وارث، واخلدمات 
ت��دارك احل��دث وتقدمي  البالغ ومت  اإىل موقع  الأح��م��ر،  وال��ه��الل  العامة، 
وهلل  ب�شرية  خ�شائر  اأي  ينتج  ومل  للمت�شررين،  وال���الزم  وال��ع��ون  ال��دع��م 
خطة  تنفيذ  اآلية  على  والإط���الع  الإخ��الء  عملية  مناق�شة  مت  كما  احلمد، 
الدعم  تقدمي  مت  حيث  اجلهات،  من  عدد  مع  بالتن�شيق  الطارئ،  الإ�شكان 
الالزم اإىل املت�شررين، ونقلهم اإىل اأحد فنادق الإمارة لالإقامة فيها ، حيث 
وافقو  وبالإقناع  الو�شع  تفهمو  اأنهم  اإل  �شكنهم  مغادرة  البداية  يف  رف�شو 
على مغادرة ال�شكن حتى يتم تقييم البناء والتاأكد من �شالحيته و�شالمته 

لل�شكن جمدداً.

ال���ر����ش���ي���دة ل����دول����ة الإم�����������ارات يف 
على  التاأ�شي�س  منذ  امل���راأة  تكني 
ي���د امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �شلطان 
واإىل مرحلة التمكني التي يقودها 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة “ 

رئي�شة اجلمعية املغربية.
على  الفجرية  جمعية  اأقامت  كما 
امل��ل��ت��ق��ى معر�س  اأع���م���ال  ه��ام�����س 
املراأة  “تكني  ع��ن��وان  ���ش��ور حت��ت 
الباحثة  ب���اإ����ش���راف  الإماراتية” 
اآم����ن����ة ال���ظ���ن���ح���اين ا���ش��ت��م��ل على 
للقيادة  البارز  ال��دور  تو�شح  �شور 

امللتقى  خ��ت��ام  ويف  اهلل”.  ح��ف��ظ��ه 
الإم����ارات����ي اجلمعية  ال��وف��د  م��ن��ح 
القت�شادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
ممثلًة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�شابر  ال��ف�����ش��ل��ي  اأم  ب��رئ��ي�����ش��ت��ه��ا 
الت�شامح” تقديراً جلهودها  “درع 

يف تنظيم امللتقى.

�سرطة دبي تبحث تعزيز التعاون وتبادل اخلربات مع وفد اأمريكي
•• دبي-وام:

بحث �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي �شبل 
وال�شرطية  الأمنية  املجالت  وتبادل اخلبات يف خمتلف  التعاون  تعزيز 
مع وفد من الوليات املتحدة الأمريكية �شم ايدي جون�شون قائد �شرطة 

�شيكاغو وتريين�س مونهان قائد �شرطة نيويورك.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال اللواء املري للوفد المريكي بح�شور م�شاعدي 
وعدد  �شرطة  ومراكز  عامة  اإدارات  ومديري  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
ونيويورك  �شيكاغو  �شرطة  بقائدي  امل��ري  ال��ل��واء  ورح��ب  ال�شباط.  من 
والوفد املرافق لهما.. موؤكدا اأن هذه الزيارة تاأتي �شمن توجيهات القيادة 
الر�شيدة لتقدمي جتربة �شرطة دبي وكل ما من �شاأنه تعزيز �شبل التعاون 
�شيكاغو  ال�شرطة يف  واأجهزة  دبي  �شرطة  امل�شرتك وتبادل اخل��بات بني 

�شيدعم  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  الأدوار  يف  التكامل  اأن  اإىل  م�شريا  ون��ي��وي��ورك.. 
املنظمة  اجل��رمي��ة  مكافحة  جم��ال  يف  اجلانبني  ب��ني  امل�شرتكة  الأه���داف 
والرتقاء باأمن و�شالمة مرتادي الطرق للح�شول على مدن اآمنة وذكية 
وم�شتدامة. ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س الأمور التي تهم اجلانبني. وقدم 
اأف�شل املمار�شات  قائدا �شرطة �شيكاغو ونيويورك حما�شرة تناول فيها 
للذكاء  وت�شخريهم  بلديهما  يف  املطبقة  احلديثة  والتقنيات  والتجارب 

ال�شطناعي لب�شط الأمن والأمان.
الإدارة  يف  بجولة  ونيويورك  �شيكاغو  �شرطة  قائدا  قام  املحا�شرة  وبعد 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية وكان يف ا�شتقبالهم اللواء املهند�س 
امل�شت�شار حممد �شيف الزفني م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات واللواء 
الدكتور اأحمد عيد املن�شوري مدير الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم 
العامة  الدارة  مبنى  ح��ول  ال�شيف  للوفد  �شرحا  ق��دم  ال���ذي  اجل��رمي��ة 

لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية الذي ي�شم عدة اإدارات فرعية منها اإدارة 
التدريب والتطوير وال�شوؤون الفنية والأدلة اجلنائية التخ�ش�شية والأدلة 
اجلنائية الإلكرتونية وعلم اجلرمية وال�شوؤون الإدارية واإدارة الب�شمات 
وغريها من الإدارات التخ�ش�شية الأخرى. كما قام قائدا �شرطة �شيكاغو 
العامة  الإدارة  يف  وال�����ش��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  اإدارة  ب��زي��ارة  ون��ي��وي��ورك 
الإدارة  مدير  ال�شويدي  بطي  كامل  املهند�س  اللواء  قدم  حيث  للعمليات 
العامة للعمليات للوفد ال�شيف �شرحا حول التطور الذي حققه املركز يف 
جمال خدمة املجتمع وطبيعة العمل ومهام الطيارات امل�شرية يف �شرطة 
الدوريات  مراقبة  ونظام  ال�شري  وحركة  احل��وادث  يف  وا�شتخدامها  دب��ي 
وحركة ال�شري واملرور يف �شوارع اإمارة دبي و�شري العمل والإجراءات التي 
يتم اتخاذها منذ تلقي البالغ وحتى و�شول الدورية اإىل موقع احلادث 
الطرق  ومراقبة  ال�شناعية  الأقمار  با�شتخدام  الدوريات  مراقبة  ونظام 

الإنذار  وخدمة  ج��وا  واملحمولة  الثابتة  الكامريات  بوا�شطة  اخلارجية 
والبنوك  واملجوهرات  ال�شرافة  ملحالت  دبي  �شرطة  توفرها  التي  املبكر 
اجلمهور  اأف��راد  اإىل  املقدمة  اخلدمات  ح��ول  ل�شرح  ال�شتماع  جانب  اإىل 
بعدة لغات وت�شمل خدمات لأ�شحاب الهمم وخدمات ملر�شى القلب وكبار 
اإعجابهما الكبري  املواطنني. وعب قائدا �شرطة �شيكاغو ونيويورك عن 
والأمني  ال�شرطي  العمل  جم��ال  يف  متطور  م�شتوى  م��ن  ���ش��اه��داه  مب��ا 
بالقيادة العامة ل�شرطة دبي وما مل�شاه من تيز وحرفية كبرية يف العمل 
م�شيدان بكفاءة فرق العمل لدى �شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو 
الن�شان  �شخرتها يف خدمة  التي  التكنولوجيا احلديثة  جديد يف جمال 
واأمن املجتمع و�شالمة املواطنني واملقيمني والزوار موؤكدان على �شرورة 
تبادل اخلبات والتجارب يف اأف�شل املمار�شات ال�شرطية لن الهدف واحد 

وهو توفري المن والمان لكل افراد املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
البطريركي  النائب  ا�شتاتيو�س،  م��ور  اإ�شحاق  بي�شوب  الفجرية،  حاكم 

للكني�شة امل�شيحية ال�شورية يف الهند، الذي قدم لل�شالم على �شموه.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية بال�شيف، موؤكدا اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة منذ تاأ�شي�شها ت�شري على نهج ثابت من الت�شامح والتاآلف 
والتعاون واح��رتام ثقافات و�شعوب العامل كافة والتي تعد من املقومات 
اأف�شل  وم�شتقبل  وتقدمها  وازده��اره��ا  الأمم  تنمية  لتحقيق  الأ�شا�شية 

لأجيالها.
حرية  يف  تتبعه  التي  وال��ن��م��وذج  الإم����ارات  دور  ال�شيف  ثمن  جانبه  م��ن 
التعاي�س بني الأدي��ان، وم�شاعيها الإن�شانية الهامة التي تهدف اإىل ن�شر 

ثقافة الت�شامح.
الديوان  ع��ام  مدير  ال�شنحاين،  �شعيد  حممد  �شعادة  ال�شتقبال  ح�شر 
الفجرية،  �شمو ويل عهد  الزحمي مدير مكتب  �شامل  و�شعادة  الأم��ريي، 

وعدد من كبار امل�شوؤولني.

•• اأبوظبي - رم�شان عطا 

اأكدت اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة 
ودور  بر�شالة  اجل��ائ��زة  اع��ت��زاز  على  الرتبوية 
ال�شوء  ت�شليط  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��وط��ن  ق�شر 
على املنجزات احل�شارية التي ي�شهدها الوطن 
القائد  يد  على  الحت��اد  م�شرية  انطالق  منذ 

 “ �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 
طيب اهلل ثراه “ ، واملنجزات احل�شارية التي 
���ش��ه��دت��ه��ا ه���ذه امل�����ش��رية حت��ت رع��اي��ة قيادتنا 
بات  ال��وط��ن  ق�شر  اأن  اإىل  م�شرية  ال��ر���ش��ي��دة، 
املواطنون  خ��الل��ه��ا  م��ن  يطلع  ل��الأم��ة  ذاك����رة 
الر�شيد  على  للدولة  وال��زائ��ري��ن  واملقيمون 
احل�شاري واملكت�شبات التي حتققت طوال هذه 

العقود اخلالدة . 
جاء ذلك خالل زيارة وفد اجلائزة اإىل ق�شر 
ال��وط��ن، و���ش��م ال��وف��د ك���اًل م��ن حم��م��د �شامل 
ال���ظ���اه���ري ع�����ش��و جم��ل�����س ام���ن���اء اجل���ائ���زة، 
وال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���ع���بي، وال��دك��ت��ور حممد 
عي�شى قنديل وحميد اإبراهيم اأع�شاء اللجنة 

التنفيذية وعدد من موظفي اجلائزة .

وا�شارت العفيفي اإىل اأن هذه الزيارة من قبل 
افاق وا�شعة  الوطن فتحت  اإىل ق�شر  اجلائزة 
لالإطالع على هذه التحفة املعمارية التي نفخر 
والذي  ال��وط��ن،  ق�شر  يف  متمثلة  جميعاً  بها 
ي�شم يف جنباته �شور للتطور احل�شاري الذي 
�شهدته الدولة، واملراحل  التي مرت بها دولتنا 
و�شوًل اإىل التميز والريادة الذي ن�شهده الآن 

يف جميع املجالت التنموية .
وا�شادت العفيفي بالأجنحة التي ي�شمها ق�شر 
الوطن، وحمتوياته التي تثل اطاللة فريدة 
على تاريخ دولتنا، وما حتتويه هذه الأجنحة 
�شهدته  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  تعك�س  مقتنيات  م��ن 
الدولة، وهي معرو�شة بطريقة اإبداعية جتعل 

من الق�شر لوحة جمالية نعتز بها .

حاكم الفجرية يلتقي ممثل الكني�سة امل�سيحية ال�سورية يف الهند

»خليفة الرتبوية «: ق�سر الوطن حتفة معمارية ت�سلط ال�سوء على منجزاتنا احل�سارية

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلن م�شت�شفى راأ�س اخليمة اطالق حملة لتقدمي ا�شت�شارات طبية لأمرا�س 
منة يف دولة الإمارات العربية  جهاز اله�شم الناجمة عن ارتفاع معدلت ال�شرّ

املتحدة .
لدى  اله�شمي  اجلهاز  اأم��را���س  ا�شت�شاري  ع��زام،  نفيد  �شيرّد  الدكتور  اأك��د   
مر�س  بينها  وم��ن  اله�شمي،  اجل��ه��از  اأم��را���س  ان  اخليمة  راأ����س  م�شت�شفى 
الرجتاع املَِعدي املريئي؛ والذي يحذر الأطباء من ال�شتهانة به اأو اإهماله.، 
اأنرّه ينبغي على مر�شى الرجتاع املَِعدي املريئي، اأو الأ�شخا�س الذين يعانون 

الطبيب  مراجعة  احل��رق��ة،  اأو  النتفاخ  اأو  احلمو�شة  اأو  اله�شم  ع�شر  من 
وقت  اأق��رب  يف  ومعاجلتها  امل�شكلة  م�شبرّبات  اكت�شاف  يف  للم�شاعدة  املخت�س 
اخليمة  راأ���س  م�شت�شفى  ويعتزم  لحقة.  تعقيدات  يف  للوقوع  جتنرّباً  ممكن، 
اطالق احلملة للتوعية بهذا املر�س وغريه من م�شكالت اجلهاز اله�شمي، و 
تت�شمن ا�شت�شارات طبية جمانية يقدمها اأحد الأطباء من اأخ�شائيي اجلهاز 
اله�شمي يف امل�شت�شفى اأيام 14 و21 و28 مار�س اجلاري. وت�شتهدف احلملة 
والإم�شاك  اله�شم  وع�شر  والغثيان  احلمو�شة  من  يعانون  الذين  املر�شى 
 50 بن�شبة  تخفي�شات  امل�شت�شفى  يقدم  كما  واملغ�س وغريها.  البطن  واآلم 

باملائة على تكاليف الت�شخي�س.

املر�شى  “ي�شاب  ع����زام:  ال��دك��ت��ور  ق���ال  احل��م��ل��ة،  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
املريء،  باجتاه  املعدة  الأحما�س من  ترتد  عندما  املريئي  املعدي  بالرجتاع 
مما يهيرّج بطانتها ويت�شبب بحالة من عدم الراحة. وميكن اأن يتكرر وقوع 
هذه احلالت مرة واحدة يف ال�شهر اأو العام، وقد تكون اأكرث تواتراً يف بع�س 
احلد من  واإمكانية  للقلق،  يدعو  ل  املر�س  هذا  اأن  وبالرغم من  الأح��ي��ان. 
تكراراته عب تناول الأدوية واإجراء بع�س التغيريات على منط احلياة، اإل 
اأن زيارة الطبيب اأمر �شروري يف حال ارتفاع وترية املعاناة من هذا املر�س 
الإخبارية  التقارير  لإح��دى  ووفقاً  اليومية«.  احلياة  نوعية  على  تاأثريه  اأو 
45 باملائة من �شكان الإم��ارات من زي��ادة الوزن،  احلديثة، يعاين اأكرث من 

اأكب  ال�شمنة واح��داً من  اآخذ بالزدياد. وبينما ت�شكل  الرقم  اأن هذا  ويبدو 
املريئي،  امل��ع��دي  الرجت���اع  الإ���ش��اب��ة مبر�س  تنجم عنها  ق��د  التي  ال��ع��وام��ل 
ين�شح الدكتور عزام الأ�شخا�س الذين يتناولون اأدوية القلب وداء ال�شكري، 
ت�شهم هذه  احل��ذر، حيث قد  ب�شرورة  الكتئاب  الأمل، وم�شادات  وم�شكنات 
اأعرا�س  وت�شمل  اله�شم.  وع�شر  املعدة  وت�شنرّج  امل��ريء،  ارجت��اع  يف  العقاقري 
الطعام،  ابتالع  و�شعوبة  املعوية،  احلرقة  املريئي  املعدي  الرجت���اع  مر�س 
واآلم  والربو،  املزمن،  وال�شعال  والتج�شوؤ،  الطعام،  وقل�س  املتقطع،  والنوم 
والنوبة  ال�شدر  اآلم  التفريق بني  وثمة �شعوبة كبرية يف  ال�شدر وغريها. 

القلبية، مما يو�شح اأهمية اأخذ هذه الآلم على حممل اجلد. 

ت�صتمر لغاية 28 مار�ص 

م�ست�سفى راأ�س اخليمة يطلق ا�ست�سارات طبية لأمرا�س جهاز اله�سم 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأعمال  تنفيذ  عن  عزمها  العامة  اخل��دم��ات  دائ��رة  اأعلنت  
اخليمة  راأ����س  فندق  م��ن  بالقرب  ال��ط��رق  لتقاطع  تطوير 
بوا�شطة موؤ�ش�شة الأ�شغال، من اأجل توفري  – طريق خزام 
تدفق حركة مرور اأف�شل واأكرث �شال�شة وتخفيف الزدحام. 

و�شتقوم موؤ�ش�شة ال�شغال بتنفيذ تغيريات رئي�شية يف منط 
بالتغيريات  الل��ت��زام  اإىل  اجلمهور  و  وتدعو  امل��رور  حركة 
مار�س   20 الأربعاء  يوم  �شباح  �شتبداأ  والتى  والتحويالت 
، ومن املقرر اأن جتري علي مرحلتني. املرحلة الوىل، ملدة 
احلايل  التقاطع  ن�شف  اإغ���الق  خاللها  و�شيتم   ، �شهرين 
للمرور يف اجتاه طريق ال�شيخ حممد بن �شامل ، با�شتثناء 

حاره واحدة تبقى مفتوحة للدخول املحلي اإىل فندق را�س 
اخليمة واملنطقة املحاذية للفندق. 

كما �شيتم توفري م�شارين من على طريق كورني�س القوا�شم 
امل��رور ل��دوار م�شجد ال�شيخ زاي��د ومرورا  ، وتوجيه حركه 
بدوار حماكم را�س اخليمة ثم العودة اإىل طريق خزام من 
خالل دوار موؤقت جديد ، مت بناوؤه خ�شي�شا لهذا الغر�س. 

اإ����ش���اف���ة اإىل اأن�����ه ���ش��ي��ت��م اإغ�����الق امل��ن��ع��ط��ف��ات احل��ال��ي��ة يف 
 ( الح��ت��ف��اظ مبنعطفني فقط  م��ع   ، خ���زام جزئيا  ط��ري��ق 
( يف كل اجتاه لإتاحة املجال لالنتقال من   U-TURN
جهة اإىل اأخرى على طريق خزام . تعتذر موؤ�ش�شة الأ�شغال 
يف راأ�س اخليمة للجمهور عن اي اإزعاج يحدث ون�شكر لكم 

دعمكم يف هدفنا لتح�شني البنية التحتية لالإمارة

•• اأبوظبي- وام:

لالأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  وق����ع 
للرعاية  زاي�����د  ودار  وال���ط���ف���ول���ة 
لتطوير  تفاهم  م��ذك��رة  الأ���ش��ري��ة 
ورعاية  م�شرتكة  م�شاريع  وتنفيذ 
الفعاليات والأن�شطة التي ينظمها 

الطرفان.
وقع املذكرة .. �شعادة الرمي عبداهلل 
الفال�شي الأمينة العامة للمجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة و�شعادة 
عام  مدير  ال��ظ��اه��ري  �شالح  نبيل 

دار زايد للرعاية الأ�شرية .
التي مت توقيعها  املذكرة -  ون�شت 
ع��ل��ى ه��ام�����س الح���ت���ف���ال ب���� “يوم 
دعم  ع��ل��ى   - الإماراتي”  ال��ط��ف��ل 
الفعاليات  ورع������اي������ة  ال�����ت�����ع�����اون 
اجلانبان  ينظمها  التي  والأن�شطة 
الرعاية  فاقدي  لفئة  املجال  وفتح 

البامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الأ���ش��ري��ة 
وال�����ل�����ق�����اءات وامل����ه����رج����ان����ات وك���ل 
الطرفان  ينظمها  التي  الأن�شطة 
الذي  التطوعي  العمل  خ��الل  من 

يعمل على اإدماجهم يف املجتمع.
الطرفني  اأن  اإىل  امل��ذك��رة  واأ���ش��ارت 
الت�شريعات  درا���ش��ة  يف  �شيتعاونان 
ذات  احلالية  والتدابري  والقرارات 
الأ�شرية  الرعاية  بفاقدي  ال�شلة 
مبا  وتطويرها  تعديلها  واق���رتاح 
لهذه  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ي���ع���زز 
والبامج  التدابري  واق��رتاح  الفئة 
املجتمع  يف  ل���دجم���ه���م  امل�������ش���ان���دة 

وب�شفة خا�شة يف جمالت العمل.
وات�����ف�����ق ال����ط����رف����ان ع���ل���ى ت���ب���ادل 
املعلومات والح�شاءات والدرا�شات 
املتعلقة بهذه الفئة لال�شتهداء بها 
الت�شريعات  ت��ع��دي��ل  اق����رتاح  ع��ن��د 
وتطوير التدابري ويف ر�شم ال�شيا�شة 

العامة لإدماج فئة فاقدي الرعاية 
وال��ت��ع��اون يف  املجتمع  الأ���ش��ري��ة يف 
والبحوث  الدرا�شات  اإج��راء  جمال 
ودرا�شة  الطفولة  ب�شوؤون  املتعلقة 
والتحديات  امل�����ش��ك��الت  وحت��ل��ي��ل 
باملجال  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 

واقرتاح احللول املمكنة.
العمل  ���ش��ي��ت��م  ل���ل���م���ذك���رة  ووف����ق����ا 
املبا�شر  بالتن�شيق  بنودها  ومتابعة 
م���ن خ����الل جل��ن��ة ع��م��ل م�شرتكة 
ال��ط��رف��ني بت�شمية  ك��ل م��ن  ي��ق��وم 
املبادرات  وت��ق��رتح  فيها  مر�شحيه 
وامل�����ش��اري��ع وال���بام���ج ال��ت��ي تخدم 
الطرفني  ب���ني  ال��ت��ع��اون  جم����الت 
لأ�شحاب  م���ق���رتح���ات���ه���ا  وت����رف����ع 
القرار لتخاذ الإجراء املنا�شب كما 
ات�شال  �شابط  الطرفان  يخ�ش�س 

للم�شاعدة يف التن�شيق بينهما.
و�شيعقد الطرفان اجتماعات دورية 

ومراجعة  تقييم  لأغ��را���س  ثنائية 
الأع�����م�����ال امل�������ش���رتك���ة وم�����ب�����ادرات 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ي ت��ت��م ب��ني الطرفني 
اأي  مبوجب هذه املذكرة ومناق�شة 

اأمر يتعلق بها.
وقد رحبت الرمي عبداهلل الفال�شي 
- يف ت�شريح لها - بتوقيع املذكرة 
مع دار زايد للرعاية الأ�شرية التي 
امل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون  جم���ال  �شتفتح 
لالأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  م����ع 
والطفولة ل�شالح فاقدي الرعاية 

الأ�شرية .
للبدء  م�شتعد  املجل�س  اإن  وق��ال��ت 
اللقاءات  واإج����راء  امل��ذك��رة  بتنفيذ 
للرعاية  زاي�����د  دار  م���ع  ال����دوري����ة 
البامج  ل���ش��ت��ع��را���س  الأ����ش���ري���ة 
والأن�شطة التي ميكن اأن ينظمهما 
فاقدي  ف��ئ��ة  لإ�����ش����راك  اجل���ان���ب���ان 

الرعاية الأ�شرية بهما.

من جانبه اأ�شاد �شعادة نبيل �شالح 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ب�����دور  ال���ظ���اه���ري 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الأ������ش�����ري�����ة يف رع�����اي�����ة الأط�����ف�����ال 
الرعاية  وفاقدي  الهمم  واأ�شحاب 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  وك���ل  الأ���ش��ري��ة 
اأن  اإىل  م�شريا   .. بهم  واله��ت��م��ام 
ق�������ش���ارى جهدها  ���ش��ت��ب��ذل  ال������دار 
مل�����ش��اع��دة ه���ذه ال��ف��ئ��ة وت��ه��ي��ئ��ة كل 
ال����ظ����روف امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���دجم���ه���ا يف 

املجتمع .
ال���رع���اي���ة  ف����اق����دي  اأن  واأ�������ش������اف 
والقدرة  الكفاءة  لديهم  الأ���ش��ري��ة 
على القيام باأعمال متميزة اإذا اأتيح 
امل�شاعدة  لهم  وقدمت  املجال  لهم 
مل�شاعدتهم  ال���دار  دور  ي��بز  وه��ن��ا 

والو�شول  ظ��روف��ه��م  تخطي  على 
امل�شاركة  من  فيه  يرغبون  ما  اإىل 
اأق���ران���ه���م يف عمل  ي��ق��دم��ه  ف��ي��م��ا 
لفتا  و���ش��ع��ب��ه��م..  وط��ن��ه��م  ل�شالح 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  اأن  اإىل 
اأ�شا�شيا  �شريكا  اأ�شبح  والطفولة 
بعد  الأ���ش��ري��ة  للرعاية  زاي���د  ل���دار 

توقيع املذكرة .
زاي��د للرعاية  وذك��ر مدير عام دار 
الأ�شرية اأنه �شتتم درا�شة الت�شريعات 
ذات  احلالية  والتدابري  والقرارات 
الأ�شرية  الرعاية  بفاقدي  ال�شلة 
مبا  وتطويرها  تعديلها  واق���رتاح 
لهذه  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ي���ع���زز 

والبامج  التدابري  واق��رتاح  الفئة 
املجتمع  يف  لإدم���اج���ه���م  امل�����ش��ان��دة 
وب�شفة خا�شة يف جمالت العمل.. 
امل�شرتكة  اللجنة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
دورية  اجتماعات  �شتعقد  بينهما 
لتنفيذ  وال��بام��ج  اخلطط  وت�شع 

ما جاء يف مذكرة التفاهم. 

اعتبارا من يوم غد

ال�سغال تنفذ اأعمال تطوير لتقاطع اإ�سارة فندق راأ�س اخليمة 

تفاهم بني »الأعلى لالأمومة والطفولة« 
و»زايد للرعاية الأ�سرية«

 

الأل���ع���اب وو�شائط  م��ن  للكثري  م�����ش��رح��اً  الإل���ك���رتوين  ال��ف�����ش��اء  اأ���ش��ب��ح 
التوا�شل والرتفيه التي تلغي امل�شافات بني خمتلف اجلن�شيات والأعمار 
واأ�شكاله،  واأل��وان��ه  بتقنياته  اجل��ذاب  الفرتا�شي  امل�شرح  ه��ذا  والأه���واء، 
اإىل لغة م�شرتكة  ال��ت��ي حت��ت��اج دائ��م��اً  ل��الأج��ي��ال اجل��دي��دة  ي�شكل م���الذاً 
اأو  التقليد  اأو  التماهي  خ��الل  م��ن  ذات��ه��ا  وتكت�شف  اأف��ك��اره��ا  ع��ن  لتعب 
ت�شكل  التي  املخاطر  م��ن  يخلو  ل  الإل��ك��رتوين،  الف�شاء  لكن  امل��ح��اك��اة. 
وحتى  والفكرية  واملعنوية  النف�شية  الأط��ف��ال  ل�شالمة  حقيقياً  تهديداً 
ال�شارقة  اإم��ارة  ويف  الطفل،  �شالمة  اإدارة  يف  ارتاأينا  هنا  من  اجل�شدية. 
حتمل  متميزة  مبادرة  نطلق  اأن  واليافعني،  لالأطفال  ال�شديقة  املدينة 
وزارة  بالتعاون مع  باإطالقها  ونعتز  الإلكرتوين”،  الأم��ن  “�شفراء  ا�شم 
وبرنامج  الت�����ش��الت،  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  والهيئة  املجتمع،  تنمية 
خليفة للتمكني – اقدر، و�شرطة ال�شارقة. اإن اإطالقنا لهذه املبادرة هو 
ال�شارقة  اإىل كل طفل وطفلة يف  اإدارة �شالمة الطفل  مبثابة هدية من 
ولهم.   منهم  مبادرة  لأنها  بينهم  فيما  يتناقلونها  هدية  والإم����ارات...  
تر�شيخ  اإىل  ت�شعى  ا�شمها-  ي��دل  -وك��م��ا  الإلكرتوين”  الأم���ن  »���ش��ف��راء 
مفاهيم الأم��ن الإل��ك��رتوين ل��دى الأط��ف��ال، من خ��الل تبني الأ�شاليب 
املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  يف  لديهم  الوعي  رفع  يف  اجلديدة  التفاعلية 
بالأمن الإلكرتوين.  ماذا نريد من “�شفراء الأمن الإلكرتوين”؟ نريد 
اأن نقدم لالأطفال واليافعني من�شة موحدة يتبادلون من خاللها اآراءهم 
اأنف�شهم  واأفكارهم ومعارفهم... من�شة تتيح لهم حتمل امل�شوؤولية جتاه 
واليافعون  الأطفال  هم  الإلكرتوين”،  الأم��ن  »�شفراء  اأقرانهم.   وجتاه 
�شركاء يف  واإمن��ا  لي�شوا متلقني ومتعلمني فح�شب،  اأنهم  يدركون  ال��ذي 
ن�شر املعرفة واحلر�س على حماية اأقرانهم من اأي حمتوى ي�شيء اإليهم 
الأمن  �شفراء  ه��ذا اجليل من  بناء  �شنعمل على  ب��اآخ��ر.   كيف  اأو  ب�شكل 
الت�شالت،  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  مع  التعاون  اإن  الإل��ك��رتوين؟ 
املواد  با�شتخدام  عاماً   18 اإىل   11 عمر  من  الأطفال  تدريب  لنا  يتيح 
املتخ�ش�شة، والتعليم الذاتي ب�شاأن خماطر اأمن املعلومات، وم�شاعدتهم 
ي��ت��م تقييم  ال��ت��دري��ب،  ب��ع��د م��رح��ل��ة  امل��غ��ل��وط��ة.   امل��ع��ل��وم��ات  يف ت�شحيح 
م�شتوى الطلبة وفق اآليات خا�شة، واختيار اأف�شل 20 �شاباً و�شابة فقط 
يف  لأقرانهم  التدريبية  الور�س  ليقدموا  اً  ر�شميرّ املبادرة  اإىل  لالن�شمام 
موؤ�ش�شات رعاية الطفل، واملدار�س احلكوميرّة واخلا�شة يف خمتلف اإمارات 
الدولة. ثمة من ي�شاأل: من اأين �شنبداأ؟ ل �شك يف اأن البداية �شتكون من 
اإمارة ال�شارقة باعتبارها مدينة �شديقة لالأطفال واليافعني، ون�شتهدف 
فتيات  و”�شجايا  ال�شارقة”،  “اأطفال  مراكز  منت�شبي  الأوىل  املرحلة  يف 
ال�شارقة”، و”نا�شئة ال�شارقة”، التابعني ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة 
و”مدينة  ال�شارقة”،  مر�شدات  “مفو�شية  اإىل  بالإ�شافة  واملبتكرين، 
اأن ت�شبح املبادرة على م�شتوى  ال�شارقة للخدمات الإن�شانيرّة«.  ناأمل يف 
الإمارات ال�شبع. ونتطلع اإىل تعاون خمتلف اجلهات من اأجل بناء اأجيال 
يف  معاً  لن�شاهم  ال��وط��ن،  م�شتوى  على  الإل��ك��رتوين  الأم���ن  �شفراء  م��ن 
حت�شني اجليل اجلديد باأدوات اأمنه و�شالمته.  كيف �شنختار ال�شفراء؟ 
“�شفري”،  الطفل على لقب  تبني معايري خا�شة حتدد ح�شول  لقد مت 
اأولها واأهمها ح�شن ال�شلوك والتمتع بالأخالق احلميدة. ثاين املعايري، 
اإع���داد وعر�س  اإج���ادة فن الإل��ق��اء واحل���وار مع اجلمهور، وال��ق��درة على 
حمتوى تعليمي ي�شلح للتقدمي اإىل اجلمهور، بالإ�شافة اإىل موافقة ويل 
الأمر على ظهور امل�شارك اإعالمياً، فمن مهام ال�شفري اأن يكون حا�شراً على 
�شبكات التوا�شل الجتماعي، ويف املوؤ�ش�شات الإعالمية املرئية وامل�شموعة 
ملدة  بان�شمامه  امل�شارك  يلتزم  اأن  اأي�شاً  الهامة  ال�شروط  واملقروءة. من 
3 �شنوات اإىل املبادرة، واأن يقوم بتنفيذ عدد معنيرّ من الور�س للجمهور 
ل  بحيث   ،2019 ع��ام  نهاية  حتى  تنا�شبه  التي  العمرية  الفئة  ح�شب 
تقل عدد الور�س التي تقدمها الفئة العمرية من )13-18( عاماً عن 
الأطفال من )10 12-( عاماً 5 ور�س. هذه  فئة  تقدم  فيما  ور�س،   10
باخت�شار، تفا�شيل مبادرة “�شفراء الأمن الإلكرتوين” التي نتطلع اأن 
يف  اأي�شاً  بل  الأجيال اجلديدة،  ثقافة  لي�س فقط يف  نوعية  قفزة  ت�شكل 
موؤ�شرات �شالمة الأطفال يف ال�شارقة والإمارات ليبقى وطننا يف �شدارة 

الدول التي ت�شون حقوق الأطفال وترعى �شوؤونهم وتهتم بق�شاياهم. 

هنادي �صالح اليافعي، مدير اإدارة �صالمة الطفل 

ماذا نريد من »�سفراء 
الأمن الإلكرتوين«؟
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•• ال�شارقة-الفجر:

يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  نظمت 
عام  مبنا�شبة  جمتمعية  م��ب��ادرة  اأم�����س،  ال�شارقة 
ال��ت�����ش��ام��ح، ق��دم��ت م��ن خ��الل��ه��ا رائ����دة الأعمال 
ب��رن��ام��ج رح��ل��ة التغيري  الج��ت��م��اع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة 
بعنوان”الت�شامح”  حما�شرة  كاظم  هالة  املدربة 
بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  الدائرة  مدير  بح�شور 
وذلك  الدائرة،  موظفي  وجميع  القا�شمي  حميد 

يف نادي ال�شارقة للغولف والرماية.

وتاأتي هذه املبادرة ان�شجاماً مع توجهات الدولة 
من  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  النبيلة  القيم  تعزيز  يف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  خ��الل 
“حفظه اهلل” عام  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
للت�شامح”،  “عاما  الإم����ارات  دول��ة  يف   2019
الت�شامح  قيم  تر�شيخ  اإىل  ال��دائ��رة  تهدف  حيث 
والأخ�������وة وامل��ح��ب��ة والإي���ج���اب���ي���ة وال���ت���ع���اون بني 

املوظفني.
مدير  القا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  واأك���د 
ال�شارقة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�شاء  دائ��رة 

اإجنازات  اإىل  الت�شامح  ع��ام  �شعار  ترجمة  اأهمية 
والعدل  اخل��ري  قيم  تعك�س  وم�شاريع  وم��ب��ادرات 
اأ�شا�شاً  امل��ت��ج��ذرة  وال��ت��ع��اي�����س  واحل�����وار  وامل��ح��ب��ة 
الرتقاء  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف 
قيادتنا  روؤى  ي��رتج��م  ال�����ش��ع��ار  ه���ذا  مب�����ش��ام��ني 
الطاحمة لتج�شد قيمة الت�شامح كعمل موؤ�ش�شي 

م�شتدام.
م��ن ج��ه��ت��ه، ذك���ر ���ش��امل ب��ن دروي�����س م��دي��ر اإدارة 
املبادرة  ه��ذه  اأن  ال��دائ��رة،  يف  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
من  بتوجيهات  تنظيمها  ج��رى  التي  املجتمعية 

ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي مدير الدائرة، 
ت�شهم يف تعزيز الألفة والقيم النبيلة بني موظفي 
الدائرة وتر�شيخ روح التعاون يف بيئة العمل  مبا 
ينعك�س اإيجاباً على املخرجات النهائية للم�شاريع 
ال��ت��ي تنفذها ال���دائ���رة. واأ���ش��اف ب��ن دروي�����س اأن 
ا���ش��ت��خ��دام لعبة  ال���دائ���رة  مل��وظ��ف��ي  امل���ب���ادرة تتيح 
تقوم  متاهة  عن  عبارة  وهي  الهروب”  “غرفة 
ال���ف���رق مب���ح���اول���ة اخل������روج م��ن��ه��ا وال���ت���ي حتفز 
اجلماعي  العمل  وتعزز  للعقل  الذهني  الن�شاط 

للخروج من الأزمات. 

ت��ق��دم برامج  ك��اظ��م  امل��درب��ة ه��ال��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
حول  الأعمال  وقطاع  لالأفراد  خمتلفة  تدريبية 
من  الأف�شل  نحو  بها  الرت��ق��اء  و  ال���ذات  تطوير 
خالل ور�س العمل واملحا�شرات ورحالت التغيري 
والبامج التي تقدمها مثل برنامج يوم مع هالة 
ت�شعى من  هالة، حيث  وبرنامج جل�شة قهوة مع 

خالل هذه البامج اإىل اإلهام
لأنف�شهم  اإي��ج��اب��ي��ة  ق����دوة  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  الأف�������راد 

واأ�شرهم واملجتمع والعامل اأجمع.
املتخ�ش�شة   ال�شهادت  من  العديد  كاظم  وح��ازت 

منها �شهادة مدربة و ممار�شة يف تخ�ش�س
التنومي  واأخ�������رى جم����ال  ال��ع�����ش��ب��ي��ة  ال���بجم���ة 
ال���ب���ورد الأم���ري���ك���ي يف لندن  امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي م���ن 
من  والتدريب  ال�شت�شارات  يف  معتمدة  و�شهادة 
جامعة �شيتي يف لندن، يف حني نالت عدة جوائز 
“الإعالم  جم��ال  يف  العربية  امل����راأة  ج��ائ��زة  منها 
جمال  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل�������راأة  وج����ائ����زة  اجلديد”، 
جمال  يف  لالإبداع  الإمارات  “التحفيز” وجائزة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  وج��ائ��زة  املجتمعية  اخل��دم��ة 

را�شد لأف�شل �شيدة اأعمال.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�شرطة  ع��ام  قائد  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد 
راأ�س اخليمة بالإنابة، اأن اإمارة راأ�س اخليمة قد �شهدت 
ال��ي��وم واأم�����س، ه��ط��ول اأم��ط��ار ت��راوح��ت ب��ني الغزيرة 

الأودية  وجرت  املياه،  اإثرها  على  تدافعت  واملتو�شطة، 
الذي  البيح  وادي  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى  الرئي�شية، 
���ش��ه��د ه��ط��ول الأم���ط���ار ب���غ���زارة، وان��خ��ف�����ش��ت درج���ات 
احلرارة. واأ�شاد قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة بالإنابة، 
بجهود رجال وفرق �شرطة راأ�س اخليمة، التي قدمت 

بال�شرعة الق�شوى، حيث  ف��وراً  ال��الزم  الدعم والعون 
22 دوري����ة م���روري���ة يف خم��ت��ل��ف طرقات  اإط����الق  مت 
على  امل���روري���ة  احل��رك��ة  ان�����ش��ي��اب��ي��ة  لت�شهيل  الإم������ارة، 
التي  ال�شكنية  والأحياء  والفرعية،  الرئي�شة  ال�شوارع 
تلقت  كما  الأم���ط���ار،  م��ي��اه  م��ن  كميات  جتمع  �شهدت 

بالغ   )  1145  ( امل��رك��زي��ة جم��م��وع  العمليات  غ��رف��ة 
ومت  الغزيرة،  الأمطار  هطول  ب�شبب  امل�شاعدة  لطلب 
رفع م�شتوى اجلاهزية وال�شتعداد، وتكثيف الدوريات 
الأ�شرار  وح�شر  ال��ط��وارئ،  وف��رق  الإ�شعاف  و�شيارات 
وتقدمي الدعم الالزم ل�شمان �شالمة اأرواح اجلمهور 

وحتقيق اأعلى معدل ل�شرعة ال�شتجابة. واأكد العميد 
راأ���س اخليمة،  عبد اهلل احلديدي، على رج��ال �شرطة 
حالت  ملواجهة  املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع  العمل  موا�شلة 
والأمطار  اجلوية  التقلبات  ب�شبب  املتوقعة  الطوارئ 
حفاظاً على �شالمة اجلميع، داعياً قائدي املركبات اإىل 

اجلوية  الأح���وال  الآمنة يف  بالقيادة  الل��ت��زام  �شرورة 
منا�شداً  ال�شالمة،  واإج����راءات  قواعد  وات��ب��اع  املمطرة 
جتمعات  اأماكن  عن  والبتعاد  احل��ذر  توخي  ب�شرورة 
اتخاذ احتياطات  مياه الأمطار والأودي��ة، مع �شرورة 

الأمن وال�شالمة حفاظاً على الأرواح واملمتلكات.

»اإح�ساء ال�سارقة« ينظم مبادرة جمتمعية مبنا�سبة عام الت�سامح

العميد احلديدي ي�سيد بجهود مواجهة هطول الأمطار 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة العدل ور�شة عمل للمحامني بالدولة حول 
ال�شادرة  املدنية  الإج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة 
بقرار جمل�س الوزراء �شمن ا�شرتاتيجية الوزارة الهادفة 
الأداء وتقدمي خدمات ترقي لأف�شل  التميز وج��ودة  اإىل 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وال�شركاء  ال��ع��امل��ي��ة وحت��ق��ق ر���ش��ا  امل��م��ار���ش��ات 

واملوظفني.
اأدارها امل�شت�شار الدكتور حممد  والقت ور�شة العمل التي 
الق�شائي  ال��ت��دري��ب  ع���ام معهد  م��دي��ر  ال��ك��م��ايل  حم��م��ود 

ال�شوء  والقانونيني  املحامني  م��ن  كبري  ع��دد  وح�شرها 
الإج�����راءات  ل��ق��ان��ون  التنظيمية  ال��الئ��ح��ة  اه����داف  ع��ل��ى 
املدنية اجلديدة. حا�شر يف الور�شة القا�شي داود اإبراهيم 
التفتي�س  ب��دائ��رة  الأول  الق�شائي  املفت�س  ال�����ش��وارب  اأب��و 
الق�شائي بوزارة العدل وامل�شت�شار حممد مبارك ال�شبو�شي 
ا�شتعر�س  حيث  دب��ي  مبحاكم  التجارية  املحكمة  رئي�س 
لقانون  التنظيمية  لالئحة  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  املتحدثان 
وتقليل  التقا�شي  اإج���راءات  ت�شريع  املدنية يف  الإج���راءات 
غري  والتب�شيط  ال��دع��اوى  يف  للف�شل  ال��الزم��ة  النفقات 
املخل لبع�س اإجراءات التقا�شي بجانب التغلب على عوائق 

الإعالن وتفعيل مكتب اإدارة الدعوي يف حت�شري الدعاوي 
واإ�شافة اخت�شا�شات ق�شائية ملكتب اإدارة الدعوى واإلغاء 
التقا�شي وتعظيم دور  اأمد  بع�س الإج��راءات التي تطيل 
الأحوال  تنفيذ  لقا�شي  تنظيم  و�شع  مع  التنفيذ  قا�شي 
لأط���راف  احل��ك��م  لت�شليم  اآل��ي��ة  وا���ش��ت��ح��داث  ال�شخ�شية 
الور�شة �شمن  وتاأتي هذه  اإ���ش��داره.  يوم  ذات  الدعوي يف 
�شل�شلة البامج التثقيفية التي تنفذها وزارة العدل حيث 
القادم مبقر معهد  الح��د  ي��وم  ور�شة عمل مماثلة  تعقد 
بح�شور  بال�شارقة  اجلامعية  باملدينة  الق�شائي  التدريب 

املحامني يف املناطق ال�شمالية.

وزارة العدل تنظم ور�سة عمل ملحامي الدولة

•• دبي-وام: 

ناق�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني 
�شاحي  الفريق  معايل  برئا�شة  ام�س  عقده  اجتماع  يف 
خلفان تيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي 
يف نادي �شباط �شرطة دبي ال�شتعدادات اجلارية لعقد 
ال�شباب  للعلماء  “الإمارات  العا�شرة من جائزة  الدورة 

.  »2019
جدول  على  امل��درج��ة  امل��وا���ش��ي��ع  الج��ت��م��اع  وا�شتعر�س 
اجلمعية  انعقاد  موعد  حتديد  �شملت  وال��ت��ي  اأعمالها 

للعام  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جمل�س  وان��ت��خ��اب��ات  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اجل���اري وم��وع��د اخ��ت��ب��ارات ال��ذك��اء ومناق�شة ع��دد من 

املوا�شيع الأخرى.
رئي�س  نائب  ال��ع��ور  من�شور  ال��دك��ت��ور  الج��ت��م��اع  ح�شر 
اجلمعية والعميد الدكتور خالد املري اأمني ال�شندوق 
ومنرية �شفر اأمني ال�شر العام والدكتور �شيف اجلابري 
الدربي  فاطمة  وال��دك��ت��ورة  ال��ن��ي��ادي  �شافع  وال��دك��ت��ور 
للجمعية  الإع��الم��ي  امل�شت�شار  ال�شابوين  زي��د  وامل��ق��دم 
جلمعية  العلمية  امل�شت�شارة  ث��اب��ت  مناهل  وال��دك��ت��ورة 

الإمارات لرعاية املوهوبني.

�ساحي خلفان يرتاأ�س اجتماع جمعية 
الإمارات لرعاية املوهوبني

•• ال�شارقة- وام:

حتت   2020 يناير  يف  ال�شارقة  ت�شت�شيف 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  رع����اي����ة 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
العربية  اللغة  ال�شارقة موؤتر  الأعلى حاكم 
“ تطوير تعليم  ال��راب��ع حت��ت �شعار  ال���دويل 
والأبعاد  املتطلبات   : وتعلمها  العربية  اللغة 
والآفاق” بح�شور وم�شاركة ذوي الخت�شا�س 
من اخلباء والباحثني يف جمال تعليم اللغة 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وتعلمها  ال��ع��رب��ي��ة 

والدويل ومن كافة دول العامل .
العربية  للغة  الرتبوي  املركز  املوؤتر  ينظم 
اأحد اأجهزة مكتب  لدول اخلليج بال�شارقة - 
بالتعاون   - اخلليج  ل���دول  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة 
مع وزارة الرتبية والتعليم وجامعة ال�شارقة 
اللغة  ق�شم  الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية 
اإىل  الرامية  اإط��ار اجلهود  العربية وذل��ك يف 
انت�شارها  وتعزيز  العربية  باللغة  النهو�س 

وتطوير تعليمها وتعلمها.
للمركز  املعتمدة  البامج  اأحد  املوؤتر  ويعد 
الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج للدورة 
اإىل  املوؤتر  ي�شعى  حيث  2019-2020م 

والدرا�شات  ال��ق�����ش��اي��ا  وم��ن��اق�����ش��ة  ا���ش��ت��ج��الء 
والتجارب  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل  والأب����ح����اث 
اللغة  ب��واق��ع  ال�شلة  ذات  والعملية  العلمية 
الفردية  ب���اجل���ه���ود  وال���ت���ع���ري���ف  ال���ع���رب���ي���ة 
اللغة  تعليم  تطوير  يف  ودوره��ا  واملوؤ�ش�شاتية 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م��ه��ا والط������الع ع��ل��ى اأح����دث 
والتقارير  امل��ب��دع��ة  وامل����ب����ادرات  امل�����ش��ت��ج��دات 

والتجارب الناجحة.
وحتمل  الوعي  ن�شر  اإىل  امل��وؤت��ر  ي�شعى  كما 
العربية  ال��ل��غ��ة  امل�����ش��رتك��ة جت���اه  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
بها  املعنية  املوؤ�ش�شات  بني  التن�شيق  و�شرورة 
وتعليمها التي من �شاأنها تطوير تعليم اللغة 
اللغوية  امل��ه��ارات  وتطوير  وتعلمها  العربية 
اأبنائنا املتعلمني والإف��ادة من التجارب  لدى 
واخلبات العاملية مع مراعاة خ�شائ�س اللغة 
التحديات  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  العربية 
تعليمها  م�شتقبل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ري��ة 
والعملية  العلمية  احل��ل��ول  وو���ش��ع  وتعلمها 
ملعاجلة مواطن ال�شعوبة لتواكب التطورات 
ح�شبما  ال�����ش��ري��ع��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  العلمية 
ال��ع�����ش��ر يف ظ���ل حت���دي���ات ع�شر  ي��ق��ت�����ش��ي��ه 
العوملة والتقانة وجعل اللغة العربية م�شايرة 

ملتطلبات الع�شر.

ال���دك���ت���ور ع��ي�����ش��ى احل����م����ادي مدير  واأك�������د 
اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز 
حتقيق  اإىل  ي�����ش��ع��ى  امل���وؤت���ر  اأن  ب��ال�����ش��ارق��ة 
العديد من الأهداف الرتبوية يف جمال اللغة 
العربية مو�شحا اأن اأهداف املوؤتر حتدد يف 
ت�شخي�س واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها 
وعر�س  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  امل�شتويني  على 
الأكادميية  وال���ب���ح���وث  ال���درا����ش���ات  اأح�����دث 
وال��روؤى حول تطوير  والأف��ك��ار  والتطبيقية 
يهدف  كما  وتعلمها..  العربية  اللغة  تعليم 
التحديات  م��ع��امل  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل  امل���وؤت���ر 
اللغة  ت���واج���ه  ال���ت���ي  امل���ع���ا����ش���رة  وال��ق�����ش��اي��ا 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ق��دمي امل��ق��رتح��ات واحل��ل��ول لها 
والإفادة من البجميات والتقنيات احلديثة 
موؤ�ش�شات  ب���ني  واخل������بات  ال���ت���ج���ارب  وم����ن 
تعليم  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ع��امل  التعليم 
اللغة العربية وتعلمها بالإ�شافة اإىل ت�شجيع 
الإبداع واملبدعني يف ط�رح حلول للم�شكالت 
وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
جمالت  ع��ب  معها  للتعامل  ج��دي��دة  وروؤى 

علمية وتطبيقية مبوؤ�ش�شات التعليم.
�شوءا  امل�شاركة  يف  الراغبني  احل��م��ادي  ودع��ا 
التقدم  اإىل  خ��ارج��ه��ا  اأو  ال���دول���ة  داخ���ل  م��ن 

يف  امل�شاركة  امل��راد  املحور  واختيار  املركز  اإىل 
اإثرائه.

امل�شاركة  جم�����الت  ع���ن  احل���م���ادي  وحت�����دث 
امل��وؤت��ر مت حتديدها..  اأن جم���الت  م��وؤك��دا 
والدرا�شات  البحوث  امل�شاركة يف جمال  وهي 
اأف�شل  وجم�����ال  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
امل��م��ار���ش��ات وال��ت��ج��ارب ب��الإ���ش��اف��ة اإىل جمال 

ور�س العمل والبامج التدريبية.
���ش��ت��ة حم����اور  ي��ت�����ش��م��ن  امل����وؤت����ر  اإن  وق������ال 
مت�شمنة العديد من املحاور الفرعية وهي “ 
الهوية  لتعزيز  العربية  اللغة  تطوير مناهج 
.. اإعداد معلم اللغة العربية يف القرن احلادي 
وال��ع�����ش��ري��ن.. اجت���اه���ات ح��دي��ث��ة يف تقومي 
تعليم اللغة العربية.. اإ�شرتاتيجيات تدري�س 
اللغة العربية.. توظيف التقنيات احلديثة يف 
العربية وتعلمها.. برامج تعليم  اللغة  تعليم 

اللغة العربية للناطقني بغريها.
ال��ع��رب��ي��ة لدول  ال��رتب��وي للغة  امل��رك��ز  ودع���ا 
ذوي  م��ن  املهتمني  جميع  بال�شارقة  اخلليج 
امل���وؤت���ر طبقا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  الخ��ت�����ش��ا���س 
يف  للم�شاهمة  املعتمدة  وامل��ح��اور  للمجالت 
خدمة اللغة العربية والنهو�س بها وتطوير 

تعليمها وتعلمها.

ال�سارقة ت�ست�سيف موؤمتر اللغة العربية 
الدويل الرابع يناير 2020 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي،  يف  الفرج”  “�شندوق  م  نظرّ
وب���ال���ت���ع���اون م����ع ح���دي���ق���ة الإم��������ارات 
ل���ل���ح���ي���وان���ات وم���وؤ����ش�������ش���ة الإم��������ارات 
لأبناء  ت��رف��ي��ه��ي��اً  ي��وم��اً  ل��ل��م��وا���ش��الت 
العقابية  املُن�شاآت  رين يف  املُع�شرّ النزلء 
والإ���ش��الح��ي��ة، وذل���ك ا���ش��ت��ج��اب��ة اإىل 
ال�شيخة  �شمو  الإمارات”  “اأم  دع���وة 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال����ع����ام ال���رئ���ي�������س الأع���ل���ى 
الأ����ش���ري���ة، رئي�س  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة   لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��ط��ف��ل الإم���ارات���ي 
ال����ذي ي�����ش��ادف ي���وم 15 م��ار���س من 

كل عام.
و�شهد اليوم الرتفيهي ح�شور 174 
طفاًل و 106 من الأمهات املُرافقات 

لالأطفال، وفريق عمل �شندوق الفرج 
و�شائل  مُمثرّلي  من  ح�شد  اإىل  اإ�شافة 
الإع�������الم. وق�����ام اجل��م��ي��ع ب��ج��ول��ة يف 
حديقة الإمارات للحيوانات، و�شاركوا 

الرتفيهية  الأن�شطة  م��ن  العديد  يف 
خ�شي�شاً  حت�شريها  مترّ  التي  املُمتعة 
مل��ن��ح الأط����ف����ال وع��ائ��الت��ه��م ي���وم���اً ل 

ُين�شى.

وقال �شعادة الدكتور نا�شر خلريباين 
النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
اأوىل  ت���ك���ون  اأن  “ُي�شعدنا  ال����ف����رج: 
 2019 الت�شامح  ع���ام  يف  ُم��ب��ادرات��ن��ا 

قلوب  على  والفرحة  ال�شعادة  اإدخ���ال 
واملُ�شاركة  وع���ائ���الت���ه���م،  الأط�����ف�����ال 
الطفل  ب��ي��وم  ال���دول���ة  اح���ت���ف���الت  يف 

الإماراتي«.

اأت���وج���ه  اأن  ه���ن���ا  “واأودرّ  ُم�������ش���ي���ف���اً: 
ة  العامرّ الإدارة  اإىل  والعرفان  بال�شكر 
والإ�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات 
ل��ت��ع��اون��ه��م ال����دائ����م وامل���ت���وا����ش���ل مع 
ال��ف��رج، وج��ه��وده��م املبذولة  ���ش��ن��دوق 
الإن�شانية  ال�����ش��ن��دوق  اأع���م���ال  ل��دع��م 
على  ال�����ش��ع��ادة  اإدخ������ال  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
الدعم  تعزيز  املجتمع،  اأف����راد  ق��ل��وب 
املوؤ�ش�شات  ن�����زلء  لأ����ش���ر  وامل�������ش���ان���دة 
اإبراز  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  العقابية، 
ترتكز  التي  ال�شامية  وامل��ب��ادئ  القيرّم 
�شندوق  وا�شرتاتيجية  اأعمال  عليها 
الفرج، واملُتمثرّلة يف الرحمة، الت�شامح، 
املُ���������ش����اواة واحل����ر�����س ع��ل��ى الل���ت���زام 

مب�شوؤولياته املُجتمعية«.
ويف ختام اليوم، مترّ توزيع الهدايا على 
التذكارية  ال�شور  والتقاط  الأطفال، 

بهذه املُنا�شبة.

•• دبي -وام:

ك�������ش���ف ن�������ادي دب������ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة اأن 
مع  العربي”  الإع�������الم  “منتدى 
ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  انعقاده 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
يف  “رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
�شي�شت�شيف  اجل�����اري  م���ار����س   27
الرئي�شية  احل�����واري�����ة  اجل��ل�����ش��ة  يف 
لدورته ال� 18 كال من: معايل علي 
ال��رم��ي��ح��ي وزي����ر �شوؤون  ب���ن حم��م��د 
البحرين ومعايل  الإع��الم يف مملكة 
ج���م���ان���ة غ���ن���ي���م���ات وزي��������رة ال����دول����ة 
الأردنية  اململكة  يف  الإع���الم  ل�شوؤون 
الها�شمية ومعايل ح�شني زين رئي�س 
الوطنية لالإعالم بجمهورية  الهيئة 
املالمح  ل�شتعرا�س  العربية  م�شر 
ال���ع���ري�������ش���ة ل��ل��م�����ش��ه��د الإع�����الم�����ي 
العربي يف الوقت الراهن ومتطلبات 
�شوء  يف  الإع���������الم  ق����ط����اع  ت���ط���وي���ر 
م����ا ت����ر ب����ه امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل من 
م��ت��غ��ريات ���ش��ري��ع��ة وم��ت�����ش��اب��ك��ة على 
ال�شيا�شية والقت�شادية  املحاور  كافة 
النادي  اأع���ل���ن  ك��م��ا  والج���ت���م���اع���ي���ة. 
- اجل��ه��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ن��ت��دى الإع����الم 
رئي�س  فري�س  فابري�س  اأن   - العربي 
التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  جمل�س 
�شيكون  الفرن�شية  ال�شحافة  لوكالة 
هذه  يف  للمنتدى  الرئي�شي  املتحدث 
خالل  ال�شوء  �شيلقي  حيث  ال���دورة 
نقا�س تديره الإعالمية زينة يازجي 

واملعلومات  الأن��ب��اء  وك��الت  دور  على 
العاملية وهل تراجع يف الآونة الأخرية 
�شوء  يف  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  اأول  ك��م�����ش��در 
التغري احلا�شل يف امل�شهد الإعالمي 
من  العديد  اإىل  التطرق  مع  العاملي 
ال��ت�����ش��اوؤلت امل���ث���ارة ح���ول دور واأث���ر 
مب�شادر  وعالقاتها  الأن��ب��اء  وك���الت 
الأخبار وكذلك املوؤ�ش�شات الإعالمية 
ونظرته  خ��دم��ات��ه��ا  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دة 
فري�س مل�شتقبل “فران�س بر�س” التي 
م�شرية  دف���ة  اإدارة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ت���وىل 
املتوقع  �شوء  يف  م��وؤخ��را  فيها  العمل 
ل����دور وك����الت الأن���ب���اء ح���ول العامل 
�شعادة  وقالت  املقبلة.  املرحلة  خالل 
ن���ادي دبي  امل���ري رئي�شة  م��ن��ى غ���امن 
التنظيمية  اللجنة  رئي�شة  لل�شحافة 
عن  معربة  العربي  الإع���الم  ملنتدى 
الرئي�شيني  ب��امل��ت��ح��دث��ني  ت��رح��ي��ب��ه��ا 
ن�شعى   : ل��ل��م��ن��ت��دى   18 ال����  ل���ل���دورة 
م���ن خ����الل امل���ن���ت���دى ل���ل���وق���وف على 

خمتلف العوامل والتطورات الأو�شع 
العري�شة  اخل��ط��وط  ر�شم  ت��اأث��ريا يف 
يف  وجنتهد  العربي  اإعالمنا  مل�شرية 
ا�شت�شافة النخب املتخ�ش�شة القادرة 
املدعومة  وا�شحة  اآراء  ت��ق��دمي  على 
مبعرفة وثيقة باملجال تدعم قدرتنا 
على حتليل الواقع الإعالمي ب�شورة 
مو�شوعية تبتعد عن التحيز والآراء 
ن�شت�شيف  اأن  وي�شعدنا  ال�شخ�شية 
18 للمنتدى م�شوؤويل  ال�  يف الدورة 
ث����الث دول  امل���ل���ف���ات الإع���الم���ي���ة يف 
على  منهم  لنتعرف  �شقيقة  عربية 
العربي  الإع��الم  مل�شتقبل  ت�شوراتهم 
ي�شارك  نقا�س  يف  املقبلة  املرحلة  يف 
الإعالمي  العمل  القائمون على  فيه 
يف خمتلف انحاء املنطقة”. و�شيرتكز 
الإعالم  وزراء  جل�شة  �شمن  النقا�س 
الإعالمية  �شتديرها  وال��ت��ي  ال��ع��رب 
نوفر رمول من موؤ�ش�شة دبي لالإعالم 
م��ت��ط��ل��ب��ات حت���دي���ث اخلطاب  ح����ول 

ال��ع��رب��ي وم����دى احلاجة  الإع���الم���ي 
الإعالمية  ال�شرتاتيجية  لتحديث 
احل��ال��ي��ة م���ن خ���الل م��ن��ظ��ور جديد 
اأفرزتها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ج��دات  ي���واك���ب 
اأملت باأغلب  املتغريات املتالحقة التي 
ال�شنوات  خ��الل  العربي  العامل  دول 
الع�شر املا�شية وكذلك ال�شرورة التي 
تكوين  نحو  املحيط  الواقع  يفر�شها 
بني  العالقة  لطبيعة  مغايرة  روؤي���ة 
املتبادل  والتاأثري  واملجتمع  الإع���الم 
يراعي  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا 
الطموحات التي تتطلع اإليها �شعوب 
املنطقة وكيفية م�شاهمة الإع��الم يف 
حتقيقها. ويطرح املنتدى من خالل 
مهما  ت�����ش��اوؤل  الإع���الم  وزراء  جل�شة 
الإع���الم  وه��ي��ئ��ات  وزارات  دور  ح���ول 
التنظيمية  اجل���ه���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ت��وج��ي��ه دف���ة الإع����الم 
خدمة  ن����ح����و  ����ش���ح���ي���ح���ة  ب���������ش����ورة 
ال��ع��رب��ي��ة يف  �شعوبنا  ودع���م  امل��ج��ت��م��ع 

امل��ن��ط��ق��ة يف حتقيق  اأق���ط���ار  خم��ت��ل��ف 
كان  اإذا  وع��م��ا  للم�شتقبل  تطلعاتها 
وت��راج��ع يف  ق��د خبا  الر�شمي  ال���دور 
اخلا�س  الإع���الم  دور  تنامي  مقابل 
الأدوار  لتكامل  اأن هناك ت�شورات  اأم 
باأ�شلوب يراعي �شالح املجتمع ويخدم 
فيه  ت�شري  وق���ت  يف  ل�شيما  اأه���داف���ه 
اأ�شابع التهام اإىل من�شات التوا�شل 
الجتماعي وحتميلها م�شوؤولية خلق 
يتعلق  فيما  “الفو�شى”  م��ن  ح��ال��ة 
بذلك  لت�شكل  واملعلومات،  ب��الأخ��ب��ار 
القيم  م��ن  للعديد  �شريحا  تهديدا 
بامل�شداقية  يتعلق  فيما  الإع��الم��ي��ة 
وال����دق����ة وامل���و����ش���وع���ي���ة واحل����ي����اد يف 
التعامل مع الأحداث. ويثري املنتدى 
من خالل هذه اجلل�شة ق�شية مهمة 
العربي  الإع��������الم  ت����اأث����ر  يف  ت��ت��م��ث��ل 
املتابع  يرى  الغربي يف حني  بنظريه 
اإعالمه  �شوت  اأن  العربي  ال�شارع  يف 
ي��ب��ق��ى ح��ب��ي�����س ج�����دران امل��ن��ط��ق��ة مع 

ال��ت��اأث��ري اخل���ارج���ي احلقيقي  غ��ي��اب 
ل����الإع����الم ال���ع���رب���ي ال������ذي رمب�����ا مل 
العربي  امل��ج��ت��م��ع  ط��م��اأن��ة  يف  ي��ن��ج��ح 
حول قدرته على تو�شيل ر�شالته اإىل 
حماولة  يف  وذل��ك  حولنا  من  العامل 
املطلوبة  امل���ق���وم���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
العربية  ال��ر���ش��ال��ة  ان��ت�����ش��ار  ل��ت��ع��زي��ز 
مراجعة  خ�����الل  م����ن  �����ش����واء  ع���امل���ي���ا 
الأ�شاليب والأدوات وال�شرتاتيجيات 
اإع��ادة النظر  وما ي�شتدعيه ذلك من 
ف���ي���م���ا ي���ج���ب ات�����خ�����اذه م����ن ت���داب���ري 
الإعالمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ق����وة  ل��ت��ع��زي��ز 
تاأثريها  م�����ش��ت��وى  وزي�����ادة  ال��ع��رب��ي��ة 
و�شيتناول  ال���ع���امل���ي.  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  م���ع  احل�����وار 
الفرن�شية  ال�شحافة  لوكالة  اجلديد 
التغري  الأن��ب��اء يف �شوء  وك���الت  دور 
الإعالمية  ال�����ش��اح��ة  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي 
ال��ع��امل��ي��ة ج����راء ان��ت�����ش��ار ال��ع��دي��د من 
ال���ظ���واه���ر اجل����دي����دة ال���ت���ي اأف���رزه���ا 

ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال�����ش��ري��ع يف 
جمال الت�شال ومن اأبرزها من�شات 
ال���ت���ي باتت  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
تثل مناف�شا ل ي�شتهان به ملوؤ�ش�شات 
امل�شمار  ه��ذا  يف  التقليدية  الإع���الم 
وال�شور  الأخ��ب��ار  نقل  على  بقدرتها 
ب�����ش��ورة حل��ظ��ي��ة م���ن م��ك��ان احلدث 
ال��وك��الت ل  اأن تلك  اأم  وف��ور وقوعه 
لدى  مف�شلة  مب��ك��ان��ة  حت��ظ��ى  ت���زال 
املتلقي كم�شدر موثوق لالأخبار حتى 
النقل من  �شرعة  ال�شبق يف  ك��ان  واإن 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  �شالح 
وم���ا ه��ي ال��واج��ب��ات امل��ف��رو���ش��ة على 
وك����الت الأن���ب���اء وم���ا ي��ت��وج��ب عليها 
على  للحفاظ  خ��ط��وات  م��ن  ات��خ��اذه 
النقا�س  و���ش��ي��ت��ط��رق  امل���ك���ان���ة.  ت��ل��ك 
وك���الت  دور  اإىل  اأي�����ش��ا  ف��ري���س  م���ع 
مكافحة ظاهرة  والأن��ب��اء يف  الأخبار 
الأخبار املفبكة والكاذبة وال�شائعات 
بها  تتغلب  ال��ت��ي  والكيفية  امل�شللة 

على ال�شلبيات الناجمة عن النت�شار 
املدمرة والتي  الظاهرة  الكبري لهذه 
وجدت يف �شفحات من�شات التوا�شل 
الجتماعي بيئة مثالية لهذا النت�شار 
�شوابط  لعدم وجود  نتيجة  والتمدد 
ت�����ش��ري��ع��ات وا���ش��ح��ة حتكم  اأو  ع��امل��ي��ة 
اإمكان  امل��ن�����ش��ات وه���ل يف  ت��ل��ك  ع��م��ل 
بجدارة  ال��ت�����ش��دي  الأن���ب���اء  وك�����الت 
ال��ت��ي ت�شكل  امل��دم��رة  ال��ظ��اه��رة  لتلك 
اأه����م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه  اأح����د 
املنطقة والعامل كما �شتحاول اجلل�شة 
الإج���اب���ة ع��ل��ى ت�����ش��اوؤلت ح���ول قدرة 
باحتياجات  ال���وف���اء  ع��ل��ى  ال���وك���الت 
م�شتمر  نهم  من  الإع��الم��ي  املجتمع 
للمعلومات والأخبار يف �شوء ا�شتعار 
امل��ن��اف�����ش��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا. وق����د توىل 
ف��اب��ري�����س ف��ري�����س ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
ملجل�س  ك��رئ��ي�����س  من�شبه  ع��ام��ا   58
الفرن�شية  ال�����ش��ح��اف��ة  وك���ال���ة  اإدارة 
ع�شر  ال��ث��اين  يف  التنفيذي  ورئي�شها 
لإميانويل  خلفا   2018 اإب��ري��ل  من 
ال��ق��ي��ادات الإعالمية  ه���وغ وه���و م��ن 
البارزة حيث تلقى علومه يف جامعتي 
المريكيتني  وه������ارف������رد  ب���ريك���ل���ي 
وجامعة “املدر�شة الوطنية لالإدارة” 
يف  فري�س  وق��اد  امل��رم��وق��ة  الفرن�شية 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��ددا  العملية  حياته 
الإع��الم��ي��ة امل��رم��وق��ة وم��ن��ه��ا �شركة 
حتى  كون�شلتانت�س”  “بوبلي�شي�س 
عام 2016 كما عمل مديرا تنفيذيا 
و�شركة  “فيفندي”  جم��م��وع��ة  يف 

“هافا�س«.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأ�شفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على راأ�س اخليمة عن 
ال�شكنية والطرق  املناطق  العديد من  تنت�شر يف  راك��دة  مياه 
بع�س  وت�شدع  ال�شري  حركة  تعطيل  يف  وت�شببت  وال���دورات 

املباين وتعطلت ا�شارات ال�شوئية املنظمة حلركة ال�شري.
ال�شرطة حت�شبا لأخطار  اج��راءات وقائية نفذتها  وت�شمنت 
جي�س  جبل  اىل  املتجه  الطريق  على  احلركة  وق��ف  حمملة 
وغري ذلك من الطرق يف الأودية كما طالبت من ال�شائقني 

اأخذ احليطة واحلذر اأثناء �شريهم على الطرق التي تغمرها 
مياه الأمطار  .   

اأم�س حملة  راأ���س اخليمة  العامة يف  دائ��رة اخلدمات  نظمت 
ل�شحب املياه من املواقع التي تتجمع فيها كالطرق والأحياء 
ال�شكنية والأ�شواق م�شتخدمة ال�شهاريج املتحركة وامل�شخات 

بال�شافة لعمليات الردم للمناطق الواطئة .
اأمطارا  الخ��ريي��ن  اليومني  يف  �شهدت  اخليمة  راأ���س  وكانت 
وال�شعاب  الأودي���ة  م��ن  العديد  ع��ن ج��ري��ان  اأ�شفرت  غ��زي��رة  
وا�شعة  واجل��داول وخلفت وراءه��ا برك مياه تالأ م�شاحات 

تعطيل  وت�شببت يف  ال�شكنية  والأح��ي��اء  الطرق  على   ع��الوة 
حركة ال�شري .

وك�شفت دائرة اخلدمات العامة عن تلقيها 126 بالغا جراء 
مياه  بتجمع  يفيد   بالغا   112 بينها  من  الأمطار  هطول 
انهيار  ب��الغ��ات  الأ���ش��ج��ار و6  ب��الغ��ات �شقوط  الأم��ط��ار و8 

الطرق .
ون��ف��ذت ال��دائ��رة حملة ل�شحب م��ي��اه الأم��ط��ار ال��راك��دة من 
363 تريب  و�شعم واجل��ولن وكانت بحجم   خ��زام  مناطق 

واجمايل مليون و815 األف جالون . 

خدمات راأ�س اخليمة العامة تطلق حملة ل�سحب مياه الأمطار 

م�ساركة عربية وعاملية رفيعة امل�ستوى يف منتدى الإعالم العربي

•• العني-وام:

نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  �شهد 
ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل��ل��ن��ادي امل�����ش��ري ب��ال��ع��ني اأم�����س الول 
 “ الإ�شكندرية ودوره��ا احل�شاري  “ مكتبة  حما�شرة عن 
نظمتها اللجنة الثقافية بالنادي مبقره يف العني . وعب 
عن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل 
تقديره لدور املكتبة يف اإثراء ال�شاحتني العملية والثقافية 
اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن  اإىل  باملعرفة والعلم، م�شريا 

�شلطان اآل نهيان قدم جليل الأعمال الإن�شانية واأ�ش�س دولة 
قناعات  من  انطالقا  وال�شالم  واخل��ري  واملحبة  الت�شامح 
اإطار  يف  املجتمعات  جميع  ب��ني  التعاي�س  باأهمية  را�شخة 
اأ�شاد  جانبه  من  املتبادل.  والح���رتام  ال�شمحة  القيم  من 
واخلدمات  امل�شروعات  قطاع  رئي�س  ع��زب  خالد  الدكتور 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  بدور  الإ�شكندرية  املركزية مبكتبة 
بناء  اإع���ادة  “ يف  ث���راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
املكتبة هذا ال�شرح العلمي الكبري بكل ما ميثله من رمز 

للمعرفة والعلم والثقافة.

�سعيد بن طحنون ي�سهد حما�سرة عن 
»مكتبة الإ�سكندرية ودورها احل�ساري«

•• دبي-وام:

فعاليات  دبي عن  املجتمع يف  تنمية  اأعلنت هيئة 
فئات  بني  التوا�شل  ج�شور  ملد  منوعة  ومبادرات 
ا�شتجابة لتوجيهات  القراءة وذلك  املجتمع عب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
�شهر  م���ار����س  ���ش��ه��ر  ج��ع��ل  اهلل” يف  “رعاه  دب���ي 
ال��ق��راءة الوطني لدولة الإم���ارات و���ش��رورة حث 
باعتبارها  بالقراءة  الهتمام  على  املجتمع  اأفراد 

العلماء  م���ن  الأ���ش��ا���ش��ي��ة جل��ي��ل ج���دي���د  امل���ه���ارة 
واملفكرين والباحثني واملبتكرين.

وتزامناً مع يوم الطفل الإماراتي نظمت الهيئة 
من  لالأطفال  الهيئة  ح�شانة  يف  ق���راءة  فعالية 
مركز  ويف  الطفل  حماية  ق�شم  ل��دى  املتعاملني 
من  اأط��ف��ال  وبح�شور  الطفل  منو  لتطوير  دب��ي 
مدرا�س حكومية وخا�شة حيث قام اخت�شا�شيون 
الأ�شغر  الأط��ف��ال  على  كتب  ب��ق��راءة  الهيئة  يف 
الأكب  ل��الأط��ف��ال  ح��ل��ق��ات  ت�شكيل  مت  ك��م��ا  ���ش��ن��اً 
ليقراأوا على اأقرانهم فقرات من كتب يختارونها 

بالتناوب.
وانطالقاً من الأثر الإيجابي الكبري للقراءة على 
حياة القراء، تنظم الهيئة فعاليات م�شرتكة بني 
ال�شباب وكبار املواطنني يقراأ فيها متطوعون من 
ال�شباب للكبار كتباً بح�شب اهتماماتهم وميولهم 
بحيث ي�شتمتع كبار املواطنني امل�شجلني يف برنامج 
نادي ذخر الجتماعي  املواطنني يف  وليف وكبار 
التابع للهيئة بتجربة توا�شل معرفية تعزز من 
�شعادتهم. وي�شت�شيف جمل�س �شباب هيئة تنمية 
الوطني  ال��ق��راءة  �شهر  فعاليات  �شمن  املجتمع 

“حديث  امل��ن�����ش��وري يف  اأح���م���د خ��ل��ف��ان  ���ش��ع��ادة 
مبا  “الت�شامح”  كتابه  عن  للحديث  املجتمع”، 
ال�شبابية  املجال�س  م��ن  احل�����ش��ور  تثقيف  يتيح 
يف  واأهميته  الت�شامح  ب��اأوج��ه  الهيئة  وموظفي 

حياة ال�شعوب وا�شتقرارها وتقدمها.
وقال �شعادة اأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية 
يف  ال��ق��راءة  دم��ج  على  “نعمل  دب���ي:  يف  املجتمع 
وحث  للهيئة  ال��ي��وم��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأن  على  العمرية  الفئات  جميع  م��ن  املتعاملني 
وركيزة  حياتهم  لتح�شني  اأ�شا�شيا  حم��وراً  ت�شبح 

يعتمد عليها يف البحث والتفكري والبتكار«.
واأ�شاف: “ي�شاهم تخ�شي�س �شهر وطني للقراءة 
اأهمية  اإىل  امل�شتقبل  وج��ي��ل  النا�شئة  توجيه  يف 
وتوجيههم  اأي��دي��ه��م  ب��ني  ال��ت��ي  املعرفية  ال��ك��ن��وز 
الكتب  ب��ني  اأف�شل  ب�شكل  اأوق��ات��ه��م  ا�شتثمار  اإىل 
ي��ع��زز م��ن قدرتهم على �شنع  وامل��ع��ارف وه��و م��ا 
ال���ق���رار ال�����ش��ل��ي��م ومي��ن��ح��ه��م ���ش��خ�����ش��ي��ات واع���دة 

وموؤهلة لالإبداع«.
وتابع جلفار : “ اخرتنا اأن نوظف فعاليات �شهر 
اأفراد  ب��ني  التالحم  لتعزيز  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ق��راءة 

املجتمع وخا�شة متعاملي الهيئة فالكتاب هو من 
الأجيال  بني  التوا�شل  ج�شور  ملد  ال�شبل  اأف�شل 
اأن القراءة  وبني الأف��راد من اجليل الواحد كما 
للنقا�س  م�����ش��رتك��ة  اأر����ش���ي���ة  ت���وج���د  اجل��م��اع��ي��ة 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ح��اور وت��ق��رب وج��ه��ات النظر مبا 

ينعك�س ب�شكل كبري على التالحم الجتماعي«.
وبالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للمعرفة 
توزع الهيئة على املوظفني ملخ�شات اأكرث الكتب 
قراءة مبا يتيح لهم اقتطاع اأوقات ق�شرية ملعرفة 

حمتويات الكتب وال�شتفادة منها.

فعاليات هيئة تنمية املجتمع يف �سهر القراءة تعزز التالحم بني فئات املجتمع

�سندوق الفرج ُينظم يومًا ترفيهيًا لأبناء النزلء �سمن مبادراته يف »عام الت�سامح«  
العادية  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  اىل  الأع�����ش��اء  ال�����ش��ادة  ت��دع��وا 

ملناق�شة جدول العمال:
1- الت�شديق على حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية ال�شابق

2- املوافقة على تقرير جمل�س الدارة عن اأعماله يف ال�شنة املنتهية 

يف:2018/12/31 وبرامج الن�شاط وخطة العمل لعام 2019م
2019 ومناق�شة احل�شاب اخلتامي  امليزانية لعام  3- اعتماد م�شروع 

لل�شنة املالية املنتهية يف:2018/12/31
4- اختيار مدقق احل�شابات وحتديد مكافاآته

5- بحث القرتاحات املقدمة من الع�شاء

6- ما ي�شتجد من اعمال

اخلمي�س املوافق:4/ابريل/2019 م ال�شاعة الثامنة 
م�شاء مبقر اجلمعية

دع��وة
جمعية دبا احل�سن للثقافة وامل�سرح العدد 12583 

بتاريخ 2019/3/19 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأكدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
بجميع  الرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا 
لأف���راد  امل��ق��دم��ة  الطبية  اخل��دم��ات 
الفح�س  خ��دم��ة  فيها  مب��ا  املجتمع 
تاأتي  ال��ت��ي  الإق��ام��ة  بغر�س  الطبي 
املجتمع  لتح�شني  اأولوياتها  �شمن 
وت�شريع  امل���ع���دي���ة  الأم�����را������س  م���ن 
الطبية  ال����ف����ح����و�����س  اإج���������������راءات 
الإقامة  وا���ش��ت�����ش��دار  ع��ال��ي��ة  ب��دق��ة 
للت�شهيل على اأفراد املجتمع واإ�شعاد 
ريادية  ع��م��ل  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ن��ت��ائ��ج ���ش��ري��ع��ة وذات ج���ودة.  حت��ق��ق 
وت��ت��ن��وع اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة مبراكز 
من  ب��دءاً  لالإقامة  الطبي  الفح�س 
بتاأ�شرية  اخل��ا���ش��ة  ال��ن��م��اذج  طباعة 
ال��ف��ح�����س الطبي  الإق���ام���ة واإج�����راء 
الإماراتية  الهوية  بطاقة  واإ���ش��دار 
وعلى  فقط  ال��وق��ائ��ي  الطب  اإدارات 
املتعامل توفري ن�شخة من م�شتنداته 
�شاري  ال�شفر  ال�شخ�شية وهي جواز 
ت�شريح  وال���ت���اأ����ش���رية  ال�����ش��الح��ي��ة 
الإقامة �شاري ال�شالحية و�شورتان 
وبطاقة  بي�شاء  بخلفية  �شخ�شيتان 
الهوية الإماراتية �شارية ال�شالحية 
ف��ق��ط ل��ت��ج��دي��د ت��اأ���ش��رية الإق���ام���ة . 
عبدالرحمن  ح�شني  الدكتور  وق��ال 
الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع املراكز 
والعيادات ال�شحية اإن مراكز فح�س 
الإقامة  ب��غ��ر���س  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 
الأولوية  ذات  اخل��دم��ات  �شمن  م��ن 

مع  بال�شراكة  ال���وزارة  تقدمها  التي 
اجلهات احلكومية املرتبطة باإ�شدار 
ا�شرتاتيجيتها  اإط�����ار  يف  الإق����ام����ة 
ال�شحي�ة  ال������رع������اي������ة  ل����ت����ق����دمي 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة 
املجتمع  وق��اي��ة  ت�شمن  وم�شتدامة 
م��ن الأم���را����س. وا���ش��اف ال��رن��د اأن 
لالإقامة  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����س  م���راك���ز 
املتطورة  وامل��ع��دات  بالأجهزة  م��زودة 
الطبية  ب���ال���ف���ح���و����س  امل���رت���ب���ط���ة 
والأ�شعة  ال���دم  فح�س  اأج��ه��زة  م��ث��ل 
املختب  امل��ح��ال��ي��ل جل���ه���از  وت���وف���ري 
وتدريب  اجل������ودة  م��ع��اي��ري  ب���اأع���ل���ى 
ال���ك���ادر ال��ف��ن��ي ل��دي��ه��ا ع��ل��ى اأح����دث 
متطورة  نتائج  لتحقيق  الإج���راءات 
يف �شرعة وان�شيابية الإجراءات وفق 
واملعايري  واملوا�شفات  ال�شرتاطات 
وال�شفاقية  ال�����دق�����ة  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
وتقليل  امل��ت��ع��ام��ل  رح���ل���ة  وحت�����ش��ني 

وق���ت الن��ت��ظ��ار ع��ب ت��ق��دمي خدمة 
الأ�شاليب  باأف�شل  الطبي  الفح�س 
والتقنيات  الإل���ك���رتون���ي���ة  وال��ن��ظ��م 
ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ات فح�س  ال��ذك��ي��ة 
الوافدة  للعمالة  ال�شحية  اللياقة 
وحتقيق  املتعاملني  جت��رب��ة  واإث����راء 
م����ن خالل  امل��ج��ت��م��ع  ال�������ش���ع���ادة يف 
تقدمي حلول ذكية وخدمات مبتكرة 
املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  للمتعاملني 
الفح�س  وت��ت��وف��ر خ��دم��ة  ال��ع��امل��ي��ة. 
ب��غ��ر���س الإق���ام���ة يف مراكز  ال��ط��ب��ي 
الكويت  مب�شت�شفى  الوقائي  الطب 
والغبيبة  ���ش��اب��ق��اً/  /ال��باح��ة  ب��دب��ي 
وخورفكان  احل�����ش��ن  ودب�����ا  وك��ل��ب��اء 
وال���ذي���د وال��ف��ج��رية وراأ������س اخليمة 
ومركز  ال���ق���ي���وي���ن  واأم  وع���ج���م���ان 
املنطقة  يف  ال��واف��دة  العمالة  فح�س 
اإىل  بالإ�شافة  بال�شارقة  ال�شناعية 
الطبي  ال��ف��ح�����س  وم���راك���ز  م���واق���ع 
ل���الإق���ام���ة مب���راك���ز ال��ت�����ش��وق واب���ن 
و  وت��ي��ك��وم  التنني2  و���ش��وق  بطوطة 
و�شالح  الينابيع  منطقة  �شبينج 
باقات  الدين واخلبي�شي. وتت�شمن 
باقات   3 لالإقامة  الطبي  الفح�س 
ت�شم الأوىل جميع الفئات با�شتثناء 
لأفراد  املحلية  واخلدمات  التطعيم 
ر�شومها  وتبلغ  الإن���اث  م��ن  الأ���ش��رة 
والباقة الثانية ت�شمل  درهما   260
جميع الفئات �شامل التطعيم بر�شوم 
والباقة الثالثة حتوي  دراهم   310
اخلدمات املحلية لأفراد الأ�شرة من 

الإناث بر�شوم 360 درهما.

•• اأبوظبي-وام:

بداأت ام�س فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرتك “احلميمات 
من  وحدات  مب�شاركة  الدولة  اأر�س  على  اأقيم  10” الذي 
الفرن�شية  البية  وال��ق��وات  الإم���ارات  لدولة  البية  القوات 
اإطار التعاون والتن�شيق وتبادل اخلبات بني دولة  وذلك يف 

المارات العربية املتحدة واجلمهورية الفرن�شية.
وياأتي التمرين �شمن التمارين الع�شكرية امل�شرتكة املتعددة 
العام  م���دار  ع��ل��ى  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ال��ت��ي جت��ري��ه��ا  الأط�����راف 
الكفاءة  رف��ع  بهدف  وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال���دول  ق��وات  م��ع 

والعمل  امل��ي��دان��ي��ة،  م��ن اخل���بات  امل��زي��د  واك��ت�����ش��اب  القتالية 
الأطراف  بني  الع�شكرية  وامل�شطلحات  املفاهيم  توحيد  على 

امل�شاركة يف التمرين.
اأ�شابيع اإىل تعزيز  ويهدف التمرين الذي ي�شتمر ملدة ثالثة 
اأوا�شر التعاون والعمل امل�شرتك، وتبادل اخلبات يف املجالت 
الع�شكرية ما ي�شهم يف رفع القدرة الع�شكرية القتالية، وزيادة 
امل�شلحة  وال��ق��وات  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  بني  التن�شيق 
العامة  القيادة  حر�س  م��ن  انطالقاً  ال�شديقة،  الفرن�شية 
للقوات امل�شلحة الدائم على رفع م�شتوى الأداء والكفاءة وفق 
بامل�شتوى  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  املعامل  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 

العام واجلاهزية القتالية لقواتنا امل�شلحة.
وكانت قد اأقيمت العديد من التمارين امل�شرتكة بني الإمارات 
وفرن�شا اأظهر فيها اجلانبان م�شتوى عالياً من الحرتافية يف 
كل وحداتهما امل�شاركة يعك�س ما و�شل اإليه التعاون الع�شكري 
البلدين وال��ذي بني منذ عقود على  امل�شلحة يف  القوات  بني 
اجلانبني.  بني  الوثيقة  ال��رواب��ط  من  تنطلق  را�شخة  اأ�ش�س 
وداأبت القوات امل�شلحة للدولة على تنفيذ خمتلف التمارين 
امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة، وذلك انطالقاً من 
م�شتوى  رف��ع  على  امل�شلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  حر�س 
القدرات والكفاءة القتالية وفق ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل.

•• اأبوظبي -وام:

الدكتور  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  م���ن���ح 
حم�����م�����د اأ���������ش��������رف غ�����ن�����ي رئ���ي�������س 
الإ�شالمية  اأفغان�شتان  جمهورية 
بن  خليفة  ال�شيخ  بح�شور   - ام�س 
تنفيذي  م��دي��ر  نهيان  اآل  طحنون 
بديوان  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
ال�شهيد  اأ�شرة   - اأبوظبي  عهد  ويل 
جمعة حممد عبداهلل الكعبي �شفري 
اأفغان�شتان،  ل��دى  ال�شابق  ال��دول��ة 
مبهمة  قيامه  اأثناء  ا�شت�شهد  ال��ذي 
اإن�شانية �شمن برنامج دولة الإمارات 
لدعم ال�شعب الأفغاين ال�شديق يف 
العام 2017، و�شام “جمال الدين 
الأو�شمة  اأرفع  الأفغاين”، وهو من 
الإ�شالمية،  اأفغان�شتان  جمهوية  يف 
وذلك تقديراً لت�شحياته اأثناء تاأدية 

واجبه الإن�شاين وعمل اخلري.
الدكتور  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  وق�����ال 

- خ��الل حفل  اأ���ش��رف غني  حممد 
ق�شر  يف  اأق����ي����م  ال�������ذي  ال����ت����ك����رمي 
هذا  اإن   - اأب���وظ���ب���ي  يف  الإم���������ارات 

التكرمي الذي نقدمه اليوم ل�شهيد 
جمعة  ال�شفري  الإن�����ش��اين  ال��واج��ب 
ت���ك���رمي لدولة  ه����و  اإمن������ا  ال��ك��ع��ب��ي 

امل��ت��ح��دة قيادة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
الرائد  ل���دوره���ا  و���ش��ع��ب��اً  وح��ك��وم��ة 
ومواقفها  امل���و����ش���ول���ة  وج���ه���وده���ا 

امل�شتمر،  الدعم  تقدمي  يف  امل�شرفة 
كان  ال��ك��ع��ب��ي  ال�����ش��ه��ي��د  اأن  م����وؤك����داً 
م�شرفة  واإجن������ازات  ب�����ارزاً  دورا  ل��ه 
وحمطات م�شيئة يف م�شرية العمل 
افغان�شتان  جمهورية  يف  الإن�شاين 

الإ�شالمية.
واأو�شح الرئي�س غني - الذي و�شل 
ر���ش��م��ي��ة لدولة  زي�����ارة  اأب��وظ��ب��ي يف 
اأن  امل��ت��ح��دة -  الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
الكعبي  ج��م��ع��ة  ال����راح����ل  ال�����ش��ف��ري 
ورف���اق���ه ك��ان��وا ج��ن��ود ���ش��الم ور�شل 
اأنف�شهم  ن������ذروا  وحم���ب���ة  ت�����ش��ام��ح 
ل��ن��رث ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي قامت 
عليها دولة الإمارات،م�شريا اإىل اأن 
لدعم  جاهدا  عمل  الكعبي  ال�شهيد 
اأنحاء  جميع  يف  املحلية  املجتمعات 

جمهورية اأفغان�شتان ال�شالمية.
بن  خليفة  ال�شيخ  اأث��ن��ى  جانبه  م��ن 
تنفيذي  م��دي��ر  نهيان  اآل  طحنون 
بديوان  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 

ه����ذه  ع����ل����ى  اأب�����وظ�����ب�����ي  ع����ه����د  ويل 
جمهورية  م����ن  ال���ك���رمي���ة  ال��ل��ف��ت��ة 
ال�شديقة  الإ���ش��الم��ي��ة  اأفغان�شتان 
اجلمهورية  رئي�س  بفخامة  ممثلة 
الدكتور حممد اأ�شرف غني، موؤكدا 
ر�شالتها  ���ش��ت��وا���ش��ل  الإم�������ارات  اأن 

الإن�����ش��ان��ي��ة وم�����ش��اع��ي��ه��ا ال����دوؤوب����ة 
ل��دع��م وت��ع��زي��ز ال�����ش��الم يف خمتلف 
بقاع الأر�س. وكان ال�شفري الراحل 
الكعبي  ع����ب����داهلل  حم���م���د  ج���م���ع���ة 
ف���باي���ر عام   15 ا���ش��ت�����ش��ه��د يف  ق���د 
اأث��ر الهجوم ال��ذي وق��ع يف   2017

10 يناير  اأفغان�شتان يف  قندهار يف 
اأثناء قيامه مبهمة  2017، وذلك 
اإن�شانية وو�شع حجر الأ�شا�س لدار 
لالأيتام  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
جامعة  مع  اتفاقية  على  والتوقيع 

كردان لتقدمي منح درا�شية.

•• دبي-وام:

لل�شرائب  الحتادية  الهيئة  عقدت 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  جمموعة 
القت�شادية  التنمية  دوائ��ر  ملفت�شي 
واآليات  “اأهداف  ح���ول  ال��دول��ة  يف 
العالمات  و�����ش����ع  ن����ظ����ام  ت��ط��ب��ي��ق 
املميزة على التبغ ومنتجاته” الذي 
دخل حيز التنفيذ اعتبارا من �شهر 

يناير املا�شي.
�شحفي  ب���ي���ان  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
اأ����ش���درت���ه ام�����س اأن ه���ذه ال�����دورات 
ال����ت����ي ع����ق����دت مبقر  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
�شمن جهود  ج��اءت  دب��ي  يف  الهيئة 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة وال���ت���وا����ش���ل مع 
ال���دوائ���ر واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة بهدف 
وتعزيز  ال�شريبي  التهرب  مكافحة 
ال���رق���اب���ة ع��ل��ى الأ�����ش����واق وذل����ك يف 

احلمالت  لتنفيذ  ال�شتعداد  اإط���ار 
اللتزام  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
ب��ال��ن��ظ��ام اجل����دي����د.. م�����ش��رية اإىل 
�شهر  م���ن  الأول  م���ن  اع��ت��ب��ارا  اأن����ه 
بيع  حظر  �شيتم  ال��ق��ادم  اأغ�شط�س 
ال�شجائر  اأن����واع  جميع  “تداول” 
التي ل حتمل “الطوابع الرقمية” 

يف الأ�شواق املحلية.
الب�شتاين  علي  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
ل��ل�����ش��رائ��ب اأه��م��ي��ة ه����ذه ال�����دورات 
ال��ن��ظ��ام اجلديد  ت��ط��ب��ي��ق  يف جن���اح 
التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  ي�����ش��ه��ل  ال�����ذي 
الأ�شواق  على  الرقابة  اآليات  ويعزز 
م�شتوفاة  غ���ري  م��ن��ت��ج��ات  ب��ي��ع  مل��ن��ع 
ل��ل�����ش��ري��ب��ة امل�����ش��ت��ح��ق��ة ح���ي���ث يتم 
الرقمي  اخلتم  اأو  الطوابع  تثبيت 
ع��ل��ى ع��ب��وات م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ ويتم 

البيانات  ق����اع����دة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا 
اأو  الطابع  هذا  ويت�شمن  بالهيئة.. 

اإلكرتونيا  اخلتم معلومات م�شجلة 
خا�س  ب���ج���ه���از  ق����راءت����ه����ا  مي���ك���ن 

من  املخولون  املفت�شون  ي�شتخدمه 
من  يتم  القت�شادية  ال��دوائ��ر  قبل 

ال�شريبة  �شداد  من  التاأكد  خالله 
�شعادته  وق��ال  املنتجات.  ه��ذه  على 
التدريبية  ال��دورات  تنظيم هذه  اإن 
الهيئة على  اإط���ار ح��ر���س  ي��اأت��ي يف 
كافة  ممثلي  مع  امل�شتمر  التوا�شل 
القطاعني  يف  امل���ع���ن���ي���ة  اجل�����ه�����ات 
احلكومي واخلا�س لإحاطتهم علما 
مب�����ش��ت��ج��دات ال��ع��م��ل والإج�������راءات 
اآرائهم  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال�شريبية 
تطبيق  ي�شمن  مب��ا  ومقرتحاتهم 
الإماراتية  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  الأن���ظ���م���ة 
ب�شهولة وي�شر ومبا يحقق الأهداف 
اأن  م��وؤك��دا  التطبيق..  م��ن  امل��رج��وة 
عمليات  ي�����ش��ه��ل  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام 
الأ�شواق  على  وال��رق��اب��ة  التفتي�س 

وبجعلها اأكرث دقة.
الدورات  الهيئة خالل  وق��ام ممثلو 
���ش��رح مف�شل  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

واأدوات  ع��م��ل��ه  وك���ي���ف���ي���ة  ل���ل���ن���ظ���ام 
ال���ت���ح���ق���ق م����ن وج�������ود ال���ع���الم���ات 
املميزة املعتمدة بهدف زيادة الوعي 
لدى  ال�شريبي  بالنظام  ال��رق��اب��ي 
العاملني بقطاع التفتي�س والرقابة 
ع���ل���ى الأ�������ش������واق. ك���م���ا ق�����ام ممثلو 
التدريبية  ال����دورات  خ��الل  الهيئة 
القت�شادية  التنمية  دوائ��ر  ملفت�شي 
النظام  تطبيق  مراحل  با�شتعرا�س 
يف  بالتطبيق  امل�شمولة  وامل��ن��ت��ج��ات 
الت�شريعات  وت��و���ش��ي��ح  م��رح��ل��ة  ك��ل 
ومنها  بالنظام  املتعلقة  وال��ق��رارات 
قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 42 
ل�شنة 2018 ب�شاأن “و�شع عالمات 
مميزة على التبغ ومنتجات التبغ” 
اآل��ي��ة و���ش��ع العالمات  ال����ذي ح���دد 
املميزة لبيان اأنه مت �شداد ال�شريبة 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة ع���ن ه����ذه ال�����ش��ل��ع على 

العالمات  بتثبيت  املنِتج  يلتزم  اأن 
النتقائية  ال�شلع  هذه  على  املميزة 
بعد  الن��ت��اج  من�شاأة  داخ���ل  امل��ح��ددة 
مت  اإذا  مبا�شرة  والتغليف  التعبئة 
اإنتاجها يف الدولة اأو قبل ال�شترياد 
اإذا مت انتاجها خارج الإمارات وذلك 
حددته  ال��ذي  املكان  ويف  بالطريقة 
على  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 

كل منتج.

بدء مترين »احلميمات 10« بني القوات الربية الإماراتية ونظريتها الفرن�سية

•• اأبوظبي-وام:

حررت “هيئة البيئة - اأبوظبي” 
لل�شيد  خمالفة  املا�شي  الأربعاء 
الفزعية  ج��زي��رة  يف  ب��ال��ق��راق��ري 
املعلنة  اليا�شات  ملحمية  التابعة 
لعام   4 رق����م  اأم������ريي  مب���ر����ش���وم 
م   . ���س  امل��واط��ن  ب��اإ���ش��م   2019
الآ�شيوي  العامل  حيث مت �شبط 
م . �س ميار�س ال�شيد با�شتخدام 

القراقري داخل املحمية.
امل��خ��ال��ف��ة وجد  وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ت�شريح  مي���ت���ل���ك  امل�����واط�����ن  اأن 
املنطقة  يف  احل��ظ��رة  ل���ش��ت��خ��دام 
بتنظيف  يقوم  مل  ولكنه  نف�شها 
امل���ن���ط���ق���ة امل���ح���ي���ط���ة ب���ه���ا وف���ق���اً 
بها يف  املعمول  والقوانني  للوائح 
اأب��وظ��ب��ي حيث مت حترير  اإم����ارة 
للنيابة  واأحيل  خمالفتني بحقه، 
العامة التي اأقرت بحجزه ملدة 7 

اأيام على ذمة التحقيق.
ت���اأت���ي ه����ذه ال�����ش��ب��ط��ي��ة يف اإط����ار 
الهيئة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة 
املتعلقة  امل����خ����ال����ف����ات  ل�������ش���ب���ط 
التي تنظم  وال��ل��وائ��ح  ب��ال��ق��رارات 
�شيد الأ�شماك يف اإمارة اأبوظبي، 
حيث حتذر الهيئة ب�شكل م�شتمر 
م��ن ا���ش��ت��م��رار مم��ار���ش��ات ال�شيد 
والذي  ال��ق��ان��وين،  غ��ري  البحري 
ينذر بخطر فقدان الأنواع املهددة 
بالنقرا�س، واأن كل من ي�شتخدم 
م���ع���دات واأ���ش��ال��ي��ب ال�����ش��ي��د غري 
�شيتعر�س  واملحظورة  امل�شروعة 
للم�شاءلة القانونية، والتي ت�شل 
الغرامة فيها اإىل 50 األف درهم 
ع��ن ثالثة  تقل  ل  مل��دة  واحلب�س 

اأ�شهر بح�شب كل حالة.

الرئي�س الأفغاين يكرم اأ�سرة ال�سهيد جمعة الكعبي يف اأبوظبي

حظر بيع ال�سجائر التي ل حتمل »الطوابع الرقمية« بالأ�سواق املحلية اعتبارا من اأغ�سط�س القادم

»هيئة البيئة - اأبوظبي« ت�سبط خمالفة لل�سيد بالقراقري يف جزيرة الفزعية التابعة ملحمية اليا�سات

»ال�سحة«: نطبق اأف�سل املمار�سات العاملية يف الفح�س الطبي لالإقامة
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•• ال�شارقة-الفجر:

لالأطفال،  ال�����ش��ارق��ة  ب��ي��ن��ايل  ي��ن��ظ��م 
العمل  وور���س  الفعاليات  من  �شل�شلة 
للمعر�س  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
م���ار����س   20 ي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى  ال�������ذي 
للفنون  ال���ط���ف���ل  مب���رك���ز  اجل��������اري، 
نخبة  مع  بالتعاون  مغيدر،  ب�شاحية 
احلكومية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
العامة  ال����ق����ي����ادة  ه�����ي:  واخل����ا�����ش����ة 
القلب  وموؤ�ش�شة  ال�شارقة،  ل�شرطة 
للمتاحف  ال�����ش��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة  ال��ك��ب��ري 
بالإ�شافة  ال�����ش��ارق��ة،  ���ش��ي��دات  ون���ادي 
اإىل �شجايا فتيات ال�شارقة ومفو�شية 

مر�شدات ال�شارقة وغريها.
والأن�شطة  ال���ع���م���ل  ور�������س  وت����ت����وزع 
ف��رتت��ني: �شباحية  خ���الل  امل��ت��ن��وع��ة 
م���ن ال�����ش��اع��ة 9 ���ش��ب��اح��اً ح��ت��ى 12 
 5 ال�شاعة  تام  من  وم�شائية  ظهراً 
لالأطفال  يتيح  مم��ا  م�����ش��اًء،   7 حتى 
من خمتلف الفئات العمرية امل�شاركة 
�شمن  الإبداعية،  مهاراتهم  وتطوير 
فعاليات الدورة ال�شاد�شة من البينايل 
الذي يحمل �شعار “امل�شتقبل بحدود 

خيالك«

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وت���ن���ظ���م 
وابتكار”،  “فن  ور������س  ال�������ش���ارق���ة، 
و”الفن  الباويز”،  و”ت�شميم 
الأطفال  حت���ث  ال��ت��ي  والرتكيب”، 
با�شتخدام  فنية  اأ�شكال  تركيب  على 

اأحجية واألوان الأكريلك.
للمتاحف،  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وت���رك���ز 
ع���ل���ى ور�������س ف��ن��ي��ة حت���ف���ز الأط����ف����ال 
اأعمال  اإىل  اأف���ك���اره���م  حت��وي��ل  ع��ل��ى 

التقنيات  بع�س  على  والتعرف  فنية 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
ومن  ال�شم�شية،  الطاقة  وا�شتغالل 
“الهولوغرام:  ور�����ش����ة  اأب������رزه������ا: 
“املجلة”،  وور�شة  القر�س”،  اأ�شماك 
الطائرة”،  يف  ال�شالمة  و”اإر�شادات 
و”ت�شكيل”،  املتجددة”،  و”الطاقة 

والطباعة بالب�شمة«.
ال�شارقة  ف��ت��ي��ات  �شجايا  ت��ق��دم  فيما 

“لنحدث  ع��ن��وان  حت��ت  فنية  ور���ش��ة 
البيئة،  حم�����ور  ����ش���م���ن  تغيري”، 
ا�شتخدام  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ت��م  وال���ت���ي 
متعددة  وخ��ام��ات  وو���ش��ائ��ط  تقنيات 
والأقالم  وال��ك��ولج  الأكريليك  مثل 

امللونة.
ال�شارقة،  مر�شدات  مفو�شية  وتنظم 
يقوم  ح��ي��ث  اجلدار”،  “فن  ور����ش���ة 
وتلوينها  جدارية  بت�شميم  الأطفال 

موؤ�ش�شة  وتقدم  تدويرها،  اإع��ادة  بعد 
بعنوان  فنية  ور���ش��ة  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب 
“ت�شميم حقيبة”، تهدف اإىل تطوير 
املهارات اليدوية لدى الأطفال نظراً 
بالذات،  ال��ث��ق��ة  تنمية  يف  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
ع����دداً  دخون”  “اأنفا�شك  وت���ق���دم 
ل��الأط��ف��ال حول  املمتعة  ال��ور���س  م��ن 

�شناعة العطور.
ال�شارقة  ���ش��ي��دات  ن���ادي  ي�����ش��ارك  كما 

التدوير  “اإعادة  ور����ش���ة  ت��ق��دمي  يف 
فيما  خمتلفة”،  م����واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ور�����ش����اً  مم”،  “مم  م���ط���ع���م  ي����ق����دم 
الفواكه  مكونات  خلط  كيفية  ح��ول 
واخل�����ش��روات لإع���داد ع�شري �شحي 
م��ع ���ش��رح لأه��م��ي��ة م��ك��ون��ات الع�شري 
ل�شحة وج�شم الإن�شان، وتقدم �شركة 

اخرتاعك«. “ار�شم  “�شو” ور�شة 
وتت�شمن الور�س امل�شتمرة طيلة اأيام 

امللونة”،  “الهند�شة  ور�شة  املعر�س، 
اخرتاع  كيفية  الأط��ف��ال  تعلم  ال��ت��ي 
جم�شمات واأ�شكال هند�شية با�شتخدام 
“الت�شميم  وور���ش��ة  امللونة،  العيدان 
الأط��ف��ال من  بالظل” وال��ت��ي تكن 
القطع  وت�����ش��ك��ي��ل وجت��م��ي��ع  ت��رك��ي��ب 
امل�����ش��ن��وع��ة م���ن امل��ع��ج��ون ب���ن���اء على 
ي��رون��ه، مب��ا يحفز  ال��ذي  �شكل الظل 

قدراتهم الذهنية والفكرية.

ويت�شنى لالأطفال امل�شاركني يف ور�شة 
اأ�شكال  “اإعادة التدوير” تنفيذ  عمل 
با�شتخدام مواد معاد  الأبعاد  ثالثية 
يف  م�شاركتهم  اإىل  اإ�شافة  تدويرها، 
“الوجوه الهزلية” التي  ور�شة عمل 
حت��ف��زه��م ع��ل��ى ر���ش��م وج���وه بع�شهم 

البع�س بطريقة فنية مبتكرة. 
�شا�شة  فيقدم  ال�شارقة  تلفزيون  اأم��ا 
التي   – الفرتا�شي”  “العامل 
اخل�شراء  ال�شا�شة  موؤثرات  ت�شتخدم 
عوامل  اإىل  الأط���ف���ال  ل��ن��ق��ل  امل��رئ��ي��ة 
ينظم  فيما  وامل�شتقبل،  ال��ف�����ش��اء  يف 
جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة، التابع 
ور�س  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء  ملوؤ�ش�شة 
اأ�شا�شيات  الأطفال  تعلم  يومياً  ن�شج 
حرفة “التلي” الإماراتية با�شتخدام 

نة املعاد تدويرها. اخليوط امللورّ
 كما تقدم موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة 
املراأة، ور�شة عمل عن �شناعة الألعاب 
ابتكار  م����ن  ال����ي����دوي����ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
ت��ع��ر���س غرفة  ح���ني  الأط�����ف�����ال، يف 
ال�شينما بالتعاون مع موؤ�ش�شة “فن” 
اأفالماً تتمحور حول الفئات الثالث 
للبينايل: م�شاعدة الآخرين، البيئة، 

الرتفيه والبتكار.

•• عجمان- الفجر:

بكلية  العملية  الرتبية  مكتب  نظم 
الإن�شانيات والعلوم ومكتب التدريب 
وال��ت��وظ��ي��ف ب��ع��م��ادة ���ش��وؤون الطلبة 
مهنيا  ي���وم���ا  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  يف 
ح�شره  والعلوم،  الإن�شانيات  لكلية 
وخريجة  خ��ري��ج   120 م���ن  اأك����رث 
الكلية  وطلبة متوقع تخرجهم من 
بالإ�شافة اإىل �شيوف من موؤ�ش�شات 
و�شركاء التنمية ومتحدثني وكوكبة 

من اأهل الخت�شا�س.
الدكتور  الأ�شتاذ  املهني  اليوم  افتتح 
ال�����ش��ي��خ ول�����د ح����م����ود، ع��م��ي��د كلية 
ب  رحرّ بكلمة  وال��ع��ل��وم،  الإن�����ش��ان��ي��ات 
م��ن هيئة  ال��ك��رمي  ب��احل�����ش��ور  فيها 
موؤ�ش�شات  م��ن  و���ش��ي��وف  تدري�شية 
وهيئات و�شركات م�شاهمة بالإ�شافة 
اإىل ق�����ش��م ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
ل�����ش��رط��ة عجمان.  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
واأك�����د يف ك��ل��م��ت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذه 
الطلبة  عالقة  توطيد  يف  الفعالية 

باملجتمع اخلارجي و�شوق العمل.
انعقدت  امل���ه���ن���ي  ال�����ي�����وم  وخ��������الل 
النقا�شية  اجل��ل�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
مل��ت��ح��دث��ني وم��ت��خ�����ش�����ش��ني، ُط�����ِرح 
التي  املحاور  من  جمموعة  خاللها 
املهنية  والكفايات  بامل�شارات  تتعلق 
ملتخ�ش�شي كلية الإن�شانيات والعلوم 

ومناهج بناء الذات.
�شيخة  ال����دك����ت����ورة  ق����دم����ت  ح���ي���ث 
ال����ع����ري، ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س يف 
�شابق  وع�شو  العليا  التقنية  كليات 
ال����وط����ن����ي الحت�������ادي  امل���ج���ل�������س  يف 
والبملان العربي، حما�شرة بعنوان 

الدكتور  ق����دم  ك��م��ا  اأنت”.  “كن 
نف�س  ع��ل��م  طبيب  ال��ك��رخ��ي،  خليل 
التخ�ش�شي،  ع��ج��م��ان  مب�شت�شفى 
املهنية  “امل�شارات  بعنوان  حما�شرة 
والأخ�شائي  ال��ن��ف�����ش��ي  ل��ل��ط��ب��ي��ب 

النف�شي«.
مدير  الر�شيدي،  علي  الأ�شتاذ  اأم��ا 
م�������ش���اع���د ل�����دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد 
الرتبية  ب���وزارة  للتدريب  الب�شرية 

والأ����ش���ت���اذ  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  م���ن 
عمران احلمر، من دائرة اخلدمات 
ح�شني  والأ�����ش����ت����اذ  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
الداخلية،  وزارة  م���ن  اإب����راه����ي����م، 
والأ�شتاذ اإجالل حامد، من املدر�شة 
واأدار  ب���دب���ي،  ال���ث���ان���وي���ة  ال��ه��ن��دي��ة 
دالية  الدكتورة  بينهم  فيما  احل��وار 

البديوي.
بالطلبة  خا�شة  جل�شة  تنظيم  ومت 

ق�شم  رئ���ي�������س  زك�����ارن�����ة،  اإب����راه����ي����م 
بعنوان  ور����ش���ة  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ل��غ��ات 
الأ�شتاذ  وق���دم  ال����ذات،  ت�شويق  ف��ن 
م���دي���ر مكتب  اإ����ش���م���اع���ي���ل،  حم��م��د 
�شوؤون  بعمادة  والتوظيف  التدريب 
ال�شرية  كتابة  ح��ول  ور���ش��ة  الطلبة 
اإينا�س  ال��ذات��ي��ة، وق��دم��ت الأ���ش��ت��اذة 
الرتبية  م��ك��ت��ب  م�����ش��وؤول��ة  خ��ل��ي��ل، 
العملية يف كلية الإن�شانيات والعلوم 

والتعليم يف �شلطنة عمان حما�شرة 
بعنوان “مناهج بناء الذات«.

كما ُعِقدت جل�شة نقا�شية خلريجي 
ي�شغلون  ال��ذي��ن  املتميزين  الكلية 
العمل،  م��ي��دان  يف  متنعة  منا�شب 
وتت ا�شت�شافتهم لينقلوا جتاربهم 
وخبتهم وق�ش�س جناحهم لطلبة 
ال��ك��ل��ي��ة امل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م، وه���م : 
املهريي،  ���ش��ال��ح  ح��م��ي��د  الأ����ش���ت���اذ 

مقابالت  وُعِقدت  تخرجهم  املتوقع 
حتاكي  ل����ه����م  اف����رتا�����ش����ي����ة  ع����م����ل 
 Mock ع�����ن�����وان  حت�����ت  ال�����واق�����ع 
ثالث  وُع���ق���دت   .Interview
التدريب  ل��ط��ل��ب��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ور������س 
تزويدهم  واملتوقع تخرجهم بهدف 
ال�شرية  ب��اإع��داد  اخلا�شة  ب��امل��ه��ارات 
ال��ذات��ي��ة واج��ت��ي��از م��ق��اب��الت العمل 
ب��ن��ج��اح. ح��ي��ث ق���دم ال��دك��ت��ور بالل 

املقابالت  مب���ه���ارات  خ��ا���ش��ة  ور���ش��ة 
ال�شخ�شية.

امل��ه��ن��ي، مت تكرمي  ال��ي��وم  ويف خ��ت��ام 
واخلريجني  الرئي�شيني  املتحدثني 
النقا�شية  ب���احل���ل���ق���ة  امل�������ش���ارك���ني 
و�����ش����رك����اء ال��ت��ن��م��ي��ة م����ن امل����دار�����س 
تنمية  ووزارة  املجتمعية  وال�شرطة 
امل��ج��ت��م��ع، وال���ف���ري���ق امل�������ش���ارك من 

مدر�شة الوطنية.

•• اأبوظبي -وام: 

يف  احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  اأ�شهم 
املتبعة  والآليات  بالأ�ش�س  تغيري جذري  اإحداث 
العاملي،  امل�شتوى  على  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  يف 
مما اأ�شهم يف زيادة التقارب والتفاعل بني اأفراد 
توا�شل  برامج  وتبني  وحكوماتهم،  املجتمعات 
اأكرث �شفافية وم�شوؤولية تعتمد الدقة وحترتم 

عقلية املتلقي.
رعاية  �شنويا حتت  يقام  ال��ذي  املنتدى  وحت��ول 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد 
�شانعي  لجتماع  عاملية  من�شة  اإىل  ال�����ش��ارق��ة، 
واملهتمني  العالقة  واأ�شحاب  واخل��باء  القرار 
مب��ج��ال الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي م��ن خمتلف دول 
 2012 العامل، حيث جنح منذ انطالقته عام 
و303  م�شاركا   23273 نحو  ا�شتقطاب  يف 

متحدثني رئي�شيني.
وحقق املنتدى طوال ال�شنوات املا�شية خطوات 
ن��وع��ي��ة يف ت��ت��ني بنية الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف 
يف  وم��وؤث��رة  فعالة  ك���اأداة  دوره  وتعزيز  املنطقة 
خدمة ق�شايا املجتمع والرتقاء مب�شتوى حياة 
النا�س ومواكبة املتغريات العاملية والتكنولوجية 

وت�شخريها لتنمية الإن�شان.
وجاء انطالق اأعمال الدورة الأوىل من املنتدى 
اآن����ذاك  2012 وق���د ح��م��ل  ف���باي���ر   26 ي���وم 
و�شارك  احلكومي”  الت�شال  “منتدى  م�شمى 

ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م���ن ك��ب��ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات واخل����باء 
اإىل  احلكومي،  الت�شال  قطاع  يف  املتخ�ش�شني 
ج��ان��ب ط��ي��ف وا���ش��ع م��ن م�����ش��اه��ري الإع�����الم يف 
الوطن العربي بالإ�شافة اإىل عدد من اأبرز قادة 

الفكر والراأي يف املنطقة والعامل.
و�شهد املنتدى يف تلك الدورة انعقاد 8 جل�شات 
نقا�شية تتناول عدداً من املو�شوعات ذات ال�شلة 
مبا  املوؤ�ش�شي  والت�شال  الإع��الم  اأداء  بتطوير 
يتما�شى مع �شعي مركز ال�شارقة الإعالمي لبناء 
احلكومي  الت�����ش��ال  فكر  يف  ج��دي��دة  منظومة 
بالإمارة، واإىل ت�شحيح املفاهيم اخلاطئة حول 

الت�شال احلكومي.
واأ�شهم جناح الدورة الأوىل من املنتدى يف زيادة 
الثانية  ال��دورة  امل�شجلني حل�شور جل�شات  عدد 
عام  يف  اأعمالها  افتتحت  التي   300% بن�شبة 
خطاب  ف��ع��ال  ت��وا���ش��ل  �شعار”  حت��ت   2013
الإمارات  داخ��ل  م��ن  وا�شعة  مب�شاركة  موحد” 
اإدارية  �شخ�شية   1500 على  تزيد  وخارجها 
و�شيا�شية واإعالمية، اإىل جانب خباء الت�شال 
وال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع الت�������ش���ال احل��ك��وم��ي يف 
الإدارات الر�شمية وطالب الإعالم ..وتحورت 
اأ�ش�س  يف  التغيري  وج��وب  املنتدى حول  جل�شات 
الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي يف ظ���ل احل������راك ال���ذي 

ي�شهده العامل.
وكانت الدورة الثالثة من املنتدى، حمطة مهمة 
يف م�شرية منتدى ال�شارقة لالت�شال احلكومي 
بخروجه من اإطاره املحلي نحو العاملية، وعقدت 

روؤية  »اأدوار خمتلفة..  �شعار  ال��دورة حتت  هذه 
واحدة« مب�شاركة كبار ال�شخ�شيات العاملية من 
بالت�شال  واملعنيني  القرار  و�شانعي  امل�شوؤولني 

احلكومي.
ورك�������زت ال��������دورة ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى و����ش���ع خطة 
ا�شرتاتيجية لالت�شال والتوا�شل بني احلكومات 
وج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات وال��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، كي 

تت�شح معامل الت�شال بني اجلانبني.
ورك����زت م��و���ش��وع��ات امل��ن��ت��دى ذل���ك ال��ع��ام حول 
الت�شال  ب���ه  ي�����ش��ه��م  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي  ال������دور 
احلكومي يف حت�شني �شورة الدول، والتاأثري يف 
م�شتقبلها القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي، 
وح���ول اخل��ط��وات ال��ت��ي ي��ج��ب ات��خ��اذه��ا لر�شم 
توا�شاًل  اأك��رث  حكومات  نحو  الطريق  خريطة 

وا�شتجابًة مع اجلمهور.
�شعار  حت��ت  للمنتدى  الرابعة  ال���دورة  وع��ق��دت 
وح�شرها  اأف�شل”،  نتائج  حمددة..  “خطوات 
جل�شات   8 وت�����ش��م��ن��ت  م�����ش��ارك  اآلف   3 ن��ح��و 
عمل، كما ا�شتعر�شت درا�شات احلالة والتجارب 
احلكومي،  الت�������ش���ال  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا جت��رب��ة الحت����اد الأوروب�����ي حول 
بثقافات  خمتلفة  �شعوب  بني  التوا�شل  طبيعة 
اإطالق  املنتدى  و�شهد  ولغات متعددة.  متنوعة 
�شاحب  اأ�شدر  والذي   ”24 ال�شارقة  “موقع 
كموقع  باإن�شائه  ق���راراً  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
ال�شارقة  “مركز  ي��ت��ب��ع  اإخ����ب����اري  اإل����ك����رتوين 
العربية  باللغتني  املوقع  وي�شدر  الإعالمي”، 

والإجنليزية.
وح��ر���س امل��ن��ت��دى ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ال��ط��الب من 
بهم  خا�شة  وفعاليات  نقا�شية  جل�شات  خ��الل 
حيث �شارك 300 طالب وطالبة يف الفاعليات 
م�شمى  وه��و  الأخ�شر”،  “الكر�شي  خ��الل  م��ن 

اأطلق على امل�شاركات الطالبية.
ورك������زت ال������دورة اخل��ام�����ش��ة ال���ت���ي ع���ق���دت عام 
“نحو جمتمعات ترتقي”،  �شعار  2016 حتت 
على  م�����ش��ارك   2500 م��ن  اأك���رث  وا�شت�شافت 
الت�������ش���ال احلكومي  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ع���الق���ة 
الت�شال  ي��ل��ع��ب��ه  ال������ذي  وال��������دور  وامل�����واط�����ن، 
احل��ك��وم��ي يف خ��دم��ة الإن�����ش��ان ب�شكل ع���ام من 
امل��وا���ش��ي��ع احل��ي��ات��ي��ة، والرتكيز  ت��ن��اول  خ���الل 
دور  ا�شتعر�شت  كما  احليوية،  القطاعات  على 
املعرفة،  جمتمعات  بناء  يف  احلكومي  الت�شال 
بعدد  التعليمية  املوؤ�ش�شات  جتربة  اإىل  ا�شتناداً 

من الدول.
الت�شال  دور  اإىل   2016 ع��ام  دورة  وتطرقت 
الإعالمية  احل���م���الت  ت��ن��ظ��ي��م  يف  احل���ك���وم���ي 
ال�شباب  نحو  وتوجيهها  املكثفة،  والتثقيفية 
والجتماعية  ال��ف��ك��ري��ة  ل��ل��ظ��واه��ر  ل��ل��ت�����ش��دي 
والعقائدية كافة، التي تغذي التطرف، والعمل 
اإرهاب  اإىل  يتحول  اأن  قبل  واأده يف من�شاأه  على 
والثقايف،  والجتماعي،  القومي،  الأم��ن  يهدد 
والق���ت�������ش���ادي ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات يف ال���ع���دي���د من 

الدول.
حتت   2017 ال�����ش��اد���ش��ة  ال�������دورة  وان��ط��ل��ق��ت 

�شاملة”  تنمية  جمتمعية...  “م�شاركة  �شعار 
جل�شات  و7  رئ���ي�������ش���ة،  ك���ل���م���ات   6 وت�����ش��م��ن��ت 
و5  خ��ارج��ي��ة،  ح��واري��ة  جل�شات  و6  حم��وري��ة، 
ور�س عمل م�شاحبة، و3 جل�شات تفاعلية، كما 
�شهد املنتدى م�شاركة م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى 

من دولة الإمارات وخارجها.
الت�شال  دور  ع��ل��ى  ال�����ش��اد���ش��ة  ال�����دورة  ورك����زت 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  امل��ح��وري  احلكومي 
الرائد  للدور  انعكا�شاً  تثل  والتي  امل�شتدامة، 
بتعزيز  الإم���������ارات  ودول������ة  ال�������ش���ارق���ة  لإم�������ارة 
ك��اف��ة اجلهود  ل��دع��م  دور الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي 
كافة  وعلى  القطاعات،  خمتلف  يف  احلكومية 
امل�شتويات، مبا يوؤمن م�شتقباًل اأف�شل لالأجيال 

القادمة.
و�شهدت الدورة ال�شابعة 2018 م�شاركة اأكرث 
من 40 متحدثاً من 16 دولة، ناق�شوا عدداً من 
الت�شال  “م�شتقبل  ح��ول  ت��دور  التي  الق�شايا 
و�شهد  الرقمي”.  املجتمع  ع�شر  يف  احلكومي 
وملهمة  ح��واري��ة  جل�شة   18 تنظيم  امل��ن��ت��دى 
ع�شف  جل�شات  واأرب��ع  تفاعلية،  خطابات  و�شتة 
لل�شحفيني  ور����س عمل   7 اإىل  اإ���ش��اف��ة  ذه��ن��ي، 
واملخت�شني بالت�شال احلكومي وزوار املنتدى.

بالفعاليات  ث��ري��ة  ال�����ش��اب��ع��ة  ال������دورة  وج�����اءت 
العمل  وور���س  والتفاعلية  احلوارية  واجلل�شات 
ن��وع��ه��ا وح��ر���ش��ت على  وامل���ب���ادرات الأوىل م��ن 
اإ�شراك ال�شباب والأطفال مبا ي�شاهم يف حتفيز 
يف  جديدة  منظومة  بناء  نحو  واحل���وار  العمل 

ف��ك��ر الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ت��ت��واف��ق م��ع اللفية 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  ومقت�شيات  الرقمية 

التي ت�شهدها ال�شاحة العاملية.
الدويل  امل��ن��ت��دى  م��ن  الثامنة  ال����دورة  وتنعقد 
»تغيري  ����ش���ع���ار  احل���ك���وم���ي، حت����ت  ل���الت�������ش���ال 
من   21-20 يومي  اإن�����ش��ان«  تطوير  ���ش��ل��وك.. 
مار�س/ اآذار 2019، يف مركز اإك�شبو ال�شارقة، 
مب�شاركة ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني م��ن داخل 
وخ����ارج دول����ة الإم�������ارات. وي��ت��ن��اول امل��ن��ت��دى يف 
امل���ح���اور املتعلقة  دورت����ه اجل���دي���دة، ع����دداً م��ن 
الإن�شان  ب���دور الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف ت��ك��ني 
املال  راأ�س  التنمية على م�شتوى  وتعزيز فر�س 
الجتماعية  النظرة  تغيري  اأب��رزه��ا:  الب�شري، 
للتعليم، وبناء ثقافة مهارات امل�شتقبل، وتاأ�شيل 
الإيجابية و�شبل ال�شعادة امل�شتدامة، اإ�شافة اإىل 
غر�س ِح�س امل�شوؤولية الفردية وتاأثري الفرد يف 

واقع الب�شرية.
وتركز هذه الدورة على تاأثري الت�شال احلكومي 
يف �شياغة م�شارات الأفراد والتوعية بالق�شايا 
احلكومي  الت�شال  فمهمة  وامل�شريية،  املهمة 
هي بناء الإن�شان الواعي وامللتزم الذي ينظر اإىل 
العامة،  امل�شلحة  من  كجزء  اخلا�شة  م�شاحله 
اإل  تتكامل معها ول تتعار�س، وهذا ل يتحقق 
من خالل و�شع اخلطط الت�شالية املتخ�ش�شة 
اإىل  امل�شريية  الق�شايا  حتويل  يف  ت�شهم  التي 
ممار�شات فردية وعامة، يتمكن خاللها كل فرد 

من معرفة دوره يف خدمتها.
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ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، يف اإع����ادة 
اأن  الإع��م��ار، ول��ك��ن ذل��ك يتطلب 
اأمر  وه��و  م�شتقرة،  �شوريا  تكون 
اأن  ب��ع��د  الآن،  امل��ن��ال ح��ت��ى  ب��ع��ي��د 
حتولت احلرب الأهلية يف �شوريا 
وتركيا،  اإ�شرائيل،  مع  �شراع  اإىل 

واإيران، والأكراد.
الأمريكي  الن�������ش���ح���اب  وي����زي����د 
على  وع����الوة  الأم�����ور،  تعقيد  يف 
ذلك تفاقمت الأزمة القت�شادية 
ال�شراع  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  يف 
الب�شرية،  امل��وؤ���ش��رات  وت��راج��ع��ت 

مثل متو�شط عمر الفرد. 
اأتالنتيك”  “ذا  تقرير  ويختتم 
ب����اأن احل���ري���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة التي 
الأ�شد  �شد  الحتجاجات  اأ�شعلت 
ل تزال مفقودة، ومل ينته تهديد 
داع�س حتى مع فقدانه ال�شيطرة 
ا�شتوىل  ال���ت���ي  الأرا������ش�����ي  ع���ل���ى 
اإعادة  اأزم���ة  ف���اإن  ول��ذل��ك  عليها، 
هذه  تو�شيع  اإىل  �شتقود  الإع��م��ار 

الثغرات. 
وب���ح�������ش���ب ن���ي���ك���ول����س ه���ريا����س، 
مبركز  �شوريا  ���ش��وؤون  يف  اخلبري 
الأم���ن الأم��ري��ك��ي اجل��دي��د، على 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل الخ��ت��ي��ار بني 
ق���ب���ول ف�����وز الأ������ش�����د يف احل����رب 
اأو  اإع�������ادة الإع�����م�����ار،  وال����ب����دء يف 
ال�شطراب،  خطر  مع  التعاي�س 
وف����ج����وات احل���ك���م امل�����وج�����ودة يف 
مناطق �شا�شعة بال�شرق الأو�شط.  

•• وا�شنطن-وكاالت:

كري�شناديف  ال�������ش���ح���ايف  راأى 
كالمور اأن بقاء الرئي�س ال�شوري 
ب�����ش��ار الأ����ش���د يف ال�����ش��ل��ط��ة يقف 
ع��ق��ب��ة يف ط���ري���ق اإع�������ادة اإع���م���ار 
خطرياً  م��اأزق��اً  يواجه  اإذ  �شوريا، 
رو�شيا  الرئي�شيني  داع��م��ي��ه  لأن 
حتمل  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ان  ل  واإي��������ران 
الوقت  الإع��م��ار، ويف  اإع���ادة  كلفة 
نف�شه يرف�س خ�شومه يف الغرب 
تقدمي اأي م�شاعدة قبل النتقال 

ال�شيا�شي لل�شلطة. 
وي�شري كالمور، يف تقرير مبجلة 
اإىل  الأمريكية،  اأتالنتيك”  “ذا 
اندلع  الذي  ال�شوري  ال�شراع  اأن 
بالرئي�س  اأع��وام مل يطح   8 منذ 
ال�شوري ب�شار الأ�شد الذي ليزال 
للبالد، ولكن �شوريا باتت  رئي�شاً 
 250 دول��ة ُمدمرة و حتتاج اإىل 
اإعمارها،  لإع������ادة  دولر  م��ل��ي��ار 
املتحدة،  الأمم  تقديرات  بح�شب 
اأ���ش��ع��اف الناجت  اأرب��ع��ة  اأي ق��راب��ة 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ل�����ش��وري��ا قبل 

احلرب الأهلية. 

العقوبات االقت�صادية
 على رو�صيا

ع�شكرياً  دع��م��اً  رو���ش��ي��ا  وق��دم��ت 
الأ�شد  نظام  لبقاء  �شرورياً  ك��ان 
ال�شورية  منذ تدخلها يف احل��رب 

ك��ان��ت خا�شعة  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
ُدمرت  كما  وداع�����س،  للمعار�شة 
ف�شاًل  وامل�شت�شفيات،  امل���دار����س، 
اأما  عن م��دن ك��بى مثل الرقة، 
فتعطلت  ال��ري��ف��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
وُخربت  العمل،  عن  الري  قنوات 

�شوامع احلبوب. 
وت�شع مثل هذه الأو�شاع املاأ�شوية 
ال��غ��رب يف م����اأزق اأي�����ش��اً،  ف��ه��و ل 
ي��رغ��ب ال��غ��رب يف م��ك��اف��اأة الأ�شد 
باإعادة بناء �شوريا وتعزيز قب�شته 
ناحية  م��ن  ولكنه  ال�شلطة،  على 
الأو�شاع  جتاهل  يريد  ل  اأخ��رى 
الإن�شانية التي تزداد �شوءاً ب�شبب 

غياب الأموال ال�شخمة. 
الدوليون  امل��ان��ح��ون  ت��ع��ه��د  وق���د 
امل��ا���ش��ي بتقدمي  ي����وم اخل��م��ي�����س 
7 م��ل��ي��ارات دولر  ب���  م�����ش��اع��دات 
)مبا يف ذلك 397 مليون دولر 
للمدنيني  املتحدة(  الوليات  من 
امل��ت�����ش��رري��ن م���ن ال����ن����زاع، ولكن 
املبالغ  بكثري من  اأق��ل  املبلغ  ه��ذا 

الحتاد  حددها  التي  ال�شرورية 
الأوروبي. 

اأزمة اإعادة االإعمار 
امل�شوؤولني  ع��ن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ن��ق��ل 
اأنهم  ال�������ش���وري���ني  احل���ك���وم���ي���ني 
من  ف��ق��ط  بال�شتثمار  ي��رح��ب��ون 
دعمت  التي  ال�شديقة”  “الدول 
الأهلية،  احل��رب  الأ���ش��د يف  نظام 
وب��ال��ط��ب��ع ل ي��وج��د ال��ك��ث��ري من 

املر�شحني. 
جريان  يخ�شى  نف�شه  الوقت  ويف 
مليارات  �شخ  م��ن  ال��ع��رب  �شوريا 
نهاية  �شتقود يف  التي  ال���دولرات 

املطاف اإىل تعزيز اإيران. 
اأما تركيا فتعمل على اإعادة اإعمار 
يف  عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  الأج����زاء 
خارج  طموحات  ولديها  ���ش��وري��ا، 

تلك املناطق اأي�شاً. 
وي�شعى نظام الأ�شد اإىل م�شاركة 
ال�������ش���ني، ال���ف���اع���ل ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
م�������ش���اري���ع ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

يف 2015 للحفاظ على نفوذها 
تعاين  ولكنها  الإقليمي اجلديد، 
هائلة  اق���ت�������ش���ادي���ة  ق����ي����ود  م����ن 
القت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات  ب�����ش��ب��ب 
غزوها  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ف���رو����ش���ة 
ل�شبه جزيرة القرم الأوكرانية يف 
2014، وتدخلها يف النتخابات 
ولذلك   ،2016 يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
�شيئة  ح��ال��ة  اق��ت�����ش��اده��ا يف  ب���ات 
اأ�شعار  ان��خ��ف��ا���س  ب��ع��د  خ���ا����ش���ًة 
ب��اإم��ك��ان مو�شكو  ال��ن��ف��ط، ول��ي�����س 
دع���م اإع����ادة اإع��م��ار ���ش��وري��ا، وهي 
املجتمع  ح�������س  حت��������اول  ال����ت����ي 

الدويل على امل�شاهمة يف ذلك. 
املتحدة  ال������ولي������ات  وت����رف���������س 
ب�شدة  ال���غ���رب���ي���ون  وح����ل����ف����اوؤه����ا 
�شوريا  اإع��م��ار  اإع���ادة  يف  امل�شاهمة 
ال�شيا�شي  النتقال  غياب  ظل  يف 
الذي  الأم��ر  �شوريا،  احلقيقي يف 
�شخ�س،  م���ل���ي���ون   18 ي������رتك 
يف  الالجئني،  من  تقريباً  ثلثهم 
مواجهة م�شتقبل غام�س، يف بلد 

باتت حالته الآن اأ�شواأ بكثري مما 
كان عليه حني بداأ ال�شراع. 

اأن  اأتالنتيك”  “ذا  ويرى تقرير 
الناجحة  الإع���م���ار  اإع����ادة  ج��ه��ود 
النظرية،  الناحية  م��ن  �شتقود، 
النازحني  م���الي���ني  ع������ودة  اإىل 
ولكن  دي���اره���م،  اإىل  ال�����ش��وري��ني 
���ش��ت��ظ��ل م�����ش��ك��ل��ة الأم�������ن داخ����ل 
�شيوؤدي  الأرج�����ح  وع��ل��ى  ���ش��وري��ا، 
وج�����ود اأج������زاء م���ن ���ش��وري��ا غري 
اأزمة  تفاقم  اإىل  للعي�س،  �شاحلة 
الالجئني التي اجتاحت اأوروبا يف 
الأمر  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 
اأخ��رى من  اأجياًل  الذي �شيرتك 
ال�شوريني يف خميمات الالجئني، 
يف  امل�شيفة  البلدان  رحمة  حتت 

كثري من الأحيان. 

ماأزق خطري 
الوليات  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
ت�شعان  واأوروب�����������������ا  امل�����ت�����ح�����دة 
ذل����ك  الإ��������ش�������الح�������ات، مب������ا يف 

�شرطاً  ال�������ش���ي���ا����ش���ي،  الن����ت����ق����ال 
دور  ب��اأي  ال�شطالع  قبل  م�شبقاً 
يف اإع���ادة الإع��م��ار، وت��ع��ولن على 
لالأ�شد  الرئي�شيني  الداعمني  اأن 
اإعادة  كلفة  حتمل  ي�شتطيعان  ل 
الإعمار، ومن ثم فاإن بقاء الأ�شد 
الرئي�شية  العقبة  هو  ال�شلطة  يف 

اأمام اإعادة اإعمار �شوريا. 
رجال  �شيدرك  املطاف  نهاية  ويف 
الأع������م������ال ال����ع����ل����وي����ون، وال������ذي 
ي��دع��م��ون ال��ن��ظ��ام يف اخل���ارج اأنه 

عبء يحول دون اإنقاذ البالد. 
�شنوات  م���ن���ذ  ال����غ����رب  وي����ح����اول 
ال�����ش��غ��ط ع���ل���ى رو����ش���ي���ا لإج���ب���ار 
الأ�شد على التنازلت، ولكن يبدو 
النوع  ب��ه��ذا  تهتم  ل  مو�شكو  اأن 
ال�شالحات  لفر�س  النفوذ  من 
بعيداً  ال�شلطة  ون��ق��ل  احلقيقية 

عن دم�شق. 
وامل���ف���ارق���ة، ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر، اأن 
ُيعد  الإعمار  اإع��ادة  على  الرتكيز 
تكتيكاً لالعرتاف ال�شمني ببقاء 

مقتل �سحايف معار�س 
يف جنوب هندورا�س 

 •• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب:

معار�س  هندورا�شي  �شحايف  قتل 
ال�����ش��ارع يف جنوب  ب��ال��ر���ش��ا���س يف 
الو�شطى،  اأمريكا  يف  الواقع  البلد 
ومنظمات  ال�شرطة  ذكرت  ح�شبما 

حقوقية .
التي  ناكومي  يف  ال�شرطة  وق��ال��ت 
جنوب  ك���ي���ل���وم���رت   100 ت���ب���ع���د 
العا�شمة تيغو�شيغالبا اإنرّ ليوناردو 
غ��اب��ري��ي��ل ه��رن��ان��دي��ز ال��ب��ال��غ 54 
عاما اأ�شيب بالر�شا�س يف ال�شارع 

ونقل اإىل عيادة تويف فيها لحقا.
اإنرّ هرينانديز،  ال�شهود  اأحد  وقال 
الذي كان يعمل مرا�شال تلفزيونيا 
اأ�شد  ف����ايل وي��ع��د م���ن  يف حم��ط��ة 
الهندورا�شية،  احلكومة  منتقدي 
ق��اب��ل �شخ�شا  ي��رتج��ل ح���ني  ك���ان 

اأطلق عليه النار.
احلكومية  غ��ري  ال��ل��ج��ن��ة  واأف������ادت 
كان  هرنانديز  اأنرّ  التعبري  حلرية 
“ال�شعب  ب��رن��ام��ج  وم��ق��دم  م��دي��ر 
با�شم  امل��ت��ح��دث  ي��ت��ح��دث«. وق����ال 
الإن�شان  حلقوق  الوطني  املفو�س 
خوليو فيال�شكيز اإنرّ 77 �شحافيا 
ومذيعا ومالك وموظف يف و�شائل 
اإع�����الم ق��ت��ل��وا يف ه���ن���دورا����س منذ 

العام 2001.
باملائة   92 اأنرّ  اإىل  املتحدث  واأ�شار 
م�����ن ه�������ذه اجل������رائ������م ت�����ر دون 
التحقيق  ي��ت��م  ل  اإن���ه���ا  ب���ل  ع��ق��اب 
هندورا�س  ��ل  وت�����ش��كرّ اأ���ش��ا���ش��ا.  فيها 
وغواتيمال  ال�شلفادور  وجريانها 
“املثلث ال�شمايل”، املنطقة الأكرث 
ب��وؤر ال�شراع  عنفا يف العامل خ��ارج 

الرئي�شية.

الأ�شد يف ال�شلطة. 
رو�شيا  امل�شتمر من  الدعم  ورغ��م 
واإيران، وان�شحاب غالبية القوات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة الأم����ري����ك����ي����ة، ف����اإن 
الأ���ش��د ي��واج��ه م��اأزق��اً خ��ط��رياً، اإذ 
كلفة  حتمل  اأن�شاره  ي�شتطيع  ل 
اإع��ادة الإع��م��ار، ويف الوقت نف�شه 
ال���غ���رب  ي���رف�������س خ�������ش���وم���ه يف 
ال���ق���ي���ام ب����ذل����ك، وح���ت���ى اإي�������ران، 
لالأ�شد،  الآخ��ر  الرئي�شي  الداعم 
الأمريكية  العقوبات  م��ن  تعاين 
املفرو�شة عليها ول تلك الكثري 

للم�شاهمة يف اإعادة الإعمار. 

اأو�صاع ماأ�صاوية
الأمريكية  املجلة  تقرير  ويلفت 
الكثري  اإىل  حتتاج  �شوريا  اأن  اإىل 
ال��ب��ن��اء، فقد ن��زح حوايل  لإع����ادة 
وف���ق���دوا  ���ش��خ�����س  م���ل���ي���ون   11
م��ن��ازل��ه��م، واأ����ش���ف���ر ال��ق��ت��ال عن 
للمياه،  التحتية  البنية  ت��دم��ري 
والكهرباء  ال�����ش��ح��ي،  وال�����ش��رف 

املجتمع الدويل اأمام خيارين اأحالهما مر

هل حقًا ل اأحد يريد م�ساعدة الأ�سد يف اإعمار �سوريا؟
اإما التعاي�ص مع خطر عدم اال�صتقرار اأو قبول فوز الرئي�ص ال�صوري باحلرب

الناجون من مذبحة كراي�ست�سري�س: »نحن الأوفر حظا« 
•• كراي�شت�شري�س-رويرتز:

النور يف كراي�شت�شري�س وبداأ  عندما دخل رجل مدجج بال�شالح م�شجد 
الو�شوء  غرفة  يف  ك��ان  في�شل  ���ش��ردار  اأن  ت�شادف  امل�شلني  اأرواح  ح�شد 
اأمري داود وزوجته يتوقفان بال�شيارة يف  وجرى �شيخ فهد مبتعدا وكان 

اخلارج اإذ و�شال متاأخرين دقائق على �شالة اجلمعة.
ق��ت��ل جماعي  ح���ادث  اأ����ش���واأ  م��ن  ال��ن��ج��اة  ل��ه��م  كتبت  ه������وؤلء مم��ن  ك���ان 
وع�شرات  قتيال   50 �شقوط  اأ�شفر عن  وال��ذي  نيوزيلندا  بالر�شا�س يف 

اجلرحى.
وكان م�شجد النور هو الهدف الأول للهجوم.

مقابل  باحلركة  ميوج  �شارع  على  املطل  املبنى  اإىل  القاتل  و�شول  عقب 
حدائق النباتات يف كراي�شت�شري�س كانت هنا اأمري تتوقف بال�شيارة لإنزال 

زوجها اأمري داود لأداء ال�شالة.
نار’.  اإط��الق  �شوت  ه��ذا  اأن  ’اأعتقد  زوجتي  “قالت  ل��روي��رتز  داود  ق��ال 
اأن يحدث ذلك يف كراي�شت�شري�س. م�شتحيل. رمبا  فقلت:  ل. ل ميكن 

كان ما�شا كهربائيا اأو �شيء من هذا القبيل«.
تدور  ب��داأت  امل�شجد  من  خارجني  يهرعون  النا�س  هنا  �شاهدت  وعندما 
امل�شلح  ظهر  وعندها  للم�شجد  امل���وؤدي  ال�شغري  امل��دخ��ل  ح��ول  بال�شيارة 

خارجا من املبنى.
و�شقط اأمام عينيه �شاب  وقال داود “فجاأة اأطلق امل�شلح النار باجتاهنا”. 

كان يجري ناحيتهما مبتعدا عن امل�شجد.
انطلقت  ثم  ح��دث.  ما  �شاهدت  اأم��ام��ي.  بر�شا�شتني  “اأ�شيب  واأ���ش��اف 

الدفعة كلها باجتاهنا«.
وتابع “دفعت زوجتي لأ�شفل وانحنيت عليها«.

وارتدت الر�شا�شات عن ال�شيارة واأ�شاب بع�شها الزجاج وبع�شها مقدمة 
ال�شيارة وامتالأت ال�شيارة بالدخان وغاز مكيف الهواء. لكن مل ت�شب اأي 

طلقة داود وزوجته.
اأيديهما يف ال�شغط على الدوا�شات وحتريك ال�شيارة  وا�شتخدم الثنان 
الأم��ان يف بيت قريب كان �شاحبه ي�شرخ  اإىل حيث  مبا يكفي لالبتعاد 

مناديا عليهما اأن ياأتيا لالختباء عنده.

•• كين�شا�شا-اأ ف ب:

اأكرث  واأ���ش��ي��ب  حتفهم  الأق���ل  على  �شخ�شا   24 لقي 
م��ن 31 اآخ��ري��ن ب��ج��روح ب��ع��دم��ا خ���رج ق��ط��ار ب�شائع 
الكونغو  يف  �شكته  عن  �شرا  مت�شللني  رك��اب  متنه  على 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة، وف���ق م��ا اأف�����ادت ال�����ش��رط��ة وهيئات 

طبية.
البلد  غ��رب  و�شط  كا�شاي يف  اإقليم  يف  احل���ادث  ووق��ع 

الواقع يف و�شط افريقيا.
وقال م�شوؤول حملي يف �شرطة ال�شكة احلديد لوكالة 
فران�س بر�س “انت�شلنا 24 جثة معظمهم اطفال. اإنها 

ح�شيلة مبدئية لأن العربات ل تزال مقلوبة«.
“معظم  احل��ادث  موقع  يف  املتواجد  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 
الركاب مت�شللني �شرا لأنه قطار ب�شائع. علرّقنا عمليات 

البحث ب�شبب حلول امل�شاء يف املنطقة«.

فوق  م��ن  �شقطت  ال��ع��رب��ات  م��ن  “العديد  اأن  واأو���ش��ح 
اأخ��رى ل  اجل�شر يف مياه نهر لومبي وخم�شة عربات 

تزال مقلوبة«.
ومت نقل امل�شابني بجروح خطرية اإىل م�شت�شفى مدينة 

كاكنغي املجاورة.
القطار  خ��روج  الوطنية  احلديد  ال�شكة  هيئة  واأك���دت 

عن �شكته.
���ش��ه��ر يف الكونغو  وه����ذا ث��ال��ث ح����ادث ق��ط��ار يف ن��ح��و 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة. وق��ت��ل خ��م�����ش��ة ا���ش��خ��ا���س يف حادث 
قطار ركاب ال�شهر الفائت يف حمطة كاليندا يف جنوب 

البالد.
دامية يف  تكون  ما  وع��ادة  القطارات متكررة  وح��وادث 
الأط���راف  م��رتام��ي��ة  ال�شابقة  البلجيكية  امل�شتعمرة 
التي  املتداعية  وال��ع��رب��ات  املتهالكة  الق�شبان  ب�شبب 

تعود ل�شتينات القرن الفائت.

ع�سرات القتلى بخروج قطار عن �سكته يف الكونغو 

اإعادة فتح مطار دنيدن يف نيوزيلندا 
 •• كراي�شت ت�شري�س-اأ ف ب:

بعد  دنيدن  مطار  افتتاح  اأع��ادت  اأنها  ام�س  النيوزيلندية  ال�شلطات  اأعلنت 
“اإنذار كاذب” بخ�شو�س طرد م�شبوه، وذلك بعد يومني على املجزرة التي 

وقعت يف م�شجدين يف مدينة كراي�شت ت�شري�س واأودت بحياة 50 �شخ�شا.
 691 الرحلة  وا�شطرت  للمطار  املوؤيدة  الطرق  اأغلقت  ال�شلطات  وكانت 
للتحليق  وي��ل��ي��ن��غ��ت��ون،  م��ن  ال��ق��ادم��ة  نيوزيلند”  “اير  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
العا�شمة  اىل  اأدراجها  تعود  ان  �شاعة قبل  لنحو  دنيدن  م��رارا فوق مطار 

النيوزيلندية.
وقالت ال�شرطة يف بيان الثنني اإنرّه “اأعيد افتتاح مطار دنيدن بعد اأن تبني 

اأن عن�شر م�شبوه عرث عليه يف املطار كان مبثابة اإنذار كاذب«.
العثور  مكان  الطرد يف  املحلية حيرّدت  الدفاع  فرق  اأن  ال�شرطة  واأو�شحت 

عليه. واأفادت اأن حتقيقات جارية للتعرف على من ترك الطرد امل�شبوه.

احلرير  “طرق  ب�شاأن  وروم��ا  بكني  بني  اتفاق  بروتوكول 
جمموعة  م��ن  دول���ة  اأول  اإي��ط��ال��ي��ا  لت�شبح  اجلديدة”، 
مببادرة  ر�شميا  امل��ع��روف  امل�شروع  ه��ذا  اإىل  تن�شم  ال�شبع 
بنى  م�شاريع  اإق��ام��ة  اإىل  وال��رام��ي  والطريق”  “احلزام 

حتتية �شخمة عب العامل.
بح�شب بكني  “طرق احلرير اجلديدة”  ويهدف م�شروع 
ويق�شي  واإفريقيا  واأوروب��ا  اآ�شيا  الرتابط بني  تعزيز  اإىل 
و�شكك  طرقات  ت�شم  وبحرية  برية  حتتية  بنى  بتمويل 
مليار  األ��ف  عن  الإجمالية  كلفتها  تزيد  وم��وان��ئ،  حديد 

دولر.
 2013 ع��ام  ال�شني  با�شرتها  ال��ت��ي  ه��ذه اخل��ط��ة  وت��ث��ري 

•• بكني-اأ ف ب:

جولة  الأ�شبوع  هذا  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س  يبداأ 
ع��ل��ى اإي��ط��ال��ي��ا وم��ون��اك��و وف��رن�����ش��ا، ع��ل��ى م��ا اأع��ل��ن��ت وزارة 
اخلارجية ال�شينية الإثنني، مع ترقب ان�شمام روما بهذه 
ال�شينية  “طرق احلرير اجلديدة”  اإىل مبادرة  املنا�شبة 

التي تثري جدل يف اأوروبا الغربية.
�شي  اأن  بيان  يف  كانغ  لو  اخلارجية  با�شم  املتحدث  واأف���اد 
�شيقوم بجولته بني 21 و26 اآذار مار�س، بدون اأن يحدد 

جدول زمنيا دقيقا للزيارات الثالث اأو ملدة كل منها.
توقيع  اإيطاليا  اإىل  ال��زي��ارة  خ��الل  يتم  اأن  املرتقب  وم��ن 

مثل  البلدان  بع�س  ان�شمام  م��ع  اأوروب����ا،  داخ��ل  انق�شاما 
اإل��ي��ه��ا، واإب���داء  اأوروب����ا ال�شرقية  ال��ي��ون��ان وع���دد م��ن دول 
بلدان اأخرى خماوف من اأن تعزز النفوذ ال�شيا�شي للنظام 

ال�شيوعي غربا.
الأ�شبوع  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  وراأى 
املا�شي اأن على الأوروبيني اتباع “مقاربة من�شقة” حيال 

ال�شني.
وبعد روما، يقوم �شي جينبينغ بزيارة ر�شمية اإىل موناكو، 
�شتكون الأوىل لرئي�س �شيني يف احلكم اإىل الإمارة البالغ 
الأمري  ا�شتقبل  �شي  وك��ان  ن�شمة.  األ��ف   37 �شكانها  ع��دد 

األبري الثاين يف اأيلول/�شبتمب يف بكني.

جولة للرئي�س ال�سيني يف اإيطاليا وموناكو وفرن�سا  
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عربي ودويل

رف�شت 13 نقابة جزائرية دعم م�شاعي رئي�س الوزراء املعني حديثا 
تهدئة  ع��ل��ى  ت�شاعد  اأن  ي��اأم��ل  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل  ب���دوي  ال��دي��ن  ن���ور 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  على  ي�شغطون  ال��ذي��ن  املحتجني 

ودائرته الداخلية كي يتنحى.
لل�شحفيني  التعليم  نقابات قطاع  روؤ�شاء  اأحد  وقال بوعالم عمورة 
اإن النقابات لن جتري مناق�شات مع هذا النظام لأنها تنتمي لل�شعب 

وال�شعب قال “ل” للنظام.
وتعهد بدوي بت�شكيل حكومة �شاملة من التكنوقراط يف بلد يهيمن 
عليه املحاربون القدامى الذي �شاركوا يف حرب ال�شتقالل عن فرن�شا 

من 1954 اإىل 1962، ف�شال عن الع�شكريني ورجال الأعمال.
توا�شل  عندما  ح��وار  يف  الدخول  رف�شوا  اإنهم  نقابات  روؤ�شاء  وق��ال 

معهم.
ورف�س اجلزائريون الذين يتظاهرون منذ اأكرث من ثالثة اأ�شابيع، 
مبادرات بوتفليقة الذي تراجع عن الرت�شح لفرتة جديدة بعد 20 

عاما يف ال�شلطة.
�شيبقى يف  اإن��ه  وق��ال  ال�شحة عن من�شبه  املعتل  الرئي�س  يتنح  ومل 
تديد  عمليا  يعني  ما  وه��و  جديد،  د�شتور  اإق���رار  يتم  حتى  احلكم 

وليته الرابعة وبقائه يف ال�شلطة لبع�س الوقت.
 

يف  الفي�شانات  ان  ام�س  اإندوني�شيا  يف  ال��ك��وارث  ادارة  وكالة  اأعلنت 
اقليم بابوا يف �شرق البالد اأوقعت 77 قتيال على القل، فيما كانت 

احل�شيلة ال�شابقة ت�شري اىل 58 قتيال.
اأ�شيب  فيما  املفقودين  عداد  ال�شخا�س يف  ع�شرات  هناك  يزال  ول 
ع���دة اأ���ش��خ��ا���س ب��ج��روح م��ن ج���راء ال��ك��ارث��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن المطار 

الغزيرة وانزلقات الرتبة.
بورو  �شتوبو  الكوارث  لدارة  الوطنية  الوكالة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
اأكرث حيث ل يزال هناك  القتلى قد ترتفع  “ح�شيلة  اإن  نوغروهو 

43 �شخ�شا يف عداد املفقودين«.
ويعمل رجال النقاذ و�شط الوحول واحلجارة وال�شجار املت�شاقطة 
بحثا عن ناجني فيما يعالج الفريق الطبي اجلرحى ومت اجالء اآلف 

من بلدة �شنتاين يف �شمال �شرق البالد.
و�شط الدمار، عرث رجال النقاذ على طفل يف �شهره اخلام�س داخل 

منزل قتلت فيه والدته واخوته، و�شلم اىل والده.
فران�س  لوكالة  عيدي  حممد  بابوا  با�شم  الع�شكري  املتحدث  وق��ال 
“و�شعه  م�شيفا  العالج”  تلقى  وق��د  امل�شت�شفى  اىل  “نقلناه  بر�س 

م�شتقر ومت ت�شليمه اىل والده«.
واأعلن اجلي�س انه قام باجالء 5700 �شخ�س من املنطقة املنكوبة.

البحث  يعملون على  األ��ف عن�شر  اأك��رث من  “لدينا  واأ���ش��اف عيدي 
يوما   14 ملدة  الطوارىء  حالة  اندوني�شيا  واأعلنت  ال�شحايا«.  عن 

ملواجهة تداعيات الفي�شانات.
 

لالحتفال  ال��ق��رم  اىل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  يتوجه 
الذي  الوك��ران��ي��ة  اجل��زي��رة  �شبه  رو�شيا  ل�شم  اخلام�شة  ب��ال��ذك��رى 

رف�شته كييف والغرب فيما رحبت به غالبية الرو�س.
احتفالية  يف  ي�����ش��ارك  ���ش��وف  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  اإن  الكرملني  وق���ال 
اإىل لقاء ممثلني عن املجتمع  لإطالق حمطة كهربائية، بالإ�شافة 
املدين. ويتوقع اأن تقام احتفالت يف عموم رو�شيا ملنا�شبة ذكرى �شم 
رو�شية خا�شة يف  ق��وات  2014 عقب تدخل  اآذار/م��ار���س  القرم يف 
التدخل  للجدل. وجاء  �شعبي مثري  ا�شتفتاء  واإج��راء  �شبه اجلزيرة 
�شلطات  قبل  القرم من  ال�شلطة يف  ا�شتالم  الرو�شي يف حينه عقب 

موالية للغرب اإثر النتفا�شة ال�شعبية يف كييف.
طهي  حلقات  يت�شمن  مهرجانا  ال��رو���ش��ي��ة  العا�شمة  وت�شت�شيف 
فمن  مو�شكو،  يف  ال�شلطات  ووف��ق  �شور.  ومعار�س  ج��از  ومو�شيقى 
اآلف   10 اإىل  فيه  امل�شاركني  ي�شل عدد  قد  احتفال  تنظيم  املتوقع 
يف اإ�شارة اإىل  �شخ�س، �شريق�شون على اأنغام “فال�س �شيفا�شتوبول”، 
يف  الواقعة  املدينة  هذه  اإىل  ن�شبة   1955 عام  كتبت  �شعبية  اأغنية 
�شبه جزيرة القرم وت�شم مرفاأ ربط للبحرية الرو�شية املنت�شرة يف 

البحر الأ�شود.

عوا�شم

اجلزائر

جاكرتا

مو�سكو

اجلامعة العربية : وحدة ال�سف الفل�سطيني 
مطلوبة ورئي�سية يف هذه املرحلة

•• القاهرة - وام:

للجامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  با�شم  الر�شمي  امل��ت��ح��دث  عفيفي  حم��م��ود  ال�شفري  اأك���د 
الفل�شطينية دون  ت�شوية نهائية للق�شية  ال�شعب احلديث حول  اأنه من  العربية 
اأن يكون وحدة فل�شطينية، فوحدة ال�شف الفل�شطيني مطلوبة ورئي�شية يف هذه 
املرحلة. وقال عفيفي يف ت�شريح له ام�س يف مقر اجلامعة العربية :” اإن هناك 
قيادة فل�شطينية �شرعية ممثلة بالرئي�س حممود عبا�س، وهناك توا�شل دائم مع 
وناأمل  الفل�شطينية،  الأرا�شي  كل  التي جتري يف  بالتطورات  يتعلق  فيما  القيادة 
اإيجابي بالدرجة الأوىل فيما يتعلق مبلف امل�شاحلة  اأن ت�شري الأم��ور يف جمرى 
العام  الأم��ني  اأن  اإىل  واأ�شار   .« العربية  ال��دول  اأهمية كبرية يف  ملا له  الفل�شطينية 
للجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط ا�شتمع من وزير اخلارجية الفل�شطينية ريا�س 
اإىل �شرح  اللقاء الذي عقد يف اجلامعة  املالية �شكري ب�شارة خالل  املالكي ووزي��ر 
وال�شغوط  فل�شطني،  دول��ة  تعاين منه  التي  امل��ايل اخلطري  الو�شع  مف�شل حول 
ال�شعبة التي تواجهها امليزانية، وبالتايل تنعك�س على اأوجه ال�شرف واللتزامات 
القائمة لل�شعب الفل�شطيني. و�شدد عفيفي على اأن ما تقوم به �شلطات الحتالل 
الإ�شرائيلي غري مقبول ملا تار�شه من انتهاكات م�شتمرة بحق ال�شعب الفل�شطيني، 
موؤكدا اأن العوائد امل�شتحقة من ال�شرائب وحجز جزء كبري منها يعتب يف غاية 
الر�شمي  املتحدث  وقال  الفل�شطيني.  وال�شعب  القيادة  ال�شغط على  اخلطورة يف 
لوزراء  ر�شائل  وج��ه  ال��ع��ام  الأم���ني  “ اإن   : العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  با�شم 
اخلارجية العرب قبل عدة اأيام حلثهم على �شرورة التزاماتهم املالية التي قررتها 
القمم العربية ال�شابقة واملجال�س الوزارية، حيث هناك اإدراك حقيقي ملدى �شعوبة 

املوقف وال�شغوط امل�شتمرة على ال�شعب الفل�شطيني من عام ون�شف تقريبا.

وا�صنطن بو�صت تتهم ال�صيا�صيني يف تغذية ميول املتطرفني    

تنامي خطاب الكراهية ترخي�س بجرائم العنف

بول�سونارو ي�سل وا�سنطن لتعزيز حتالفه مع ترامب  •• برازيليا-اأ ف ب:

و���ش��ل ال��رئ��ي�����س ال���بازي���ل���ي ج��اي��ر ب��ول�����ش��ون��ارو اىل 
وا���ش��ن��ط��ن ل��ل��ق��اء ن��ظ��ريه الأم���ريك���ي دون��ال��د ترامب 
وتعزيز حتالف حمافظ �شعبوي معه يهدف يف جانب 

منه اىل تكثيف ال�شغوط على فنزويال.
وقت  يف  برازيليا  املتطرف  اليميني  الرئي�س  وغ���ادر 
اخلارجية  وزراء  بينهم  م��ن  وزراء  �شتة  رفقة  �شابق 
وال��ع��دل والق��ت�����ش��اد، ع��ل��ى م��ا ذك���رت و���ش��ائ��ل اإعالم 
اجلوية  اأن���دروز  ق��اع��دة  اإىل  ي�شل  اأن  قبل  برزايلية، 

قرب وا�شنطن بعد ظهر الأحد.
وبعيدا من موؤتر دافو�س يف �شوي�شرا الذي ح�شره 
الأوىل  وا�شنطن  زي��ارة  تعد  الثاين/يناير،  كانون  يف 
توليه  م��ن��ذ  ثنائية  ل��ب��ول�����ش��ون��ارو لإج����راء حم��ادث��ات 

من�شبه ر�شميا.
ومن املقرر اأن يلتقي اأي�شا يف وا�شنطن رئي�س منظمة 

الدول المريكية، قبل اأن يعود لبالده الثالثاء.
وخارج البيت الأبي�س، جتمع بعد ظهر الحد ع�شرات 
بول�شونارو،  زي���ارة  على  لالحتجاج  املتظاهرين  م��ن 
بينها واح��دة ت�شفه  رافعني لقتات مناه�شة له من 
“بالقاتل” لعالقته املفرت�شة بامل�شتبه بهم يف مقتل 
ال�شرطة  لكن  فرانكو.  مارييل  احلقوقية  النا�شطة 

املحلية قالت اإنرّ تلك الروابط عر�شية.
وال��ل��ق��اء ب���ني ت���رام���ب وب��ول�����ش��ون��ار مي��ك��ن اأن ميهد 
لزعيمي اأكب دميوقراطيتني يف الأمريكيتني للعمل 

معا حول جمموعة من الق�شايا الإقليمية.

البيئة املالئمة لتغذية ميول هوؤلء املتطرفني، حيث 
اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البي�س  العن�شريون  يعتقد 

لديهم موؤيداً يف البيت الأبي�س. 
ترامب  دون��ال��د  ف���اإن  خمطئ�������ني،  كان����وا  ل��و  وح��ت��ى 
مل ي��ب��ذل ال��ك��ث��ري م���ن اجل��ه��د ل��ي��ث��ب��ت ل��ه��م ع��ك�����س ما 

يعتقدونه.
كراهية  عن  العلنية  ترامب  ت�شريحات  اإىل  وا�شتنادا 
املتعط�شة  رغبتهم  ف�شل كثريون يف مقاومة  الإ�شالم، 
لإث�������ارة م��ل��ف الإ����ش���الم���وف���وب���ي���ا ب��ع��د ج���رائ���م القتل 
الأخرية. وبالتايل، ل ميكن لرتامب اأن يخدع اجلميع 

من باإظهار التعاطف مع �شحايا هذه املجزرة.
�شبتمب   11 اأح�����داث  “منذ  اأن����ه  ال�شحيفة  وب��ي��ن��ت 
)اأيلول(، تفاقم عدد اجلرائم التي ارتكبها العن�شريون 
املتطرفني  م��ن  اأخ����رى  ف��ئ��ة  اأي  م��ع  م��ق��ارن��ة  البي�س 
املتطرفني  ع��ن��ف  ج���رائ���م  وق���وب���ل خ��ط��ر  امل��ح��ل��ي��ني. 

اليمينيني بالتجاهل فرتة طويلة«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

الطبيعة  ع��ن  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  حت��دث��ت 
يف  واأم��ن��ه��ا  اخل��الب��ة،  ب��باري��ه��ا  لنيوزيلندا،  اجلميلة 
الوقت نف�شه، ولكنها لفتت اإىل اأن الكثري من املعطيات 
اأثناء  تغريت منذ يوم اجلمعة، بعد مقتل 50 م�شلماً 
اأدائهم ال�شالة يف هجوم اإرهابي على م�شجدين، و�شط 
مدينة كراي�شت ت�شري�س، الذي اأغرق البالد يف حداد 

و�شدمة عنيفة.
نيوزيلندا،  �شكان  %1، من  اأقل من  امل�شلمون  وميثل 
مب��ن فيهم لع��ب رك��ب��ي. وك��ان ع��دد ال�شحايا الذين 
�شقطوا يف العملية الإرهابية مفزعاً يف بلد مل ي�شهد 

�شوى 35 جرمية قتل يف 2017. 
اأن  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  “على  ال�����ش��ح��ي��ف��ة:  ت��ق��ول  وب���ال���ت���ايل، 
لن  ال��ت��ي  ال�����ش��دم��ة،  ه��ذه  م��ع  جماعي  ب�شكل  تتعامل 
يقدر على حتمل وقعها عائالت ال�شحايا، اأو اأقاربهم، 

اأو اأ�شدقاوؤهم«.
برينتون  ل��الأ���ش��رتايل  ك���ان  اإذا  ب��ع��د  وا���ش��ح��اً  ول��ي�����س 
تارانت، واملتهم بتنفيذ الهجومني، �شركاء يف اجلرمية 
موقع  على  و�شف  املا�شية،  ال�شنة  ويف  ارتكبها.  التي 
رحلة  اأث��ن��اء  بهم  التقى  الذين  الأ�شخا�س  ب��وك  في�س 
جميعهم  اأن��ه��م  املفرت�س  م��ن  وال��ذي��ن  باك�شتان،  اإىل 
من امل�شلمني، باأنهم من “اأكرث ال�شعوب �شدقاً وطيبة 

وترحاباً يف العامل«.

من االإن�صانية اإىل الكراهية
الرجل  ذات  هو  تارانت  كان  اإذا  اأنه  ال�شحيفة  واأوردت 
الذي كان يرتدي زياً ع�شكرياً، وبث مبا�شرًة الهجمات 
عب الإنرتنت، فذلك يعني اأن الإن�شانية التي اأظهرها 
ق���د ا�شتنزفت  ال�����ش��خ�����س جت���اه الآخ���ري���ن ع��ل��ن��اً  ه���ذا 

وا�شتبدلت بالكراهية يف اأ�شهر قليلة. 
روابط  ذات������ه  املجرم  با�شم  تويرت  على  ح�شاب  واأورد 
ب�ش����يادة  امل��ن��ادي��ة  امل���وؤام���رة  ل��ن��ظ��ري��ات  ي��ت��ط��رق  ل��ب��ي��ان 

البي�س.
على  املجموعات  الكثري من  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 

مواقع التوا�شل الجتماعي التي كان لها زخم كبري، 
�شاعدت يف ن�شاأة وتطور و�شمود اليمني املتطرف الذي 
من  للكثري  املظلمة  ال��زواي��ا  يف  امل��ا���ش��ي  يف  يقبع  ك��ان 

الكيانات الدولية. 
على  �شمومه  ينفث  اليمني  ه��ذا  اأ�شحى  ال��ي��وم،  لكن 
مراأى من اجلميع. ومنذ ن�شر البيان، ومقاطع الفيديو 
وال�شور املرتبطة باآخر اجلرائم الوح�شية التي ارتكبت 
من  ك��ان  الإن��رتن��ت،  �شبكة  على  العاملي،  ال�شعيد  على 

املروع روؤية بع�س الأ�شخا�س يحتفلون بالهجوم.

كره للم�صلمني
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن و�شائل اإعالم يف بريطانيا مل 
تكن تتوقع وجود قراٍء يف قلوبهم مثل هذا الكم الهائل 
من احلقد والكره للم�شلمني. ومن هذا املنطلق، يجب 
على �شناع ال�شحافة امل�شوؤولة و�شع حاجز بني واجبهم 
املعلومة، وحماولت  اإي�شال  يتمثل يف  الذي  الأ�شا�شي 
لهم  املخالفة  النظر  وجهات  لقمع  الرامية  الفا�شيني 

واإثارة املخاوف، ناهيك عن زيادة التع�شب.

جمموعات الكراهية
عمدت،  الأمريكية  الإع��الم  و�شائل  اأن  اأبحاث  وتظهر 
التي  الر�شائل  ت�شخيم  اإىل  و2018،   2016 ب��ني 

تنادي بها جمموعات الكراهية. 
الهجمات  ال�شعبية  ال�شحف  اع��ت��بت  اأ���ش��رتال��ي��ا،  ويف 
“اإبادًة  اأفريقيا  جنوب  من  م��زارع��ني  ا�شتهدفت  التي 
“�شكاي نيوز”  بينما اعتذر موقع  جماعية للبي�س”، 
اأح����د النازيني  اإج������راء م��ق��اب��ل��ة م���ع  الأ�����ش����رتايل ع���ن 

اجلدد.
تنامي خطاب  يعتب  احلقيقة،  “يف  ال�شحيفة:  وق��ال 
الكراهية، الذي قبله البع�س ب�شهولة، مبثابة الرخ�شة 
امل��ط��رد يف  ال��ذي يف�شر ه��ذا الرت��ف��اع  للعنف، واإل م��ا 

خطاب الكراهية؟«.
 

تغذية ميول املتطرفني    
واأفادت ال�شحيفة باأن ال�شيا�شيني م�شوؤولون عن خلق 

وك���ان ب��ول�����ش��ون��ارو ق��د اأع����رب م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة عن 
ي��ك��ون ���ش��دى لأفكار  اأن  ب���رتام���ب، واع���ت���اد  اإع��ج��اب��ه 
ال�شيا�شية، مثل  واروقتها  ب��الده  الخ��ري يف منظمات 
ح�شاب  على  وال�شركات  لالأعمال  الف�شلية  اع��ط��اء 

والق�شية الأكرث اإحلاحا هي الأزمة يف فنزويال، بعدما 
اع��رتف��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال���بازي���ل م��ع ع�شرات 
الدول الأخرى بزعيم املعار�شة خوان غوايدو رئي�شا 

انتقاليا بهدف ازاحة الرئي�س نيكول�س مادورو.

بريطانيا
البيطانية  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  ك��ر���ش��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
باعتبارها  املتطرفة  ال��ن��زع��ات  ه��ذه  مبثل  اهتمامها 
اأثناء  خا�شًة  ال��ب��الد،  يف  اخلطرية  التهديدات  اإح��دى 
ال�شتفتاء على خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 
عندما ُقتلت نائب عن حزب العمال بر�شا�س النازيني 

اجلدد الذين �شرخوا “بريطانيا اأوًل«.
نيوزيلندا  وزراء  رئ��ي�����ش��ة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
الذي  للتهديد  تاماً  مدركة  باتت  اأردي���رن  جا�شيندا 
ي�����ش��ك��ل��ه ال��ه��ج��وم��ان ع��ل��ى امل�����ش��ج��دي��ن ع��ل��ى جمتمع 
يعتز  ال��ت��ي  القيم  ُت��ع��ر���س للخطر  اأن��ه��ا  ذل��ك  ب��ل��ده��ا، 
بالنتماء  و�شعورهم  وت�شامنهم  النيوزيلنديون،  بها 
اأنه  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت  خل��ط��ر.   اإىل  والأم�����ان، 
رغم اأن الإرهابيني ي�شعون اإىل اإثارة النق�شامات بني 
املجتمعات، اإل اأنه على املجتمعات يف مثل هذه املحن، 

دعم وموؤازرة بع�شها البع�س.

امل�شرتكة  القومية  امل�شاعر  وه��ذه  البيئية.  امل��خ��اوف 
ميكن مالحظتها اي�شا يف عالقة ادواردو بول�شونارو 
ترامب  م�شت�شار  مع  الفدرايل  والنائب  الرئي�س  ابن 

ال�شابق �شتيف بانون.
�شباط/فباير  اأوائ��ل  يف  بول�شونارو  ادواردو  وك�شف 
اأنه كان جزءا من جمموعة معروفة با�شم “احلركة” 
مقرها بروك�شل، اأ�ش�شها بانون لتعزيز مبادئ القومية 

اليمينية املتطرفة.
النتائج  م��ن  اأن  الرئي�س  بول�شونارو  اأع��ل��ن  وال�شبت 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة ل��زي��ارت��ه ت��وق��ي��ع ات���ف���اق ميكن 
قاعدة  اإىل  ال���و����ش���ول  امل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات  مب��وج��ب��ه 
بالقرب من  البازيل  ال�شناعية يف  الأقمار  لإط��الق 

خط ال�شتواء.
ملرتبطة  التطورات  �شوب  �شتتجه  الأنظار  كافة  لكن 

بفنزويال التي ت�شرتك يف حدود مع البازيل.
“�شديق  نهج  ال�شابقة  البازيلية  احلكومات  وتبنت 
خمتلفا  اأ�شبح  الو�شع  لكن  جريانها،  مع  اجلميع” 

بعد و�شول بول�شونارو ل�شدة احلكم.
معار�س  عاما   64 البالغ  ال�شابق  امل��ظ��الت  فجندي 
وخارجها،  ال��بازي��ل  يف  الي�شارية،  للتيارات  �شر�س 
نيكول�س  “للدكيتاتور”  ال��ع��داء  ت��رام��ب  وي�����ش��ارك 
بعد رحيل  ال�شلطة يف فنزويال  ت��وىل  ال��ذي  م���ادورو 

الزعيم ال�شرتاكي هوغو ت�شافري يف العام 2013.
د ترامب مرارا اأنرّ “كافة اخليارات على الطاولة”  واأكرّ
اإمكانية  �شمنيا  يعني  ت�شريح  وه��و  فنزويال،  ب�شان 

. اللجوء للخيار الع�شكريرّ

ب��ن��ك ا����ش���ط���رت ف����رق الطفاء  ان������دلع ح���ري���ق يف  واث�����ر 
لخالء بناية تقع قرب اجلادة الباري�شية ال�شهرية. وقال 
هما  اللهب  األ�شنة  من  �شخ�شني  انقاذ  “مت  الطفائيون 
�شيدة ور�شيعها اللذين كانا عالقني يف الطابق الثاين من 
11 جريحا ا�شاباتهم طفيفة  وخلف احلريق  البناية”. 

بينهم �شرطيان، بح�شب امل�شدر ذاته.
اأم���������ام مطعم  امل����ق����ام����ة  ل���ل���ح���رق اخل���ي���م���ة  وت���ع���ر����ش���ت 
“لوفوكيت�س” ال�شهري يف جادة ال�شانزليزيه بعد اأن كان 
امام  ح��رائ��ق  ا�شعال  مت  كما  الظهر،  قبل  للنهب  تعر�س 
حمالت اخرى )لونغ�شون وفووت لوكر( ومطعم ليون دو 

بروك�شل و�شط هتافات تدعو اىل “الثورة«.

بوجود “ثغرات” حتتاج للت�شحيح.
اأحداث  “حتليل  اإنرّ  بيان  يف  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  وق��ال 
الأم�س )ال�شبت( ي�شلط ال�شوء على اأن التدابري املتخذة 
مل تكن كافية لحتواء العنف ومنع ارتكاب اأي خمالفات” 
من قبل مثريي ال�شغب، م�شريا اإىل اأنرّ فيليب من املقرر 

اأن يلتقي مباكرون �شباح الثنني.
ب���ه���ا اىل  ق�����ام  زي�������ارة  ال�����ش��ب��ت خ�����الل  �������د  اأكرّ ادوار  وك������ان 
ال�شانزليزيه، “دعمه التام” لقوات المن، معتبا اأعمال 
مقبولة”.  “غري  الح��ت��ج��اج  ي���وم  تخللت  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 
اأعمال العنف  اأو ي�شجعون”  “اأن الذين يبرون  واأ�شاف 

هذه يعتبون “متواطئني” فيها.

•• باري�س-اأ ف ب:
اأقرت احلكومة الفرن�شية باأنرّ اإجراءاتها الأمنية مل تكن 
تظاهرة  تخلرّلت  وح��رق  نهب  اأعمال  من  للحد  “كافية” 
بباري�س  ال�شانزيليزيه  ج��ادة  يف  ال�شفراء”  “ال�شرتات 

ال�شبت.
للنهب واحلرق  التجارية  املحالت  العديد من  وتعر�شت 
ع�شر  الثامن  ال�شبت  يف  بباري�س  ال�شانزيليزيه  ج��ادة  يف 
�شيا�شة  على  احتجاجا  ال�شفراء”  “ال�شرتات  لتظاهرات 

الرئي�س اميانويل ماكرون الجتماعية.
الحد  فيليب م�شاء  ادوار  الفرن�شي  ال��وزراء  رئي�س  واأق��ر 

باري�س تقر ب� »ثغرات« ت�سببت باأعمال النهب  

احتجاجات جديدة يف ال�سودان 
••اخلرطوم-اأ ف ب:

خ��������رج ع�����������ش�����رات امل����ت����ظ����اه����ري����ن 
العا�شمة  ���ش��وارع  يف  ال�����ش��ودان��ي��ني 
“حرية،  ب�����ش��ع��ارات  ام�����س وه��ت��ف��وا 
ما  ب���ح�������ش���ب  عدالة”،  ������ش�����الم، 
ذك����ر ���ش��ه��ود ع���ي���ان، ف��ي��م��ا تدخل 
الرئي�س  حكم  �شد  الح��ت��ج��اج��ات 

عمر الب�شري �شهرها الرابع.
 19 يف  اأ������ش�����ه�����ر  ث�����الث�����ة  وق�����ب�����ل 
اندلعت  دي�����ش��م��ب  الأول  ك���ان���ون 
ال�����ش��ودان ب�شبب  الح��ت��ج��اج��ات يف 
وحتولت  الت�شخم،  معدل  ارت��ف��اع 
تظاهرات  اإىل  احل���ني  ذل���ك  م��ن��ذ 
���ش��د ح��ك��م ال��ب�����ش��ري امل�����ش��ت��م��ر منذ 
امل�شاركون  ط��ال��ب  ع��ام��ا،  ث��الث��ني 

فيها بتنحيه.
�شنوات  منذ  ال�شودانيون  وي��ع��اين 
تعاين  التي  املالية  امل�شاكل  ب�شبب 

منها البالد.

والثنني خرج متظاهرون اإىل حي 
�شمال اخلرطوم ويف منطقة  بري 
�شارع ال�شتني، بح�شب �شهود عيان.
املحتجني  ان  ع��ي��ان  ���ش��اه��د  وق����ال 
يف  عدالة”  ���ش��الم  ح��ري��ة  “هتفوا 

ا�شارة اإىل ال�شعار الذي اأ�شبح رمزا 
للحركة �شد حكم الب�شري.

امل�شيل  ال��غ��از  ال�����ش��رط��ة  واأط��ل��ق��ت 
�شارع  يف  املتظاهرين  على  للدموع 
ال�����ش��ت��ني ف��ي��م��ا ج���رى اح��ت��ج��اج يف 

كلية يف اإحدى مناطق اخلرطوم.
قتل  “من  امل���ت���ظ���اه���رون  وه���ت���ف 
يف  جت��م��ع��ه��م  اث���ن���اء  �شهداءنا؟” 
ال�����ش��ت��ني، بح�شب  ����ش���ارع  م��ن��ط��ق��ة 
لوكالة  ع����ي����ان  ����ش���اه���د  اأف��������اد  م����ا 
ا�شتمرار  وملواجهة  بر�س.  فران�س 
 75( الب�شري  اأعلن  الحتجاجات، 
عاما(، يف 22 �شباط فباير حالة 

الطوارئ يف كل اأنحاء البالد.
 31 وت��ف��ي��د ح�����ش��ي��ل��ة ر���ش��م��ي��ة ان 
كانون   19 م��ن��ذ  ق��ت��ل��وا  ���ش��خ�����ش��ا 
منظمة  ل���ك���ن  دي�������ش���م���ب.  الأول 
اىل  ا�شارت  ووت�س  رايت�س  هيومن 

�شقوط 51 قتيال.
وي��واج��ه ال�����ش��ودان ال��ذي اقُتطعت 
النفطية  احتياطاته  اأرب���اع  ثالثة 
يف  ال�شودان  جنوب  ا�شتقالل  منذ 
 70% ي��ن��اه��ز  ت�شخما   ،2011
�شنويا، كما يواجه نق�شا كبريا يف 

العمالت الأجنبية.

 ان�سقاق األف ع�سكري فنزويلي
•• كراكا�س-وكاالت:

ان�شق نحو األف عن�شر بالقوات امل�شلحة الفنزويلية وجلاأوا اإىل كولومبيا 
وو�شعتهم  الع�شكرية،  واأزي��اءه��م  اأ�شلحتهم  و�شلموا  احلماية  عن  بحثاً 
حكومة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�شب  احل��را���ش��ة،  حت��ت  الكولومبي�������ة  ال�شلطات 

بوغوتا.
ع�شو   400 منحو  و�شول  بيان،  يف  الكولومبية  اخلارجي�����ة  واأو�شحت 
اإجراء ل�شتقبالهم  الكولومبية  واتخذت ًاحلكومة  املن�ش�����قني،  اأ�شر  من 

ورعايتهم كما تن�س القوانني الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان.
الهجرة،  �شلطات  قبل  من  املن�شقني  مع  مقابالت  اإج���راء  اإىل  واأ���ش��ارت 
وطعام،  موؤقتة  واإق��ام��ة  ق��ان��وين  ودع��م  �شحية  رع��اي��ة  على  وح�شولهم 
ق��دم��وا طلبات جلوء،  املجموعة  اأع�����ش��اء  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً  اأن  وذك���رت 

وح�شلوا على ت�شاريح للبقاء يف كولومبيا.
واأبرزت احلكومة الكولومبية اأي�شاً الدعم اللوجي�شتي املقدم من مكتب 

مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية لالجئني.
اأن اأعلن رئي�س  وتواجه فنزويال اأزمة �شيا�شية واجتماعية ا�شتدت منذ 
البملان خوان غوايدو يف 23 يناير)كانون الثاين( املا�شي توليه رئا�شة 
وكذلك  كولومبيا  بينها  لتينية  دول  ع��دة  دع��م  على  وح�شل  ال��ب��الد، 
املعار�شة  الأوروبية، ول تعرتف  الدول  والعديد من  املتحدة،  الوليات 
الفنزويلية بحكومة الرئي�س نيكول�س مادورو الذي اأدى اليمني لفرتة 

ولية جديدة يف 10 يناير)كانون الثاين( املا�شي.
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العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1927884 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شليم عاي�س الرويزم املنهايل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر �شامل جعفر الكثريي

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
احلييد  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1029150 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني نا�شر ح�شني احلييد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر ح�شني احلييد

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
ا�شيا  خليج  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1188451 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فينود جوبيناتن بيالي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رافيندران بيالي بالكري�شنا بيالي

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز واحة الورده 

احلمراء
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1497977 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شاعد نا�شر حم�شن مبارك %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شامل �شلطان درى الفالحي

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

لل�شيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1172570 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شاعد نا�شر حم�شن مبارك %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شامل �شلطان درى الفالحي

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
الهلي  نور  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعادة التاهيل
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2520779 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمه حممد �شعيد حممد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي فهد علي فهد النعيمي

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المارات �شي�شتمز اند �شبورت �شريفي�شز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1849027 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ايليت اجرو ذ.م.م
ELITE AGRO LLC

ذ.م.م  الدفاعية  لال�شتثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
Emirates Advanced Investments Defense LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف المارات لالبحاث والتكنولوجيا املتقدمة القاب�شة ذ.م.م
EMIRATES ADVNCED RESEATCH & TECHNOLGY HOLDING LLC

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

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
والتكنولوجيا  لالبحاث  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املتقدمة القاب�شة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1147965 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيم انرتنا�شيونال لالنظمة اللكرتونية الذكية ذ.م.م

SIM INTERNATIONAL SMART ELECTRONIC SYSTEMS LLC 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف المارات �شي�شتمز اند �شبورت �شريفي�شز ذ.م.م

EMIRATES SYSTEMS & SUPPORT SERVICES LLC 

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون مملكة اليا�شمني 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للن�شاء  رخ�شة رقم:1049851 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة نا�شر علي غلوم مو�شى العبيديل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شوان حممد توفيق زياد %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تي�شري احمد عبداهلل عابد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر علي غلوم مو�شى العبيديل

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بن عمري التعليمية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1197706 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر حممد عمري يو�شف املهريي %40 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمري حممد عمري يو�شف املهريي %30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حممد عمري يو�شف املهريي %30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمري يو�شف احمد املهريي

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
نور  م�شت�شفى  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN الهلي ذ.م.م  رخ�شة رقم:2493687 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمه حممد �شعيد حممد الظاهري %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة اكاناياكا موديان�شيالجي �شرياين %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي فهد علي فهد النعيمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فازهور �شرينيفا�شان جوبالن

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

لند للخ�شروات والفواكه
رخ�شة رقم:CN 1034487  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

دريلينج اوفر�شيز بي يف - اأبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1861614  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

خلدمات ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2114945  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ود مدين لدارة العقارات وال�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1170749 

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة 0.50*0.12 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ ود مدين لدارة العقارات وال�شيانة العامة

WAD MADANI REAL ESTATE MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ود مدين لدارة العقارات وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 WAD MADANI REAL ESTATE MANAGEMENT & GENERAL

MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رو�شة العني للمقاولت وال�شيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1008430 

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ رو�شة العني للمقاولت وال�شيانه العامه

اىل/رو�شة العني لل�شيانه العامه

RAWDAT ALAIN GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 40 ق 134 مكتب رقم 8 املالك/�شعيد عبداهلل 

نا�شر اجلنيبي/واخرون اىل ابوظبي امل�شفح غرب 5 ق 33 مكتب 6 234017 234017 ال�شيد 

جمعه احمد �شلطان ال�شالمي واخرين

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

ميدل اي�ست ورد وايد خلدمات املوارد الب�سرية-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن   1955003028 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2019/03/12

امل�شفى / كرو ماك- فرع ابوظبي عن ت�شفية �شركة
)ميدل اي�شت ورد وايد خلدمات املوارد الب�شرية-ذ م م(

 CN-2021657 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�شفى،  املوؤيدة لذلك  امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  اعاله عليه 
وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، 
وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  
تليفون امل�شفى: 6781130 / 02 ، فاك�س: 6781170 /02، ابوظبى- جزيرة 

الرمي-  برج )C1( الطابق ) 37 ( مكتب رقم )3701(.

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
لتجارة  التوكل  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مواد البناء
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1106113 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد دغيميل خلفان حارب ال�شام�شي %100

تعديل وكيل خدمات
حذف �شعيد دغيميل خلفان حارب ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي اظهر حممد علي اأكب
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

ل�شيانة املباين
رخ�شة رقم:CN 2263904 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدانه املميزة للمقاولت وال�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1169622 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مروان نور غالم حممد عمر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف نور غالم حممد

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ الدانه املميزة للمقاولت وال�شيانة العامة

ALDANAH MUMAYIZA GENERAL CONTRACTING & MAINENANCE

اىل/الدانه املميزه لل�شيانه العامه

ALDANAH AL MUMAYIZA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

لل�شليبيني  انت�شار  وهو   ،1189
ي�شعون  ال������ذي������ن  امل�������ش���ي���ح���ي���ني 
امل�شلمني،  م��ن  ال��ق��د���س  ل���ش��ت��ع��ادة 
الذي  بي�شونيت،  األك�شاندر  وذك��ر 
اأ�شخا�س  �شتة  وق��ت��ل  ال��ن��ار  اأط��ل��ق 
ك��ي��ب��ي��ك يف عام  اأح����د م�����ش��اج��د  يف 
اأبي�س  ق����وم����ي����اً  وك�������ان   2017
املهاجرين  من  بال�شتياء  معروفاً 
وم���ع���اداة امل�����ش��ل��م��ني. وع��م��ل��ت هذه 
ر�شالة  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��وي��اً  ال��ك��ي��ان��ات 
متطرفني  امل�����ش��ل��م��ني  اأن  م��ف��اده��ا 
بطبيعتهم وميثلون “قنبلة زمنية 
على  ���ش��ت��ت��غ��ل��ب  دميوغرافية” 

ال�شكان البي�س.

معاداة ال�صامية
النظرية،  ت���ل���ك  اإىل  واإ�����ش����اف����ة 
ه����ن����اك ن���ظ���ري���ة اأخ��������رى ي����ردده����ا 
اليمينيون املتطرفون وهي نظرية 
ففي  “املوؤامرة املعادية لل�شامية”، 
املا�شي،  الأول(  اأك��ت��وب��ر)ت�����ش��ري��ن 
دخل روبرت باورز اإىل معبد �شجرة 
احلياة اليهودي يف بيت�شبغ، وقتل 

11 من امل�شلني اليهود. 
على  �شفحاته  ع��ب  ال��ق��ات��ل  ن�شر 
فعلته:  بوك، مبراً  وفي�س  تويرت 
اليهود  الالجئني  توطني  “وكالة 
الذين  ال����غ����زاة  جت���ل���ب  اأن  حت����ب 
اأ�شتطيع  ول  ���ش��ع��ب��ن��ا،  ي��ق��ت��ل��ون 
اجل��ل��و���س وم�����ش��اه��د ال��ن��ا���س وهم 
اليهود  م��ع��اق��ب��ة  اأري�����د  ُي���ذب���ح���ون، 
جللبهم  ال���ق���ذري���ن،  ال�����ش��ري��ري��ن 
م�����ش��ل��م��ني ���ش��ري��ري��ن ق���ذري���ن اإىل 

البالد«.

تهديد كبري
والدميوغرافيني  ال��ع��ل��م  ورغ�����م 
الكبري  ال���ش��ت��ب��دال  لفكرة  خا�شًة 
علمية.  وغري  عن�شرية  باعتبارها 
اإل اأن هذه الفكرة الأ�شا�شية، التي 
جتد جذورها يف العلوم العن�شرية 
الع�شرين  ال��ق��رن  ثالثينيات  منذ 
خا�شًة  ال���رواج،  اإىل  طريقها  جتد 
منذ  لل�شامية  املعادية  الكتابات  يف 
ب�شاطتها  ب�شبب  ال��ن��ازي��ة،  احلقبة 
نواجهه  ال��ذي  التهديد  اخل��ادع��ة. 
اليوم لي�س جمرد تهديد من قبل 
اإره��اب��ي��ني ع����زل، اإمن����ا ه��و تهديد 
للقومية  العاملية  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

البي�شاء والتفوق الأبي�س.

•• عوا�شم-وكاالت:

هزت املجزرة املروعة التي �شهدتها 
نيوزيلندا العامل باأ�شره بعد مقتل 
اجل���رمي���ة  ول����ك����ن  م�������ش���ل���ي���اً،   50
على  اأك��رث  ال�شوء  �شلطت  املرعبة 
تنامي املد العن�شري واأيديولوجيا 
“القومية البي�شاء”، التي اأ�شحت 
خطراً جديداً يفر�س التعامل معه 

بجدية ل�شتئ�شاله. 
و�شع الإرهابي الذي نفذ الهجوم، 
البي�شاء”  “القومية  اأيديولوجية 
التي جاءت من نظرية “ال�شتبدال 
تلك  ك��ل  ليقتل  م����براً  الكبري”، 
معلاًل  ت�شري�س،  بكراي�س  الأرواح 
“تطهري  يف  ب���رغ���ب���ت���ه  ج���رمي���ت���ه 
واإنقاذ احل�شارة الغربية من الغزو 

الأجنبي«.

القومية البي�صاء
ن�شره  �شفحة   73 م��ن  ب��ي��ان  ويف 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
تارانت،  برينتون  الإره��اب��ي  اأع��ل��ن 
اأن�����ه ت���اأث���ر ك���ث���رياً ع��ن��دم��ا ك����ان يف 
�شهد  ال���ذي   ،2017 ع��ام  فرن�شا 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة ان��ت�����ش��رت فيها 
للهجرة  املناه�شة  املت�شددة  اللغة 
والإنرتنت  الأث����ري  م��وج��ات  ع��ل��ى 
عالمًة  و�شكل  فيها،  ���ش��ارك  ال��ت��ي 
الأفكار  تغلغل  م���دى  ع��ل��ى  ف��ارق��ة 
املتطرف  ال���ي���م���ي���ن���ي  واخل�����ط�����اب 
الأوروب�������ي، يف موقف  الحت�����اد  يف 
ال��ب��ي��ان املكون  مل���ا ج���اء يف  م�����ش��اب��ه 
ن�شره  ال���ذي  �شفحة   1500 م��ن 
قبل  بريفيك  اأن��در���س  ال��روي��ج��ي 
يف  �شخ�شاً   77 قتل  على  اإق��دام��ه 

 .2011
اأوروب�������ا  م��ع��اق��ب��ة  ب��ري��ف��ي��ك  اأراد 
والرتحيب  الثقافات  تعدد  ب�شبب 
اإن  وي��ق��ال  امل�شلمني،  باملهاجرين 
املتطرف  األهمت  وهجماته  بيانه 
ُقب�س  ال���ذي  ح�����ش��ون،  كري�شتوفر 
املتحدة،  ب��ال��ولي��ات  م��وؤخ��راً  عليه 
الرغبة  مع  اأ�شلحة  تخزين  بتهمة 
يف ارتكاب القتل اجلماعي، ل �شيما 

�شد امل�شلمني.

االإ�صالموفوبيا
ي��ع��د ه���ذا ال��ه��ج��وم مب��ث��اب��ة تذكري 
اخلطرية  الإ����ش���الم���وف���وب���ي���ا  ب�����اأن 

التي ُتهدد جمتمعات املهاجرين يف 
جميع اأنحاء العامل، والتي يغذيها 
و�شيا�شيون  راأي  ق��ادة  واأخ��رياً  اأوًل 
وعلماء الذين تبنوا تلك النظرية. 
يتزامن  اأن  غريباً،  يعد  ل  ولذلك 
الأ�شرتايل،  ال��وزراء  رئي�س  و�شف 
الهجوم  منفذ  موري�شون،  �شكوت 
مع  متطرف”،  مييني  ب�”اإرهابي 
ت�����ش��ري��ح ال�����ش��ن��ات��ور الأ�����ش����رتايل 
ولومه  الهجوم  بعد  اأنينغ  ف��ري��زر 
�شمح  ال�����ذي  ال���ه���ج���رة  “برنامج 
بالهجرة  امل�شلمني  للمتع�شبني 

اإىل نيوزيلندا يف املقام الأول«.

اال�صتبدال الكبري
الكبري”،  “ال�شتبدال  م�شطلح 
ماأخوذ  العظيم”  “البديل  اأو 
  2011 اأط��ل��ق��ه��ا يف  ن��ظ��ري��ة  م���ن 
ري��ن��و كامو،  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��ف��رن�����ش��ي 
الأكادميي  م��وؤل��ف��ه��ا،  اأو���ش��ح  وك��م��ا 
ال�����ش��اب��ق، وامل��ث��ل��ي ال���ذي مل مينعه 
ذل���ك، م��ن ع��ر���س ف��ك��رت��ه القائلة 
يف  امل�شلمني  “وجود  اإن  بب�شاطة، 

اأوروبية  املتطرف من دول  اليمني 
البلجيكية،  اأن��ف��ري���س  م��دي��ن��ة  يف 
تاأ�شي�س منظمة جديدة ملكافحة ما 

اأ�شمته “اأ�شلمة” اأوروبا. 
افتتاح  “وقف  اأهدافها  اأب��رز  وم��ن 
اأوروب��ي��ة، ووقف  امل��دن  م�شاجد يف 
املتاجر  واف��ت��ت��اح  امل�شلمني،  هجرة 
حتركات  وت��ب��ع��ت��ه��ا  الإ�شالمية” 
وباري�س،  روت���������ردام،  يف  مم��اث��ل��ة 

ولندن، ومدريد.

ا�صتلهام االإرهاب
تارانت،  الإرهابي  بيان  اإىل  وع��ودة 
م��ع��رك��ة فيينا يف عام  ن��اق�����س  ف��ق��د 
1683، والتي تجدها القوميني 
بريفيك  والإره�������اب�������ي  ال���ب���ي�������س 
احلا�شمة  ال��ل��ح��ظ��ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
اأوروب��ا عن تقدم  التي حالت فيها 
وحمت  العثمانية،  الإمباطورية 
اأن  وي��ب��دو  الإ����ش���الم.   نف�شها م��ن 
الن�شو�س التي كتبها منذ املجزرة 
ع��ل��ى ر���ش��ا���ش��ات��ه اأي�����ش��اً ت�����ش��ري اإىل 
املعارك الع�شكرية مثل ح�شار عكا 

باإ�شرائيل  والع������رتاف  ال��ل��ج��وء، 
القد�س، مروراً  اإىل  ال�شفارة  ونقل 
لدول  الهجرة  اإج����راءات  بت�شديد 
عربية وم�شلمة، وحتذيره امل�شتمر 
“ثقافتها”  لبيطانيا من فقدان 
اأوروب����ا،  “ن�شيج  ال��ه��ج��رة  وت��غ��ي��ري 
كبى  ب�����ش��رع��ة  ت��ت�����ش��رف  مل  واإذا 
، ف��اإن��ه��ا ل��ن ت��ك��ون اأب����داً ك��م��ا كانت 

عليه«.

قيادات واأحزاب متطرفة
تت�شمن  ط��وي��ل��ة  لئ���ح���ة  وه���ن���اك 
اأ�شماء كثرية من اليمني املتطرف 
املتطرف  ال��ي��م��ني  اأم���ث���ال، زع��ي��م��ة 
التي  ل����وب����ان  م����اري����ن  ال��ف��رن�����ش��ي 
كانت  ما  النظرية، وكثرياً  جمدت 
معر�شة  فرن�شا  اأن  ل��ف��ك��رة  ت���روج 
ب�شبب  امل�شيحية  هويتها  لفقدان 
احلكومة  ورئ����ي���������س  الأج�������ان�������ب، 
الذي  �شالفيني  ماتيو  الإيطالية 
اأعلن بغ�شه للمهاجرين، وغريهم 

الكثريين.
من  اأح������زاب  اأع��ل��ن��ت   2008 ويف 

فرن�شا خطر حمتمل ومدمر على 
الثقافة واحل�شارة الفرن�شية«.

الكاثوليك  ب��اأن  النظرية  وُت��ن��ادي 
وامل�شيحيني  البي�س،  الفرن�شيني 
الأوروب�������ي�������ني ال���ب���ي�������س ع���م���وم���اً، 
بغري  منظم  لا���ش��ت��ب��دال  يتعر�س 
الأوروب�����ي�����ني، خ��ا���ش��ة ب��ال��ع��رب اأو 
ال����بب����ر، م���ن ال�������ش���رق الأو�����ش����ط، 
الهجرة  ع���ب  اإف���ري���ق���ي���ا،  و���ش��م��ال 

اجلماعية، والنمو الدميوغرايف. 
ع������ادة م����ا ي��ل��ق��ي امل����وؤم����ن����ون بهذه 
املنظمات  على  ال��الئ��م��ة  النظرية 
على  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  اأي  وال���ق���ي���ادات 
العامل،  يف  ال��ل��ي��بال��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة 
املفو�شية  الأوروب���ي،  مثل الحت��اد 
الأوروب�����ي�����ة، ال���بمل���ان الأوروب�������ي، 
الليبالية،  ال����ق����ي����ادات  ح���ت���ى  و 
العامل  روؤ������ش�����اء  م����ن  وامل���ع���ت���دل���ة 

وخا�شة الأوروبيني منهم.

�صاحب النظرية.. يندد؟
ندد  ���ش��ح��اف��ي��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
“بالعمل  كامو،  النظرية  �شاحب 

فهم  يف  ف�شل  �شخ�س  م��ن  م���روع، 
الفكرة«.

وقال كامو، لوكالة فران�س بر�س: 
ومنفذ  اأبداً”،  عنيفاً  ل�شت  “اأنا 
“ارتكب  الأ�������ش������رتايل:  ال���ه���ج���وم 
اإره��اب��ي��ة م��روع��ة وخيمة  اأع���م���اًل 
“�شرق  اأنه  اإىل  م�شرياً  وكارثية”، 
ع���ب���ارة ل  ال��ن��ظ��ري��ة  واأن  ف��ك��رت��ه 

تخ�شه ول يفهمها«.
 ،2015 اأُدي����ن يف  اأن ك��ام��و  ُي��ذك��ر 
الكراهية  “على  ب��ال��ت��ح��ري�����س 

والعنف �شد امل�شلمني«.
وا�������ش������ت������ف������ادت جم�����م�����وع�����ة من 
من  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات 
املوؤامرة  لنظرية  للرتويج  اأف��ك��اره 
الغربيني  اإن  ل��ت��ق��ول   بتو�شيعها 
اليوم ُي�شتبدلون ب�شيا�شيني، وقادة 
�شركات اأي�شاً، ما ي�شلب بلداً تراثه 

الثقايف يف هذه العملية.
على  ل������وم  رف���������س  ك����ام����و  اأن  اإل 
نظريته، معتباً اأن القاتل ا�شتلهم 
�شنها  ال����ت����ي  ال���ه���ج���م���ات  م����وج����ة 
فرن�شا  �شد  اإ�شالميون  اإرهابيون 

يف ال�شنوات الأخرية.

مواقف ترامب
وانت�شرت فكرة ال�شتبدال اأو الإبادة 
اجلماعية للبي�س، يف خطاب عدد 
من احلركات اليمينية املتطرفة يف 
متطرفة  حركات  وتبنتها  الغرب، 
اأملانيا،  يف  بيغيدا”  “حركة  مثل 
املتنامية  اجلدد”  و”النازيون 
معادية  وح���رك���ات  اأ����ش���رتال���ي���ا،  يف 
�شيا�شيني  ج��ان��ب  اإىل  ل��الإ���ش��الم، 
مي���ي���ن���ي���ني اأب��������رزه��������م ال���رئ���ي�������س 
الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب الذي 
اأول تعليق له على جمزرة  قال يف 
البي�شاء  “القومية  اإن  امل�شجدين، 
مت�شاعد”،  ت��ه��دي��د  اأي  ُت�شكل  ل 
اأفكار  م���ع  م��ت��ن��ا���ش��ق  وه����و م��وق��ف 
وقرارت الرئي�س الأمريكي، خا�شًة 

املثرية للجدل منها.
وم����ن اأب�����رز ال���ع���الم���ات ع��ل��ى ذلك 
حلماية  الفا�شل  اجل���دار  م�شروع 
اأم�����ري�����ك�����ا م�����ن امل����ه����اج����ري����ن من 
يلتم�شون  الذين  الو�شطى  اأمريكا 

ت�شري�س  كراي�شت  امل�شجدين يف مدينة  على 
ال����ذي اأث�����ار ت�������ش���اوؤلت ح���ول ك��ي��ف��ي��ة افالت 
به، من مراقبة وكالت  امل�شتبه  النار  مطلق 

ال�شتخبارات.
رغم ان تفا�شيل الج��راءات مل تت�شح بعد، 
ال ان �شرعة حترك نيوزيلندا حيال م�شاألة 
انحاء  ا���ش��داء يف خمتلف  ت��رك��ت  الأ���ش��ل��ح��ة 
املتحدة حيث  الوليات  العامل وخ�شو�شا يف 
تراوح ال�شالحات مكانها منذ عقود وحيث 
ي�شتاأنف اجلدل ذاته يف كل مرة حت�شل فيها 

عمليات اطالق نار جماعية.

•• ويلينغتون-اأ ف ب:

“مبدئيا” ام�س  وافقت حكومة نيوزيالندا 
على ت�شديد قوانني �شبط الأ�شلحة بعد اأيام 
فقط على الهجوم الذي ا�شتهدف م�شجدين 

واأدى اىل مقتل 50 �شخ�شا.
وق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء ج��ا���ش��ي��ن��دا اأردي����رن 
قبل  �شتطرح  الج����راءات  ه��ذه  تفا�شيل  اإن 
اأنه  موؤكدة  املقبل  الثنني  احلكومة  اجتماع 

“يجب التحرك الن«.
ب��دء حتقيق يف الهجوم  اأي�����ش��ا ع��ن  واأع��ل��ن��ت 

المر  ا���ش��ت��غ��رق  “لقد  اردي������رن  واأو����ش���ح���ت 
“لقد  واأ�شافت  �شاعة«.   72 الينا  بالن�شبة 
اتخذنا قرارا كحكومة، نحن متحدون” وقد 
وقف بجانبها نائب رئي�س الوزراء وين�شتون 

بيرت�س و�شريكها يف التحالف.
حزبه  ع��ار���س  اأن  �شبق  ال���ذي  بيرت�س  واأك���د 
يدعم  اأن���ه  ال��ت��ع��دي��الت،  اأول”  “نيوزيلندا 

رئي�شة الوزراء بالكامل.
وقال “احلقيقة هي اأنه بعد ال�شاعة الواحدة 
ظهر اجلمعة، تغري عاملنا اىل البد وكذلك 

قوانينا«.

ا�سرتاليا تفّت�س منزلني على �سلة ب�»�سفاح امل�سجدين« 
•• �شيدين-اأ ف ب:

اأعلنت ال�شرطة الأ�شرتالية اأن جهاز مكافحة الإرهاب قام �شباح اأم�س بتفتي�س منزلني على �شلة باملترّهم يف قتل 
50 �شخ�شا يف العتداء الذي ا�شتهدف اجلمعة م�شجدي كراي�شت ت�شري�س يف نيوزيلندا.

ويقع املنزلن يف مدينتي �شاندي بيت�س ولورن�س يف مقاطعة نيو �شاوث ويلز، القريبتني من مدينة غرافتون 
ذ العتداء برنتون تارنت. التي ن�شاأ فيها منفرّ

ت�شاعد  اأن  �شاأنها  ر�شميا على مواد من  للعملية هو احل�شول  الرئي�شي  “الهدف  اأن  بيان  ال�شرطة يف  واأعلنت 
ال�شرطة النيوزيلندية يف حتقيقها اجلاري«.

وقالت اإن عائلة تارنت “توا�شل م�شاعدة ال�شرطة” لكن لي�س هناك ما يفيد بوجود “تهديد اآين اأو و�شيك«.
ويبدو اأن تارنت الذي ن�شاأ يف مدينة غرافتون ال�شغرية، قد اعتنق ايديولوجية الفا�شية اجلديدة خالل جولت 
اأوروب��ا. وبداأ ال�شرتايل بال�شفر بعد وفاة والده قبل �شنوات، واأق��ام يف ال�شنوات الأخ��رية يف مدينة  عديدة يف 

دونيدن النيوزيلندية )جنوب(.

نيوزيلندا توافق على ت�سديد قوانني �سبط الأ�سلحة 

تنامي املد العن�صري واأيديولوجيا »القومية البي�صاء«

»ال�ستبدال الكبري«.. بئر ت�سرب منها احلركات العن�سرية يف الغرب
كامو »�صاحب النظرية« يندد ب�صفاح نيوزيلندا الذي ف�صل بفهم الفكرة

يجد نف�صه بني تقاطع القوى العاملية

حمزة بن لدن.. الإرهابي اجلديد واللغز املختفي 
••وا�شنطن-وكاالت:

 ، الأمريكي يف باك�شتان  “املارينز”  اأي��دي ق��وات  بعد �شنوات من مقتل وال��ده على 
يجد حمزة بن لدن نف�شه الآن بني تقاطع القوى العاملية. وتناول موقع “فوي�س.

اأوف.اأمريكا” يف تتابع �شريع التطورات املتعلقة بحمزة جنل زعيم تنظيم القاعدة 
اأ�شامة بن لدن.

املليون دوالر
الوليات املتحدة عر�شت مكافاأة ت�شل اإىل مليون دولر اأمريكي ملن يقب�س اأو ي�شهم 
اآخر  مبعلومات تف�شي للقب�س على جنل زعيم تنظيم القاعدة حمزة، من جانب 
و�شع جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حمزة على قائمة عقوبات عاملية، وهو ما 
اأثار اإ�شعاراً جديداً من قبل النرتبول للقب�س عليه، وبالتزامن مع ذلك ا�شقطت 
اململكة العربية ال�شعودية عنه جن�شيتها. وت�شري هذه الإجراءات اإىل اأن امل�شوؤولني 
اإنه لي�س  30 عاماً ميثل تهديداً.  العمر  البالغ من  امل�شلح  اأن  الدوليني يعتقدون 
قائد تنظيم القاعدة، لكنه احتل مكانة بارزة داخل ال�شبكة الإرهابية التي اأ�ش�شها 
وال��ده، ورمبا كانت اجلماعة ت�شتعد له للوقوف كقائد جليل �شاب من امل�شلحني. 
قوله:  �شوفان،  علي  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  يف  ال�شابق  العميل  عن  ونقل 

“حمزة على خطى والده اإنه مهياأ للقيام بدور قيادي بارز يف تنظيم القاعدة«.

هجمات القاعدة
1998 بالتفجريات  بداأت هجمات القاعدة �شد الوليات املتحدة ب�شكل جدي يف 

املزدوجة لل�شفارتني الأمريكيتني يف كينيا وتنزانيا والتي اأ�شفرت عن مقتل 224 
ا. لقد اأدى الهجوم النتحاري الذي وقع عام 2000 �شد املدمرة الأمريكية  �شخ�شً
قبالة ال�شاحل اإىل مقتل 17 بحاراً.  ثم جاء ما يعرف باأحداث 11 �شبتمب2001 
اأربع رحالت جتارية اأمريكية وجهها  حيث اختطاف تنظيم القاعدة ب�شكل من�شق 
اإىل اأبراج التجارة العاملية ومقر املخابرات ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” 
لإعالن  املتحدة  ال��ولي��ات  دف��ع  ما  �شخ�س   3000 من  يقرب  ما  مقتل  اإىل  واأدت 
بحليف  لالإطاحة  �شعياً  لأفغان�شتان  املتحدة  الوليات  وغزو  الإره��اب  على  احلرب 

والقب�س على زعيم التنظيم اأ�شامة بن لدن. تنظيم القاعدة، “حركة طالبان”، 

من باك�صتان اإىل اإيران
اأ�شرته مت�شلاًل اإىل باك�شتان وكان يبلغ من العمر  جنا بن لدن الأبن، وان�شق عن 
12 عاما، وكتب بن لدن عن ذلك الهروب يف مذكراته قائاًل: “كان الأمر كما لو 

اأننا اأخرجنا كبدنا وتركناهم هناك«.
تابع حمزة هو ووالدته واأع�شاء اآخرين يف تنظيم القاعدة اإىل باك�شتان، ومن هناك 
عبوا اإىل اإيران، حيث ت�شرت عليهم قادة القاعدة يف اإيران يف �شل�شلة من “املالذات 

وفًقا ملا ذكره خباء يف حتليل الوثائق التي مت ال�شتيالء عليها بعد غارة  الآمنة”، 
فريق SEAL التابع للبحرية الأمريكية اأ�شفر عن مقتل اأ�شامة بن لدن يف اأبوت 

اآباد، باك�شتان. 

احلجز االإيراين
وبح�شب ما  و�شعت اإيران اأع�شاء تنظيم القاعدة على اأرا�شيها “رهن الو�شاية”، 

ُذكر احُتجزوا يف قواعد ع�شكرية اأو يف جممعات مغلقة اأمنه.
وانتهى هذا الحتجاز الإيراين “بحفظ” جنل زعيم التنظيم حمزة بن لدن واأخيه 
ووالدته واأع�شاء اآخرين داخل اإيران بعيداً عن اأعني الإدارة الأمريكية بقيادة بو�س 

الأبن يف ذلك الوقت.
�شقيق حمزة، املعروف با�شم �شعد ا�شتطاع اخلروج من “التحفظ الإيراين” وذهب 
اإىل باك�شتان وهي معلومات كان يف وقتها على مكتب الرئي�س الأمريكي بارك اأوباما 
ب��دون طيار ل�شتهداف م�شلحي  ال��غ��ارات بطائرات  ال��ذي وج��ه بحملة مكثفة من 
تنظيم القاعدة يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط، وهو ما ا�شفر عن مقتل �شعد بن 

لدن يف 2009.

تدريبات ع�صكرية
يف مار�س )اآذار(2010 ، ترك حمزة واآخرون التحفظ الإيراين عائداً اإىل مقاطعة 
لر�شالة موجهة  الأ�شلحة، وفقاً  الباك�شتانية، حيث طلب تدريبات على  وزير�شتان 
زوجها يف  اإىل  لتن�شم  باك�شتان  اإىل  وال��دت��ه  وغ���ادرت  بن لدن،  الأك��ب  ال�شيخ  اإىل 

خمباأه.
اأ�شامة بن  اآب��اد يف باك�شتان، وقتل  اأب��وت   »SEAL« وداه��م فريق القوات البحرية
لدن وابنه خالد، بالإ�شافة اإىل اآخرين، ومت حب�س �شابر وزوجات اأخريات يعي�شن 

يف املنزل اإل اأن حمزة اختفى مرة اأخرى.

االإرهابي اجلديد
الظواهري،  لأمي��ن  اجلهادية  امل��واق��ع  على  فيديو  �شريط  ظهر  اأغ�شط�س2015 
الأ�شد  وهذا  القاعدة”  “اأ�شداً من عرين  القاعدة، يعر�س  القائد احلايل لتنظيم 

هو حمزة بن لدن بح�شب مقطع الفيديو.
القاعدة، حيث  تنظيم  ر�شالة من   12 ح��وايل  احل��ني، ظهر)حمزة( يف  ذل��ك  منذ 
األقى خطابات حول احلرب يف �شوريا اإىل زيارة دونالد ترامب اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية يف اأول رحلة خارجية له كرئي�س للوليات املتحدة.
التخطيط  حت��اول  رمبا  الإرهابية  املجموعة  ب��اأن  تكهنات  املتكررة  ر�شالته  واأث��ارت 

للم�شتقبل من خالل طرح وجه جديد.
اأي �شيء عن  ل��غ��زاً، حيث مل ي�شمع  ي��زال  القاعدة ل  وم��ع ذل��ك، م��ا يحدث داخ��ل 
العربية  اململكة  فيها  ه�دد   2018 )اآذار(  مار�س  يف  ر�ش������الة  منذ  لدن  بن  حمزة 

ال�شعودية.
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انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف بتاريخ:  12/21/ 2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284171     بتاريخ :  2017/12/7

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

 با�شم: اوجنر �شتيل ال�شرق الأو�شط م م ح

وعنوانه:    �س ب 42251 – املنطقة احلرة باحلمرية - ال�شارقة – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.

 الواقعة بالفئة: 37

و�شف العالمة : الكلمات UNGER STEEL      بالأحرف الالتينية 

ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307514 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه:  

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم.
 الواق�عة بالفئة:  25 

نعل  من  ال��ب��ارزة  النتوءات  موا�شع  يبني  الب��ع��اد  ثالثي  �شكل  من  العالمة  تتكون  العالمة:   و�شف 
احلذاء. ل يتم املطالبة بال�شكل الكامل للحذاء، كما هو مبني بخطوط متقطعة  

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307054     بتاريخ :  2019/2/28
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

 با�ش��م: زيجاينج كيدي اوتوموتيف بارت�س اند�شرتي كمباين ليمتد
وعنوانه: نورث اوف ذي �شنرتال افينيو، اي�شت اوف جينج�شان رود ، �شي زون ، �شاجنزجن ايكونوميك اند 

تكنلوجيكال ديفلومبنت زون ، زيجاينج بروفين�س - ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

نقل احلركة؛ حمامل دحروجية؛ و�شالت عامة  اآلت(؛ حمامل لأعمدة  )اأج��زاء  حمامل كريات؛ حمامل 
احلركة )و�شالت كردان(؛ مكاب�س للمكائن؛ �شيور للمحركات واملكائن؛ روؤو�س ا�شطوانات للمكائن؛ حلقات 

كريات املحامل؛ حمامل مقاومة لالحتكاك لالآلت. 
الواق�عة بالفئة: 7

و�شف العالمة : لأحرف HBK  بالالتينية باللون الأ�شود بنمط خط مميز ما يف ال�شكل
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307511 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه:  228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم.

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد  يبني ت�شميم �شطح نعل احلذاء. التمثيالت تظهر 

املنظرين الأمامي واملنظوري للنعل   
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307515 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه:  228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
الأبعاد  يبني ت�شميم �شطح نعل احل��ذاء حتيطه نتوءات  و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ثالثي 
بخطوط  مبني  ه��و  كما  احل���ذاء،  ونعل  للنتوءات  الكامل  بال�شكل  املطالبة  يتم  ل  الأب��ع��اد.  ثالثية  ب���ارزة 

متقطعة
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307055     بتاريخ :  2019/2/28
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

 با�ش��م: زيجاينج كيدي اوتوموتيف بارت�س اند�شرتي كمباين ليمتد
وعنوانه: نورث اوف ذي �شنرتال افينيو، اي�شت اوف جينج�شان رود ، �شي زون ، �شاجنزجن ايكونوميك اند 

تكنلوجيكال ديفلومبنت زون ، زيجاينج بروفين�س - ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

نقل احلركة؛ حمامل دحروجية؛ و�شالت عامة  اآلت(؛ حمامل لأعمدة  )اأج��زاء  حمامل كريات؛ حمامل 
احلركة )و�شالت كردان(؛ مكاب�س للمكائن؛ �شيور للمحركات واملكائن؛ روؤو�س ا�شطوانات للمكائن؛ حلقات 

كريات املحامل؛ حمامل مقاومة لالحتكاك لالآلت. 
الواق�عة بالفئة: 7

و�شف العالمة : الأحرف KDD  بالالتينية باللون الأ�شود داخل ر�شم هند�شي باللون الأبي�س على خلفية 
دائرة �شوداء كما يف ال�شكل اعاله.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307509 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه:  228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم.

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ثالثي البعاد  حلذاء يبز النعل اخلارجي ب�شكل مميز   

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307512 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه:  228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
تتم  ب�شكل مميز. ل  النعل اخلارجي  الأبعاد حلذاء يبز  �شكل ثالثي  العالمة من  و�شف العالمة:  تتكون 

املطالبة بال�شكل الكامل للحذاء، كما هو مبني بخطوط متقطعة.     
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284173     بتاريخ :  2017/12/7
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شم: اوجنر �شتيل ال�شرق الأو�شط م م ح
وعنوانه:    �س ب 42251 – املنطقة احلرة باحلمرية - ال�شارقة – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.

الواقعة بالفئة: 37
و�شف العالمة : الكلمة  UNGERبحروف لتينية يحيط بها ر�شم ملا ي�شبه ال�شقف مرتفع لالأعلى 

يف مركز و�شطه الأفقي من الأعلى مع عمودين جانبيني والعالمة باللون ال�شود والزرق
بالأحرف الالتينية .

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/7م   املودعة حتت رقم:  307513 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

II با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه:  228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ثالثي البعاد يبني موا�شع النتوءات البارزة من نعل احلذاء. ل 

يتم املطالبة بال�شكل الكامل للحذاء، كما هو مبني بخطوط متقطعة  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالبيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2019/3/6م   املودعة حتت رقم:  307395 

تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�ش��م:  ايه ات�س انف�شتمنت�س �س.ذ.م.م

دبي،  التجاري،  املركز  دبي  بر  العقارية،  للو�شاطة  ل�شايل  لجن  جون�س  ملك   ،504 رقم  مكتب   ،75452 ���س.ب.  وعنوانه:  
الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�شوق؛  وقرى  الت�شوق  ومراكز  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�شناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�شول؛ خدمات ال�شتثمار؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�شرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�شناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�س  العقارات  وا�شتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�شي؛  ا�شتمالك  خدمات  الأرا�شي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
م�شبقة  البطاقات  توفري  القيمة؛  ذات  ال�شراء  بطاقات  اإ���ش��دار  لتاأجريها؛  الأرا���ش��ي  ا�شتمالك  وال�شتثمار؛  التطوير 
القيمة؛  الق�شائم والكوبونات ذات  اإ�شدار وا�شرتداد  القيمة؛  الق�شائم ذات  اإ�شدار وا�شرتداد  القيمة؛  الدفع والق�شائم ذات 
توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ال��دف��ع؛  م�شبقة  الهدايا  ق�شائم  ال��ه��داي��ا؛  ق�شائم 

 املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عب �شبكة حا�شوب عامة.         الواق�عة بالفئة:  36 
كتبت كلمة  " WESTEND " بحروف لتينية. و�شف العالمة:  

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالبيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  مار�س 2019 العدد 12583 

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
التنظيف  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شريع  رخ�شة رقم:1063145 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي مبارك عبداهلل حممد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامل احمد ح�شن احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

احمد يون�س لعمال الرخام
رخ�شة رقم:CN 1129597 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

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

لعمال امل�شغولت اليدوية
رخ�شة رقم:CN 2518421 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيديو املن�شورة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1110923 

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

تعديل ا�شم جتاري من/ فيديو املن�شورة

AL MANSOURA VIDEO

اىل/املن�شورة خلياطة الزياء الن�شائية

AL MANSOURA LADIES FASHIONS STICITING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية )1410907(

تعديل ن�شاط/حذف تاأجري الفالم على ال�شرطة املمغنطة )7722002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الت�شجيالت املرئية - بالتجزئة )4762003(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 1415\2019

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/25 االثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده ب�صت بر�صتيج الأدوات التجميل او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                الو�صف     �صعر التقييم  

                                    عطور وادوات جتميل       30،900 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 7265\2018

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/25 االثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده �صالون فن الذهبي للرجال او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�صف              �صعر التقييم  

                                             ادوات ومعدات �صالون                 2،330 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/4296  جتاري جزئي 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�شت  ميدل  بات�شون  عليه/1-  املدعي  اىل 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  �شلطان  امني  املدعي/عبدالرحمن حممد 
املحكمة حكمت بتاريخ 2019/2/17 احلكم التمهيدي التايل بندب اخلبري الهند�شي املتخ�ش�س 
�شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي الطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى 
والط���الع على  الم��ر  ل��زم  ان  وامل��دع��ي عليها  املدعية  والن��ت��ق��ال اىل مقر  يقدمه اخل�شوم  ان 
املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية 
، وحددت لها املحكمة  وحددت امانة خبة وقدرها خم�شة الف درهم والزمت املدعي ب�شداها 
جل�شة يوم الحد امل��واف��ق:2019/2/24 يف حال عدم �شداد المانة ويف حال �شداد المانة تنظر 

 .ch1.C.14:بجل�شة:2019/3/24 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/311  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شمري عبد احلميد عبداملنعم عبد احلميد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مو�شار لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م وميثله:يو�شف 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد 
والر�شوم  دره����م   )32.425( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  وال��ت�����ش��ام��ن  ب��ال��ت��ك��اف��ل  عليهما  امل���دع���ي 
ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %12  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف 
الثنني  ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  ت���اري���خ:2017/12/31 وحتى  ال�شيك يف 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/3/25 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

عب  امل���راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ت�شارك 
وفد رفيع امل�شتوى، ي�شم اإىل جانب اإدارة وكوادر 
املوؤ�ش�شة، عدداً من اأع�شاء اللجنة العليا املنظمة 
لل�شيدات  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة  الأل���ع���اب  ل����دورة 
املوؤتر الدويل  من  الأوىل  الدورة  يف   ،2020
تنظمه اجلمعية  الذي  العربية،  امل��راأة  لريا�شة 
امل�شرية لالجتماع الريا�شي، خالل الفرتة من 
امل�شرية  العا�شمة  يف  اجلاري  مار�س   29-28

القاهرة.
وينطلق املوؤتر مب�شاركة كل من وزير ال�شباب 
الجتماعي،  ال��ت�����ش�����ام��ن  ووزي�����ر  وال��ري��ا���ش�����ة، 
ورئي�س املجل��س القوم�ي للمراأة، واأمني املجل��س 
ل�����ش��وؤون الإع�����اق��ة يف م�����ش��ر، و�شعادة  ال��ق��وم�����ي 
ندى ع�شكر النقبي، نائب رئي�س اللجنة العليا 
العربية  ل���الأن���دي���ة  الأل����ع����اب  ل������دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
ومدير  التنفيذية،  جلنتها  رئي�س  لل�شيدات، 
عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، بالإ�شافة 
اأبرز  ال�شخ�شيات العربية، التي تثل  عدد من 

املوؤ�ش�شات الريا�شية يف الوطن العربي.
وتاأتي م�شاركة موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة 
خالل  م��ن  للموؤتر،  ال�شرتاتيجي  ال�شريك 
العربية  “التجارب  ع��ن��وان  حت��ت  ت��اأت��ي  جل�شة 
ت�شتعر�س  املراأة”،  ريا�شة  قطاع  يف  والعاملية 
دولة  حر�س  النقبي،  ع�شكر  ن��دى  �شعادة  فيها 
الإمارات العربية املتحدة عموماً واإمارة ال�شارقة 
القطاع  يف  امل�����راأة  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  خ�����ش��و���ش��اً 
الريا�شي، وتكينها من خو�س غمار املناف�شات 
من  والعاملية،  والإقليمية  املحلية  ال�شعد  على 
خالل موا�شلة تهيئة البيئة املواتية، التي تتيح 

لها اإطالق العنان لقدراتها ومهاراتها.
 

»ال�شارقة لريا�شة املراأة” موؤتر يعزز الريادة 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��م  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ل��ري��ا���ش��ة امل�����راأة، ع��ل��ى ه��ام�����س امل��وؤت��ر الدويل 
م�شاء اجلمعة  �شحفياً  امل��راأة، موؤتراً  لريا�شة 
29 م��ار���س اجل����اري ب��ق��اع��ة ال�����ش��راي��ا يف فندق 
ان��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال ���ش��ي��ت��ي ����ش���ت���ارز، ي���ه���دف اإىل 
التعريف بالدورة اخلام�شة من بطولة الألعاب 

ل��الأن��دي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دات، ال��ت��ي حتت�شنها 
من  كرمية  برعاية   ،2020 العام  يف  ال�شارقة 
�شمو  ال�����ش��ارق��ة،  ال�شمو ح��اك��م  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة 
رئي�س  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، رئي�س موؤ�ش�شة 

ال�شارقة لريا�شة املراأة.
وت�شعى املوؤ�ش�شة من خالل املوؤتر الذي تتحدث 
فيه �شعادة ندى النقبي، ويح�شره عدد من كبار 
م�شر،  يف  الريا�شية  وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني 
ا�شتعدادات تنظيم الدورة  اآخر  اإىل الك�شف عن 
اإىل  املرجوة،  والأه���داف  ال��دورة،  اخلام�شة من 
اأجل  املناف�شات، من  تفا�شيل  ا�شتعرا�س  جانب 
حت��ف��ي��ز ك��ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
عن  ف�شاًل  ع��رب��ي،  ن�شوي  ريا�شي  ح��دث  اأك��ب 
ال��راب��ع��ة من  ال���دورة  اإجن����ازات  اأب���رز  ا�شتعرا�س 

الدورة.
امل��ح��وري الذي  ال��دور  اإىل  امل��وؤت��ر  كما يتطرق 
ريا�شة  وتعزيز  بدعم  يتعلق  فيما  م�شر  تلعبه 
ال�����دول الداعمة  اأه����م  ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن  امل������راأة، 
للريا�شة الن�شوية على م�شتوى العامل العربي، 

حيث حتر�س اللجنة املنظمة على تواجد اأكب 
ع���دد م��ن ال��الع��ب��ات امل�����ش��ري��ات ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الألعاب  دورة  م��ن  اخلام�شة  ال���دورة  مناف�شات 
ل���الأن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دات، م���ا ي���رف���ع من 
من  بنخبة  البطولة  ويرفد  املناف�شات  م�شتوى 
لعبات الأندية واملوؤ�ش�شات الريا�شية امل�شرية، 

وي�شهم يف اكت�شاب وتبادل مزيد من اخلبات.
اللجنة  ا�شرتاتيجية  �شمن  املوؤتر  هذا  وياأتي 
يف ت��ف��ع��ي��ل ع���الق���ات ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة التي 
الريا�شية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  تربطها 
العربية والدولية، لدعم وا�شتقطاب اأكب عدد 

من امل�شاركات من خمتلف الدول العربية.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ن���دى ع�����ش��ك��ر ال��ن��ق��ب��ي: “تاأتي 
امل���راأة  ل��ري��ا���ش��ة  ال����دويل  امل��وؤت��ر  يف  م�شاركتنا 
العربية، الذي حتت�شنه القاهرة، ترجمة لنجاح 
يف  و�شركائها  امل��راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
جمهورية م�شر، يف ت�شليط ال�شوء ب�شورة اأكب 
حر�س  املوؤتر  ويوؤكد  الن�شوية،  الريا�شة  على 
اجلانب امل�شري على ريا�شة امل��راأة، و�شعيه اإىل 
موا�شلة تعزيز هذه الريا�شة، حيث تعدُّ م�شر 

من اأوائل الدول التي اأن�شاأت النوادي الريا�شة 
رائ���دة يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  ت��ع��دُّ  فيما  الن�شوية، 
جمال تنظيم الفعاليات والبطولت الريا�شية 
الن�شوية، الأمر الذي يعك�س تقاطع التوجهات 
ت����رثي هذه  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  ال���ت���ي م���ن  والأه��������داف 

الريا�شة وترتقي بها«.
موؤترنا  ت��ن��ظ��ي��م  “ياأتي  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ����ش���اف���ت 
ال�����دويل لريا�شة  امل���وؤت���ر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ه����ذا 
ال�شرتاتيجية  م��ع  من�شجماً  ال��ع��رب��ي��ة،  امل����راأة 
تر�شيخ  يف  املوؤ�ش�شة،  تنتهجها  التي  التطويرية 
ل���ل���م���راأة، ون�شر  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ف��ه��وم 
ممار�شة  وتعزيز  ب�شاأنها،  املجتمعية  التوعية 
امل�����راأة ل��ل��ري��ا���ش��ة، م��ن خ���الل ت��ب��ادل اخل���بات 
والعاملي،  الإقليمي  ال�شعيدين  على  والتجارب 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  ا����ش���ت���م���راري���ة  ع���ب 
امل�شرية،  الن�شوية  بالريا�شة  املعنية  والأن��دي��ة 
ب��ط��ول��ة الألعاب  ب��اأه��م��ي��ة  ت��ع��ري��ف��ه��ا  اأج����ل  م���ن 
لالأندية العربية لل�شيدات، والنتائج الإيجابية 

املرتتبة على امل�شاركة فيها«.
العربية  ل���الأن���دي���ة  الأل�����ع�����اب  دورة  وحت���ظ���ى 

املوؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  ل��ل�����ش��ي��دات 
الريا�شية يف الوطن العربي، باعتبارها املن�شة 
الأندية  وحت��ر���س  العربيات،  لالعبات  الأوىل 
العربية على زيادة اأعداد الالعبات امل�شاركات يف 
كل دورة بهدف غر�س روح املناف�شة يف نفو�شهن، 
وت��ك��ي��ن��ه��ن م���ن ال�����ش��ع��ور ب��اأه��م��ي��ة ال���ف���وز، ويف 
البطولت  يف  للم�شاركة  تاأهيلهن  الوقت  نف�س 
ي�شار  الريا�شات.  خمتلف  يف  الكبى  ال��دوري��ة 
التي  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل 
اأُن�شاأت عام 2016 مبر�شوم اأمريي من �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
وتطوير  الوطنية،  الكفاءات  اإىل تكني  تهدف 
راأ�����س امل����ال ال��ب�����ش��ري يف جم���ال ري��ا���ش��ة امل����راأة، 
يف  الن�شائية  القيادات  من  موؤهل  جيل  وتن�شئة 
الكوادر  تطوير  على  والعمل  الريا�شي،  املجال 
الثقافة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وا���ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا، 
باأهميتها،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
بيئة  وتوفري  للريا�شة،  امل��راأة  ممار�شة  وتعزيز 

ريا�شية حمفزة ت�شهم يف تطوير ريا�شة املراأة.

خالل م�صاركتها يف موؤمتر »ريا�صة املراأة العربية« يف القاهرة

»ال�سارقة لريا�سة املراأة« تك�سف تفا�سيل الدورة اخلام�سة ل� »عربية ال�سيدات 2020«

اطلقت ام�س وزارة الرتبية والتعليم 
والأومل�����ب�����ي�����اد اخل����ا�����س الإم�����ارات�����ي 
الدولية  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  وحركة 
برنامج “مدار�س الأبطال املوحدة” 
احلكومية  امل���دار����س  خم��ت��ل��ف  ع���ب 
دورة  وذل��ك على هام�س  ال��دول��ة  يف 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الألعاب 
“ الدورة الأكب   2019 “اأبوظبي 
يف ت��اري��خ الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الذي 

ميتد 50 عاما.
الأبطال  “مدار�س  برنامج  ويعتمد 
حيث  له  اأ�شا�شا  الريا�شة  املوحدة” 
الأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ق��ي��م  ي�����ش��ت��ل��ه��م 
خالل  فمن  وممار�شاته..  ومبادئه 
اإح�����ي�����اء ه�����ذه امل�����ب�����ادئ يف م���راح���ل 
نطاق  وعلى  امل��دار���س  �شمن  مبكرة 
تنمية  اإىل  ال��بن��ام��ج  ي�شعى  وا���ش��ع 
ويحت�شن  اجل��م��ي��ع  ي��ح��ت��وي  ج��ي��ل 
تطبيق  �شي�شاهم  كما  الختالفات.. 
مدار�س  خم��ت��ل��ف  ع���ب  ال���بن���ام���ج 
الدمج  م����ب����داأ  ت���ع���زي���ز  يف  ال����دول����ة 
الج���ت���م���اع���ي م����ن خ������الل اإط������الق 
تزويد  �شاأنها  م��ن  منظمة  اأن�شطة 
بالأدوات  الإم���ارات  دول��ة  ال�شباب يف 
وامل��ه��ارات ال��الزم��ة لبناء م��ن��اخ من 

القبول والحرتام يف املدار�س.

رئي�س  ����ش���راي���ف���ر  ت���ي���م���وث���ي  وق������ال 
 “ اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  اإدارة  جمل�س 
���ش��روري واعتزازي  مل��ن دواع����ي  اإن���ه 
اأن اأ���ش��ه��د ه��ذه اجل��ه��ود اجل��ب��ارة يف 
دول��ة الإم���ارات من اأج��ل غر�س قيم 
احلياة  ن�شيج  وال��ت��ن��وع يف  الن��دم��اج 
املدر�شية.. اإنها خلطوة بناءة ومعلم 
بارز يف رحلتنا املثمرة نحو م�شتقبل 
اأكرث �شمولية يتميز بتكافوؤ الفر�س 

للجميع دون ا�شتثناء«.
الأبطال  “مدار�س  برنامج  ويجمع 

اأ�شحاب  من  ال�شباب  املوحدة” بني 
اأق�����ران�����ه�����م م�����ن دون  ال���ه���م���م م�����ع 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ذه���ن���ي���ة م����ن خالل 
ال���ري���ا����ش���ة وال���ت���ع���ل���ي���م وذل������ك من 
درا���ش��ي��ة وجتارب  ب��ن��اء ف�شول  اأج���ل 
جمتمعية حتد من الإق�شاء وحتفز 
القوالب  وتزيل  ال�شحية  الأن�شطة 
النمطية وت�شاهم يف اإ�شراك ال�شباب 
يف اأن�شطة تزيد من الدمج وال�شمول 

الجتماعيني.
خليفة  حم���م���د  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 

النعيمي مدير مكتب �شوؤون التعليم 
يف ديوان ويل عهد اأبوظبي “ تويل 
دول�����ة الإم���������ارات رف���اه���ي���ة وتكني 
ق�شوى  اأه���م���ي���ة  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
ومن  اأولوياتها  مقدمة  يف  وت�شعها 
����ش���اأن ه����ذا ال���بن���ام���ج ت��ع��زي��ز قيم 
ال�شباب  ل��دى  والت�شامن  الت�شامح 
وتكني الطلبة من اأ�شحاب الهمم 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول�����ة الإم�������ارات 
ب�شكل  جمتمعهم  يف  امل�شاهمة  م��ن 
كاأع�شاء  وال���دم���ج  وم��ت�����ش��او  ك��ام��ل 

فاعلني يف جمتمع يحت�شن اجلميع 
ويدعمهم«.

ويتمحور برنامج “مدار�س الأبطال 
املوحدة” حول فكرة رئي�شية تتمثل 
تبداأ  اأن  التغيري يجب  اأن عملية  يف 
اأن يكتب  اأردن��ا  اإذا ما  يف �شن مبكرة 
على  البنامج  ويقوم  النجاح..  لها 
ثالثة عنا�شر رئي�شية هي الريا�شة 
ال�شبابية  القيادة  وفر�س  ال�شاملة 
وتبني  املدر�شية  وامل�شاركة  ال�شاملة 
امل����دار�����س م���ن خ��الل��ه��ا م��ن��اخ��ا من 

الت�شامح ميكن للطلبة من اأ�شحاب 
ويكونوا  ف��ي��ه  ي��ت��ط��وروا  اأن  ال��ه��م��م 
جزءا ل يتجزاأ من جميع الأن�شطة 

والفر�س.
“ اإن���ه���ا مرحلة  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ����ش���اف 
ت��ط��ور نظامنا  ب�����ارزة م���ن م�����ش��رية 
التعليمي ول�شيما اأن دولة الإمارات 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  دول����ة  اأول  ه���ي 
البنامج  ه��ذا  تتبنى مثل  الأو���ش��ط 
بينما  ال������دول������ة..  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
مدار�س  يف  ال��بن��ام��ج  تطبيق  ن��ب��داأ 

الإم�������ارات احل��ك��وم��ي��ة اأغ��ت��ن��م هذه 
اإىل نظرائهم  الفر�شة لأوجه دعوة 
للم�شاركة  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  م���ن 
م��ع��ن��ا يف ال���بن���ام���ج ل��ن��ت��م��ك��ن من 
تو�شيع نطاق تاأثريه لي�شمل قاعدة 
ثقة  على  اإن��ن��ي  �شبابنا..  م��ن  اأو���ش��ع 
الطموح  ال���بن���ام���ج  ه�����ذا  اأن  م����ن 
���ش��ي��رتك اآث������ارا اإي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رية يف 
جم��ت��م��ع��ن��ا م����ن خ�����الل خ���ل���ق بيئة 
وحتتفي  ال���ت���ن���وع  ت���ق���در  م��در���ش��ي��ة 
طالب  كل  فيها  ويكون  بالختالف 

وو�شعت   .« وفاعال  م�شاهما  ع�شوا 
والندماج  ال�شمول  الإم���ارات  دول��ة 
لعام  الوطنية  ال��روؤي��ة  يف  ك��اأول��وي��ة 
اإرث  غر�س  على  وحتر�س   2021
اخلا�س  لالأوملبياد  وم�شتدام  را�شخ 
يعزز قيم ال�شمول وي�شجع الندماج 
2019 من خالل  مبا يتجاوز عام 
على  املبادرات  من  وا�شعة  جمموعة 
ال�شعيدين املحلي والحتادي. و�شبق 
برنامج “مدار�س الأبطال املوحدة” 
اإط����الق برنامج  الإم�����ارات  يف دول���ة 
مدر�شة   18 فيه  ���ش��ارك��ت  جتريبي 
حيث  ال�شبع  الإم���ارات  خمتلف  من 
خالل  م��ن  التوجيه  امل��دار���س  تلقت 
واملدربني  امل��ع��ل��م��ني  ودع����م  ت���دري���ب 
البنامج  و����ش���ع  ك��م��ا  وال���ط���ل���ب���ة.. 
وموارد  اإر�شادية  كتيبات  التجريبي 
اإ�شافية لبنامج “مدار�س الأبطال 
املوحدة” ميكن للمعلمني والطلبة 
يف امل���دار����س ال��ع��ام��ة وم���راك���ز ذوي 
ا�شتخدامها  اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات 
الكتيبات  ه��ذه  وت��ع��د  ����ش���اوؤوا..  متى 
ال�شرتاتيجيات  ت�شم  قيمة  م��وارد 
ال�شرورية  والن�شائح  والتوجيهات 
لبلوغ هدفنا املتمثل يف بناء مدار�س 

اأكرث �شمول وتنوعا.

االأول يف ال�صرق االأو�صط 

الإمارات تطلق برنامج »مدار�س الأبطال املوحدة« لدعم اأ�سحاب الهمم

اأ�شاد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي بهمة وع��زمي��ة اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا م��ن اأ���ش��ح��اب الهمم 
فعاليات  تفقدنا  �شموه”  وق���ال  وامل��ت��ط��وع��ني.  الطلبة  م��ن  وزم��الئ��ه��م 
الأوملبياد اخلا�س يف اأر�س املعار�س باأبوظبي حيث تتجدد الهمة والعزمية 
مع اأبنائنا وبناتنا من اأ�شحاب الهمم الذين ي�شيعون مع زمالئهم من 
الطلبة واملتطوعني اأجمل الأجواء الإيجابية وين�شرون البهجة والأمل 
ال�شيخ  معايل  �شموه  راف��ق  وق��د  والإرادة«.  التحدي  يف  املثل  وي�شربون 
ومعايل  اأبوظبي  ال�شحة يف  دائ��رة  رئي�س  اآل حامد  بن حممد  عبداهلل 
حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�س املرا�شم الرئا�شية بوزارة �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة لدورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س “ 
اأبوظبي 2019 “ و�شعادة خلفان املزروعي مدير عام الأوملبياد اخلا�س 

الألعاب العاملية اأبوظبي 2019 .

هزاع بن زايد يتفقد » الأوملبياد اخلا�س« وي�سيد باأ�سحاب الهمم
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•• ال�شارقة -الفجر

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  اختتم 
لبطولة  الفردية  الألعاب  مناف�شات 
التي  الثانية  املدر�شية  الألعاب  دورة 
بالتعاون مع وزارة الرتبية  ينظمها 
للتعليم  ال�شارقة  وجمل�س  والتعليم 
 62 اإىل  ك��ب��رية و���ش��ل��ت  مب�����ش��ارك��ة 
خمتلف  يف  والبنات  للبنني  مدر�شة 
التي  التي ت�شمها البطولة  الألعاب 
2 فباير املا�شي. و و  انطلقت يوم 
الالعبني  ر�شد  البطولة  خ��الل  مت 
تهيدا  امل����م����ي����زي����ن  وال�����الع�����ب�����ات 
لإن�شمامهم اإىل فرق اإمارة ال�شارقة 

يف خمتلف الألعاب.
وا�شتملت مناف�شات الألعاب الفردية 
للبنني  ال����ط����ائ����رة  ال���ري�������ش���ة  ع���ل���ى 
وال����ب����ن����ات مب�������ش���ارك���ة ح�������وايل 83 
ال�شباحة  ومناف�شات  ولع��ب��ة  لعبا 
ل���ل���ب���ن���ني مب���������ش����ارك����ة ح��������وايل 60 
للبنني  الكاراتيه  ومناف�شات  لعبا 
والبنات مب�شاركة 42 لعبا ولعبة 
للبنني  ال���ت���اي���ك���وان���دو  وم��ن��اف�����ش��ات 
62 لعبا  والبنات مب�شاركة حوايل 
للبنني  اجل���ودو  ومناف�شات  ولع��ب��ة 

والبنات مب�شاركة 52 لعبا ولعبة 
القو�س  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وال�شهم التي اختتمت ال�شبت املا�شي 
بجانب  ولعبة  لعبا  مب�شاركة 33 
م��ن��اف�����ش��ات امل����ب����ارزة مب�����ش��ارك��ة 36 
كرة  ت�شفيات  بجانب  ولعبة  لعبا 
 48 ح���وايل  مب�شاركة  للبنني  ال��ي��د 
لعبا وت�شفيات كرة ال�شلة مب�شاركة 

كرة  وت�شفيات  ولع��ب��ة  لعبا   68
الطائرة مب�شاركة 93 لعبا ولعبة 
اإدارة  دول��ي��ني يف  ���ش��ارك ح��ك��ام  فيما 
الكاراتيه  م��ث��ل  امل��ن��اف�����ش��ات  ب��ع�����س 
و  وامل��ب��ارزة.  واجل���ودو  والتايكواندو 
احلزامي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  اأ�شار 
ال�شارقة  مل��ج��ل�����س  ال����ع����ام  الأم��������ني 
ت�شهم  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي 

الريا�شة  مفهوم  وتن�شيط  اإحياء  يف 
اأ�شا�شي  راف���د  تثل  ال��ت��ي  امل��در���ش��ي��ة 
الالعبني  ق���درات  وتنمي  للمواهب 
والالعبات على اأ�شا�س �شليم وت�شهم 
امل�شتوى  على  اإمكانياتهم  اإب���راز  يف 
الدرا�شي  التفوق  بجانب  الريا�شي 
وتوفر الفر�س ل�شت�شك�شاف املواهب 
ال�شارقة  اأدوار جمل�س  دور من  وهو 

 . الريا�شية  القيم  لن�شر  الريا�شي 
الألعاب  ب��ط��ولت  نهائيات  وتختتم 
الطائرة  وكرة  اليد  لكرة  اجلماعية 
للبنني يوم 22 اإبريل املقبل ب�شالة 
“�شمنان”  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي 
ون��ه��ائ��ي��ات ك���رة ال�����ش��ل��ة ل��ل��ب��ن��ات يوم 
24 اإبريل بنادي ال�شارقة الريا�شي 

للمراأة .

ت�شهد �شواطئ جمريا يف دبي يوم “ال�شبت” املقبل مناف�شات اجلولة الثانية 
“ للقوارب ال�شراعية احلديثة نا�شئني  “ دبي جونيور ريغاتا  من بطولة 
التي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية بالتعاون مع نادي دبي 
الريا�شي  املو�شم  يف  البحرية  ال�شباقات  روزنامة  �شمن  ال�شاطئ  ل��زوارق 
البحرية قد نظم  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  وكان   .2019-2018
ال�شهر املا�شي مناف�شات اجلولة الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�شراعية 
احلديثة نا�شئني مب�شاركة 40 متناف�شا ينتمون ملختلف الأندية البحرية 
يف اأبوظبي ودبي وراأ�س اخليمة واحلمرية وقد �شهدت بزوغ جنم عدد من 

الثقايف  احلمرية  ن��ادي  يف  احلديث  ال�شراع  فريق  اأبطال  خا�شة  املواهب 
كبرية  م�شاركة  املو�شم  هذا  الثانية  اجلولة  ت�شهد  اأن  وينتظر  الريا�شي. 
توا�شال مع النجاح الذي حتقق يف اجلولة الأوىل حيث دعا هزمي حممد 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  ال�شباقات يف  اإدارة  القمزي مدير 
منت�شبي الأندية البحرية من املواهب ال�شاعدة من ال�شغار والنا�شئني من 
اجلن�شني للم�شاركة يف احلدث واملناف�شة على الفئات الأربع التي ت�شهدها 
البطولة . واأ�شاد القمزي بالتعاون القائم بني نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية ونادي دبي لزوارق ال�شاطئ والذي اأ�شهم يف ترجمة الأهداف اإىل 

امل�شرتكة يف تنظيم احل��دث وال��ذي ميثل  واق��ع بال�شتفادة من اخل��بات 
اأيقونة ال�شباقات البحرية يف فئات النا�شئني ملا ياأخذه من اأهمية وللدور 
ال�شاحة  اإىل  ج��دد  ومت�شابقات  مت�شابقني  تاأهيل  يف  يلعبه  ال��ذي  الكبري 
ويهياأ لهم فر�س العداد وال�شتعداد للبطولت املحلية والدولية. ووجه 
ال�شكر اإىل خمتلف الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات الوطنية التي تدعم هذه 
البطولة التي تقام حتت مظلة احتاد الإمارات للتجديف وال�شراع احلديث 
يف  البحرية  الأندية  اإىل  ينتمون  الذين  واملت�شابقون  الفرق  بها  وي�شارك 
الدولة منذ تاأ�شي�شها عام 2000 حيث ظل النادي يحافظ على اإقامتها 

وتطويرها. واأكد هزمي القمزي اأن اللجنة املنظمة تراقب عن كثب كافة 
التقارير املتعلقة بحالة البحر يف ظل التقلبات امل�شتمرة هذه الأيام وذلك 
املركز  من  ال��واردة  والتقارير  املتخ�ش�شة  اللكرتونية  املواقع  خالل  من 
الوطني لالأر�شاد من اأجل اإجناح ال�شباق املرتقب. وتقت�شر املناف�شات يف 
على  احلديثة  لل�شراعية  ريغاتا  جونيور  دبي  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
فرتتني �شباحية وم�شائية وينح�شر التناف�س فيها على اأربع فئات �شغار 
ليزر  والنا�شئني  �شنة   12 حتت  وفتيات  �شنة   12 حتت  اأ�شبال  اوبتم�شت 

�شنة.  17 حتت  ونا�شئات  �شنة   17 حتت   4.7

بطولة » دبي جونيور ريغاتا « للقوارب ال�سراعية تنطلق ال�سبت

ي���ج�������ش���د احل���������ش����ور اجل���م���اه���ريي 
الأوملبياد  الوا�شع ملختلف مناف�شات 
“اأبوظبي  العاملية  الألعاب  اخلا�س 
لدولة  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة   ”2019
للتعاي�س  ك����م����وط����ن  الإم��������������ارات 
والوئام  لل�شالم  واأر���س  والت�شامح 
اأك��رث من  املحبة  على  فيها  يجتمع 
اأنحاء  ���ش��ت��ى  م���ن  ج��ن�����ش��ي��ة   200

العامل.
لالأوملبياد  املختلفة  املناف�شات  ويف 
اخلا�س العاملي املقامة يف 9 مواقع 
باأبوظبي ودبي تقدم اجلماهري من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات ل��وح��ات فنية 
رائعة تعبريا عن املوؤازرة وامل�شاندة 

على  وتاأكيدا  الهمم”  ل�”اأ�شحاب 
واإمكانياتهم  ب��ق��درات��ه��م  الإمي�����ان 
ت�شنع  ال����ت����ي  اإرادت������ه������م  وك����ذل����ك 

الفارق دائما.
خمتلف  م�����ن  ج���م���اه���ري  واأك�����������دت 
لوكالة  ا�شتطالع  اجلن�شيات خالل 
“وام” على هام�س  الإم���ارات  اأنباء 
احل�شور  اأن  ام���������س  م���ن���اف�������ش���ات 
اجل��م��اه��ريي ال��ك��ب��ري م��ن خمتلف 
اجل��ن�����ش��ي��ات خ���الل م��ن��اف�����ش��ات هذا 
الأكب  الإن�شاين  الريا�شي  احلدث 
تعك�س  ر�شالة  العامل هو مبثابة  يف 
الرا�شخة  والتعاي�س  الت�شامح  قيم 
يف دول��ة الإم���ارات م�شريين اإىل اأن 

هذا احلدث هو مبثابة �شهادة عاملية 
ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ل��ل��دول��ة على 
البطولت  اأرق��ى  ا�شت�شافة  �شعيد 

الريا�شية العاملية.
وقالت غرايف �شني من بريطانيا اإن 
اجلميع م�شتمتع بالأجواء ال�شائدة 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
العاملي “اأبوظبي 2019” م�شرية 
الدول  م��ن  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 
مناخ متميز من  توفري  الرائدة يف 
التعاي�س بني جميع اجلن�شيات على 
اأر���ش��ه��ا وه���و م��ا ظ��ه��ر جليا خالل 
هذا احلدث العاملي الذي عك�س هذه 

القيم املتاأ�شلة يف دولة الإمارات.

واأو�شح حممد علي اأحمد من م�شر 
الكبري  اجل��م��اه��ريي  احل�����ش��ور  اإن 
من خمتلف اجلن�شيات يف مناف�شات 
الأوملبياد اخلا�س العاملي “اأبوظبي 
2019” هو خري دليل على مناخ 
الت�شامح والتعاي�س ال�شائد يف دولة 
الإم�������ارات م��ن��ذ ع��ق��ود م���ن الزمن 
ال���ي���وم من���وذج���ا يحتذى  واأ���ش��ح��ى 
اإىل  م�����ش��ريا  ال���ع���امل  دول  مل��خ��ت��ل��ف 
حتظى  امل�شاركة  ال��وف��ود  جميع  اأن 
بكافة اأوجه الرعاية والهتمام منذ 

حلظة و�شولها اإىل الدولة.
واأك�������دت اإمي������ان ع��ب��دال�����ش��الم من 
يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  دع��م  اأن  �شوريا 

هذه املناف�شات العاملية واجب علينا 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  جميعا..وقالت 
اأج������واء ف���ري���دة م���ن نوعها  وف����رت 
ل���زوار ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي واأمنت 
الالزمة من  الت�شهيالت  لهم كافة 
اأجل دعم وم�شاندة وموؤازرة فرقهم 
�شعادتها  ع����ن  م���ع���رب���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ب��امل�����ش��ارك��ة ال�����ش��وري��ة ال���ك���ب���رية يف 
ه�����ذه امل���ن���اف�������ش���ات وم�����ا ي��ح��ظ��ى به 
من  لي�س  دع��م  من  ال�شوري  الوفد 
ولكن  وح�شب  ال�شورية  اجلماهري 
م���ن ال���ع���دي���د م���ن اجل���م���اه���ري من 

خمتلف اجلن�شيات.
واأك�����دت م��ن��ى ع��ب��داهلل م��ن العراق 

�شركاء  ه���م  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  اأن 
يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات ف��اإرادت��ه��م هي 
م���ن ت��ل��ه��م��ن��ا ج��م��ي��ع��ا م�����ش��رية اإىل 
ب���ت���واج���ده���ا يف هذه  ف���خ���ورة  اأن���ه���ا 
من  الفريدة  الريا�شية  التظاهرة 
وموازرة  دع��م  يف  وامل�شاركة  نوعها 
ال���الع���ب���ني خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

املناف�شات املختلفة.
�شتظل  الإم������ارات  دول���ة  اإن  وق��ال��ت 
ع�����ل�����ى ال���������������دوام م������وط������ن اخل�����ري 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  للجميع 
ف��ع��ل��ى ه���ذه الأر������س ال��ط��ي��ب��ة ننعم 
وال�شالم  والأم��ن  الكرمية  باحلياة 
الأوملبياد  اأن  اإىل  وال�شتقرار لفتة 

اأب��وظ��ب��ي وما  اخل���ا����س ال��ع��امل��ي يف 
جماهريي  ح�������ش���ور  م����ن  ����ش���ه���ده 
ال��دول هو مبثابة  كبري من جميع 
�شهادة تقدير من العامل لالإمارات 
احلدث  لهذا  الرائع  تنظيمها  على 
الريا�شي العاملي الفريد من نوعه.

ويتوقع اأن ي�شتقطب احلدث العاملي 
الذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة 
افريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
األف   500 يبلغ  جماهريا  ح�شورا 

�شخ�س.
وي���ه���دف الأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س اإىل 
والتكاتف  الت�شامن  قيم  تر�شيخ 

بني خمتلف اأطياف املجتمعات.

ويتناف�س الريا�شيون امل�شاركون يف 
الألعاب العاملية “اأبوظبي 2019” 
خالل  اأومل��ب��ي��ة  ري��ا���ش��ة   24 �شمن 
احل��دث وه��ي األ��ع��اب ال��ق��وى وتن�س 
الطائرة  ال�شلة وكرة  الري�شة وكرة 
والبولينج  وال��ب��وت�����ش��ي  ال�شاطئية 
والفرو�شية  ال�����دراج�����ات  ورك������وب 
واجلمباز  واجل���ول���ف  ال��ق��دم  وك���رة 
الفني واجلمباز الإيقاعي واجلودو 
املياه  يف  وال�����ش��ب��اح��ة  وال��ت��ج��دي��ف 
والتزلج  الأث���ق���ال  ورف���ع  امل��ف��ت��وح��ة 
وال�شباحة  ال�����ش��راع��ي��ة  وال����ق����وارب 
والتن�س  اليد  وكرة  الطاولة  وتن�س 

والرتايثلون والكرة الطائرة.

•• اأبو ظبي-وام

الأوملبياد   “ يف  م�����ش��ارك��ون  اأ����ش���اد 
“ ب���ا����ش���ت�������ش���اف���ة دول�����ة  اخل�����ا������س 
والذي  العاملية  لالألعاب  الإم���ارات 
ي��ع��ك�����س م��ك��ان��ت��ه��ا وق���درت���ه���ا على 
الكبى  العاملية  الأح���داث  تنظيم 
ورعايتها  اهتمامها  م��دى  وي���بز 
لأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م ودجم����ه����م يف 

املجتمع.
وي�����ش��ه��د “ الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س “ 
احل�������دث ال����ري����ا�����ش����ي الإن���������ش����اين 
م�شاركة  ان���ط���الق���ه  م��ن��ذ  الأك������ب 
من  ري��ا���ش��ي��اً   7500 م���ن  اأك�����رث 
اأكرث من 190 دولة للمناف�شة يف 
األف   20 اإىل  اإ�شافة  ريا�شة   24

متطوع .
امل�شاركة يف هذا  ال���دول  ب��ني  وم��ن 

احل������دث “ مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن “ 
44 فردا منهم  التي ت�شم بعثتها 
الإداريني  اإىل  اإ�شافة  لعبا   24
األعاب هي   9 وامل��درب��ني ت�شارك يف 
األعاب القوى والبولينغ وال�شباحة 
الهوائية  وال�����دراج�����ات  وال�������ش���راع 
الطائرة  والري�شة  الطاولة  وتن�س 

والبوت�شيا اإ�شافة اإىل الفرو�شية.
با�شل  البحريني  ال��ك��اب��ن  واأث��ن��ى 
اجل����ب����ل م��������درب ال����ف����رو�����ش����ي����ة يف 
 “ الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
وام “ على ا�شت�شافة وروعة تنظيم 
هذا احلدث الريا�شي العاملي الذي 
ي��ع��ك�����س م���ا ت��ل��ك��ه الإم��������ارات من 
اإمكانيات وقدرات كبرية قادرة على 
اإجناح اأكب بطولة عاملية يف ال�شرق 
الأو�شط والعامل والتي تهدف اإىل 
املجتمع  ال��ه��م��م يف  اأ���ش��ح��اب  دم���ج 

الإماراتي ويف العامل كافة.
اأول م�شاركة ملنتخب  اأن  ولفت اإىل 
ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ك���ان���ت يف 
بطولة الألعاب الإقليمية ال�شاد�شة 
2008 لالأوملبياد اخلا�س الدويل 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
اأبوظبي  يف  اأقيمت  والتي  اأفريقيا 
امليداليات  العديد من  وقد حققنا 
خ��الل��ه��ا ف��ي��م��ا ن�����ش��ارك ه���ذا العام 

بثالثة لعبني فار�شان وفار�شة ».
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���ف���ار����س حممد 
“ بداأت   : “ “ وام  اأحمد ال�شيخ ل� 
مب��م��ار���ش��ة رك���وب اخل��ي��ل م��ن��ذ عام 
من  ع����دد  يف  و����ش���ارك���ت   2008
البطولت الأوىل كانت يف اأبوظبي 
 2010 ع�����ام  ويف   2008 ع�����ام 
اأقيمت  ال��ت��ي  البطولة  يف  ���ش��ارك��ت 
املراكز  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت  ���ش��وري��ا  يف 

الأول والثاين والرابع ويف 2011 
�شاركت يف البطولة التي اأقيمت يف 
ال��ي��ون��ان وح�����ش��دت ث��الث��ة جوائز 
ببطولة   2018 يف  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا 
على  وح�شلت  اأم��ري��ك��ا  يف  اأق��ي��م��ت 

املركز الأول والثاين والثالث«.
ك���م���ا ت�������ش���ارك امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  يف  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
اأبوظبي ببعثة تتالف من 51 فردا 
لعبة  و11  لع��ب��ا   22 “ بينهم 
وي��ع��د الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الأردين 
الأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ب���رام���ج  اأق�����دم 
عام  تاأ�ش�س  فقد  الأو�شط  بال�شرق 

.  1986
الري�شة  األعاب  يف  الأردن  وت�شارك 
والبولينج  وال��ب��وت�����ش��ي  وال��ط��ائ��رة 
وتن�س  ال���ه���وائ���ي���ة  وال�������دراج�������ات 
اإ�شافة  ال�شريع  والتزلج  الطاولة 

اإىل ريا�شة الفرو�شية.
وقالت لنا من�شور مدربة منتخب 
لأ�شحاب  الأردين  ال���ف���رو����ش���ي���ة 
 “  : “ “ وام  ل���  ت�شريح  الهمم يف 
هذا  ال��ف��رو���ش��ي��ة  منتخب  ي�����ش��ارك 
العاملية  الأل����ع����اب  دورة  يف  ال���ع���ام 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س م��ن خ���الل “ 
حممد “ ال��ذي ب��داأ بركوب اخليل 
منذ 10 �شنوات وح�شل على عدد 
من امليداليات املختلفة اأما الفار�س 
الأوىل  امل�شاركة  هذه  فتعد  مو�شى 

له » .
املا�شي  العام  “ �شاركنا   : واأ�شافت 
اأقيمت  ال��ت��ي  القليمية  ب��الأل��ع��اب 
يف اأب���وظ���ب���ي واأح����رزن����ا ع�����ددا من 
والف�شية  ال��ذه��ب��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ات 
بخم�س  ال����ع����ام  ه�����ذا  و����ش���ن�������ش���ارك 
م���ب���اري���ات ق����ادم����ة وح�����ش��ل��ن��ا يوم 

اأم�����س على امل��رك��ز ال��راب��ع، مقدمة 
ال�شكر لدولة الإم��ارات على ح�شن 

ال�شت�شافة والتنظيم املميز«.
م��ن ج��ه��ت��ه حت���دث ال��ف��ار���س وليم 
���ش��ب��ن�����ش��ر روب��رت�����ش��ون ال��ب��ال��غ من 
ال��ع��م��ر 24 ���ش��ن��ة م���ن ال���ولي���ات 
“ عن  “ وام  ل�  الأمريكية  املتحدة 
رح��ل��ت��ه م��ن��ذ ب����داأ مم��ار���ش��ة ركوب 
اخل��ي��ل ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ره ثالث 
موفقة  رح����ل����ة  وك����ان����ت  �����ش����ن����وات 
معربا عن �شعادته باحل�شول على 
امليدالية الذهبية للمرة الأوىل يف 

حياته » .
اأ�شكر  اأن  “ اأود   : وقال روبرت�شون 
ال�شت�شافة  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة 
واأ���ش��ك��ر ال��ف��ري��ق الإم���ارات���ي الذي 
للح�شور  ال����ف����ر�����ش����ة  اع�����ط�����اين 
مركز  يف  اخليل  بركوب  وامل�شاركة 

الفرو�شية باأبوظبي وعلى اجلهود 
اأود  كما  حقا  بذلها  التي  الكبرية 
على  الأم��ري��ك��ي  فريقي  اأ���ش��ك��ر  اأن 
الألعاب  يف  اأي�شا  الكبرية  ج��ه��وده 
ومدربي ماندي الذي كان مدر�شا 
منذ  الكثري  وعلمني  املنزل  يف  يل 
اأن بداأت ركوب اخليل لأول مرة » .

الأمريكي  الفار�س  قال  جهته  من 
“ ب���داأت مبمار�شة  ب���راديل م��ور : 
 12 ركوب اخليل منذ كان عمري 
عاما ومنذ ذلك احلني واأنا اأ�شارك 
من  العديد  وحققت  ال�شباقات  يف 
“ لقد   : “ واأ�����ش����اف  الإجن��������ازات 
تعرفت على الكثري من الأ�شدقاء 
واأعتقد  الإم������ارات  ه��ن��ا م��ن دول����ة 
واأنا  اأي�شا  حتبني  الدولة  ه��ذه  اأن 
اإنني   .. ال�����ش��يء  ل��ه��ذا  �شعيد  ج���دا 
اأحت�����دث ال��ع��رب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

اأحببت   .. والإجنليزية  الإ�شبانية 
اأب���وظ���ب���ي كثريا  دب����ي وال��ع��ا���ش��م��ة 
عندما اأعود اإىل بلدتي �شوف اأقول 
للجميع اأننا ندعى باأ�شحاب الهمم 
ل “ باملعاقني “ و�شوف اأ�شتمر يف 
الر�شالة يف كل مكان يف  ن�شر هذه 

كل دول العامل » .
م���ن ج��ت��ه��ا ق���ال���ت ج��ي��ت ف����الروب 
م������درب������ة ال����ف����ري����ق ال����دمن����ارك����ي 
اليوم  ن�������ش���ارك   “  : ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
باأربعة فر�شان لل�شباق يف الأوملبياد 
العديد  حتقيق  متمنية  اخل��ا���س 
الدمناركي  للوفد  الإجن���ازات  من 
والفوز  الومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  خ���الل 
امليداليات يف خمتلف  بالكثري من 
لدولة  ال�شكر  مقدمة   ، الألعاب” 
ال�شت�شافة وح�شن  الإم��ارات على 

التنظيم الرائع لهذا احلدث.

»الأوملبياد اخلا�س « .. احتفاء جماهريي ب� »اأ�سحاب الهمم« يف اأر�س ال�سالم

م�ساركون ي�سيدون با�ست�سافة الإمارات ل� » الأوملبياد اخلا�س « 

•• عجمان-الفجر

عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  اختتمت 
 ”2019 ل��ل��ج��ري  ع��ج��م��ان  “�شباق  ف��ع��ال��ي��ات 
مب�شاركة  ال����زوراء  منطقة  يف  تنظيمه  مت  ال��ذي 
الأعمار  خمتلف  من  ومت�شابقة  مت�شابق   502

واجلن�شيات ومن جميع اأنحاء الدولة.
وت�شمن حفل اخلتام تكرمي الفائزين والفائزات 
كيلو   2.5 فئة  وه��ي  ال��ث��ال��ث  ال�شباق  ف��ئ��ات  ع��ن 
ك��ي��ل��و م����رتات..  ك��ي��ل��و م�����رتات، و10  م����رت، و5 

نحو  اإىل  عددهم  و�شل  ال��ذي  الفائزون  وح�شل 
وعينية. مالية  جوائز  على   117

وجاء تنظيم ال�شباق يف اإطار ا�شرتاتيجية الدائرة 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  تكثيف  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي 
املنتج  تنوع  تعزيز  بهدف  اأنواعها  اختالف  على 
من  متميرّزة  م�شاركة  ال�شباق  و�شهد  ال�شياحي 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال���دوائ���ر  الهيئات  قبل 
من  املجتمعية  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  واخلا�شة 

خمتلف الفئات.
و ذك��ر �شعادة �شالح اجل��زي��ري، مدير ع��ام دائرة 

اجلري  �شباق  اأن  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية 
الدائرة  اأجندة  على  املهمة  الفعاليات  من  ا�شبح 
بعد اأن حقق جناحاً كبرياً خالل الدورات ال�شابقة 
والدورة احلالية �شواًء على �شعيد حجم امل�شاركة 
اأو الهتمام اجلماهريي الأمر الذي يعك�س قدرة 
الإمارة على ا�شت�شافة وتنظيم خمتلف الأن�شطة 
والثقافية  والرتفيهية  الريا�شية  والفعاليات 
املرافق  ووج����ود  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��ور  نتيجة 
والكادر الب�شري املوؤهل الذي اأ�شبح ميتلك خبة 

كبرية يف التنظيم.

تكرمي الفائزين ب�سباق عجمان للجري 2019

اليوم  ع�شر  من  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  يف  ت�شتاأنف 
�شاحب  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  غنتوت  ن��ادي  مبالعب 
ال�شمو رئي�س الدولة للبولو يف ن�شختها التا�شعة ع�شرة 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ينظمها   ،وال��ت��ي 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
مار�س   29 حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�س 
اجل����اري ، وال��ت��ي حت��م��ل ���ش��ع��ار »ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح« و�شط 
موتورز  ب��رمي��ري  �شركة  م��ن  مقدمة  ك��ب��رية  احتفالية 
مازيراتي مب�شاركة 6 فرق.. وت�شهد البطولة اليوم يف 
افتتاح مباريات اجلولة الثانية اللقاء املثري الذي يجمع 
التعوي�س بعد  اأب��و ظبي والإم���ارات بهدف  بني فريقي 
اأمام  الفتتاح  اللقب  يف  الإم���ارات حامل  خ�شارة فريق 

فريق ديزرت باأمل ، فيما خ�شر فريق اأبو ظبي من فريق 
. وك��ان ختام اجلولة الأوىل قد �شهد  ال�شعودي  زي��دان 
 8-10 غنتوت  على  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق  ف��وز  الأول  اأم�����س 
لتقارب  امل��ب��اراة  بداية  من  حا�شرة  الإث���ارة  كانت  حيث 
امل�شتوى بني الفريقني ، بعد اأن تبادل جميع الالعبني 
الت�شجيل ،وان كانت كفه احلبتور هي الراجحة بعد اأن 
عاد  غنتوت  فريق  اأن  ،اإل   2-7 بنتيجة  فريقهم  تقدم 
فريق  خ��بة  اأن  اإل   ،  8-6 نتيجة  اإىل  ال��ف��ارق  وقل�س 
اأهداف   8 �شجل  ال���ذي  ���ش��ول  فاكندو  بقيادة  احلبتور 
كانت هي الراجحة يف النهاية ليت�شدر قائمة الهدافني 
من  امل��ك��ون  ال���دويل  الطاقم  امل��ب��اراة  واأدار  األن..  حتى 

احلكم جي البريدي مب�شاعدة بابني وبيرت رايت.

ا�ستئناف مباريات بطولة كاأ�س 
رئي�س الدولة للبولو يف غنتوت 

اختتام مناف�سات الألعاب الفردية لدورة الألعاب 
املدر�سية الثانية يف ال�سارقة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ام�س  امل�شلحة 
يرافقهم  العاملية  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد 
الدكتور تيم �شرايفر رئي�س الأوملبياد 
كنيدي  واأ������ش�����رة  ال�������دويل  اخل����ا�����س 
اخلا�س  لالأوملبياد  املوؤ�ش�شة  �شرايفر 
واملهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س 
الإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل. 
واأ�شرة  املوؤ�ش�شة  بوفد  �شموه  ورح��ب 
كيندي �شرايفر متمنيا لهما التوفيق 
املوؤ�ش�شة  اأه���داف  حتقيق  يف  والنجاح 
اأ�شحاب  م���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ني  دع����م  يف 
 �� الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  من   �� الهمم 
لإب��راز مواهبهم  الفر�شة  واإعطائهم 
وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م ودجم���ه���م يف 
دولة  دع��م  �شموه  واأك��د  جمتمعاتهم. 

امل��ت��ح��دة ملختلف  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات 
الهمم  اأ�شحاب  تكن  التي  امل��ب��ادرات 
اأف��راد املجتمع  امل�شاركة مع باقي  من 
يف تنمية وبناء بالدنهم. واأ�شاد �شموه 
اأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س عامة  اأ���ش��رة  بجهود 

خا�شة  �شرايفر  كيندي  عائلة  ودور 
اأ�شحاب  ريا�شات  بدعم  الهتمام  يف 
الهمم وت�شجيعهم الدائم على حتظى 
لتوؤدي  والرعاية  بالعناية  الفئة  هذه 
دورها وم�شوؤولياتها اأ�شوة ببقية اأفراد 

املجتمع. من جانبه ثمن وفد موؤ�ش�شة 
مبادرات  العاملية  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد 
دول����ة الإم�������ارات و دوره�����ا ال���رائ���د يف 
بيئة  وتوفري  الهمم  اأ�شحاب  تكني 
اأعلى املعايري  ريا�شية منوذجية وفق 

ال��ع��امل��ي��ة وت��اأ���ش��ي�����س م��ن��ظ��وم��ة عمل 
لدعم  اخل��ا���س  لالأوملبياد  م�شتدامة 
من  الهمم  اأ�شحاب  من  الريا�شيني 
واملحافل  املناف�شات  يف  امل�شاركة  اأج��ل 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وذلك 

املعنية  املنظمات  اأب���رز  م��ع  بال�شراكة 
واأ�شاد  ع��امل��ي��ا.  اخل���ا����س  ب���الأومل���ب���ي���اد 
ال����وف����د مب�����ش��ت��وى ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة 
اخلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  وا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
لالألعاب العاملية )اأبوظبي 2019(. 

�شمو  ال��ب��ح��ر..  ق�شر  جمل�س  ح�شر 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان  ال�����ش��ي��خ 
و  ال��ظ��ف��رة  ممثل احل��اك��م يف منطقة 
اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 

و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 
نهيان و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد 
اآل نهيان و�شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد 
اآل نهيان و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخل��ريي��ة 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ �شيف بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
العليا  زاي���د  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جمل�س 
للرعاية الإن�شانية وذوي الإحتياجات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  و����ش���م���و  اخل���ا����ش���ة 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
وزير الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان 

بن مبارك اآل نهيان.

اأرجاأت حمكمة اإ�شبانية من هذا الأ�شبوع اإىل 27 اأيلول-�شبتمب، النظر يف 
الدعوى الق�شائية بني البازيلي نيمار وناديه ال�شابق بر�شلونة املرتبطة 

باملكافاآت لدى جتديد عقده، بح�شب ما اأفادت ال�شلطات الق�شائية .
الإ�شبانية  ال�شحف  لكن  الق�شية،  ه��ذه  تفا�شيل  ال�شلطات  تك�شف  ومل 

اأ�شارت اىل اإمكانية مثول نيمار والقطري نا�شر اخلليفي، رئي�س 
ناديه احلايل باري�س �شان جرمان، اأمام املحكمة الناظرة 

يف الق�شية.
الذي  “الإجراء  اأن  كاتالونيا  واأو�شحت حمكمة 

اآذار-  21 ي��ق��ام يف  اأن  امل��ق��رر  ك��ان م��ن 
ن��ي��م��ار دا �شيلفا  ب��ني  م��ار���س احل���ايل 
القدم  لكرة  بر�شلونة  ون��ادي  جونيور 

مت اإرج������اوؤه. امل��وع��د اجل��دي��د ح���دد يف 
املقبل«. اأيلول-�شبتمب   27

ومل حتدد املحكمة اأ�شباب الإرجاء.
واأق������ام ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين دع����وى ب��ح��ق نيمار 

اأق��ل من عام  امل��بم بني الطرفني بعد  خلرقه العقد 
على توقيعه جتديد عقده ملدة خم�س �شنوات، وذلك 

جرمان  �شان  باري�س  اإىل   2017 �شيف  يف  بانتقاله 
مليون   222 بلغت  قيا�شية  �شفقة  مقابل  الفرن�شي 

يورو، هي قيمة البند اجلزائي لف�شخ عقده.
ويطالب بر�شلونة بتعوي�س قدره 8،5 ماليني يورو للعطل 

يورو  مليون   26 م��ق��داره  مبلغ  ت�شديد  رف�س  كما  وال�شرر 
اجلديد  بالعقد  مرتبطة  مالية  مكافاآت  �شمن  كانت  لنيمار 

الذي وقعه مع النادي الكاتالوين.
دائ����رة ف�س  ل���دى  ب��اإق��ام��ة دع���وى ���ش��د بر�شلونة  ن��ي��م��ار  ورد 
القدم )فيفا( ب�شاأن هذه  ال��دويل لكرة  النزاعات يف الحت��اد 
املكافاآت، لكن املنظمة العاملية اأقفلت هذا امللف العام املا�شي.

وك�شفت �شحيفة “ال موندو” الإ�شبانية باأن �شلطات ال�شرائب 
يف اإ�شبانيا حتقق يف املكافاآت التي ح�شل عليها نيمار لدى جتديد 

عقده مع بر�شلونة.
وبح�شب ال�شحيفة، طلبت ال�شلطات ال�شرائب من املحكمة تزويدها 

كل املعلومات املتعلقة بهذه املعامالت املالية التي ت�شمل مبلغ ال�26 
مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبر�شلونة كمكافاأة.

وكمقيم خا�شع لل�شريبة يف اإ�شبانيا عن عام 2017، اأي عامه الأخري 
عن  الت�شريح  نيمار  على  جرمان،  �شان  اىل  النتقال  قبل  بر�شلونة  مع 
تلك  خ��الل  فرن�شا  اأو  اإ�شبانيا  يف  تقا�شاه  م��ا  ك��ان  اإن  ال��ع��ام  لذلك  دخله 

الفرتة.
�شابقا  لحقته  ال��ت��ي  الإ�شبانية  ال�شرائب  ل�شلطات  ه��دف��ا  نيمار  وك���ان 

ل�شبهات تتعلق ب�شفقة انتقاله من �شانتو�س البازيلي اىل بر�شلونة عام 
.2013

ال�شرائب  �شلطات  م��ع  م�شاكل  ال��ق��دم  ك���رة  جن���وم  م��ن  ال��ع��دي��د  وواج����ه 
حكم  املا�شي  الثاين-يناير  كانون  ففي  الأخ��رية.  ال�شنوات  يف  الإ�شبانية 
على جنم يوفنتو�س الإيطايل حاليا وريال مدريد ال�شابق 
البتغايل كري�شتيانو رونالدو بال�شجن ملدة عامني مع 

وقف التنفيذ.
مع  ت�شوية  عقد  رونالدو  اأن  اىل  ق�شائي  م�شدر  واأ�شار 
ناحية  من  كان  اإن  كلفته،  الإ�شبانية  ال�شرائب  �شلطات 
ت�شديد املتوجب عليه من �شرائب وغرامات اأو ا�شتبدال 

حكم ال�شجن بغرامة مالية اإ�شافية، 18،8 يورو.
كما حكم على النجم الأرجنتيني لب�شلونة ليونيل 
ي��ورو مع  مبلغ مليوين  بدفع   2016 مي�شي يف 
لحقا  ا�شتبدل  �شهرا،   21 مل��دة  بال�شجن  حكم 
بغرامة اإ�شافية قدرها 252 األف يورو، وذلك 

ب�شبب التهرب ال�شريبي اأي�شا.

ين�شم مهاجم بر�شلونة ليونيل مي�شي اإىل مع�شكر املنتخب الأرجنتيني 
اأم��ام فنزويال  اأم�س الثنني، لودية  ابتداء من  ي�شتعد يف مدريد،  ال��ذي 
اأوتامندي  نيكول�س  للمدافع  املنتخب  �شيفتقد  حني  يف  املقبل،  اجلمعة 

الذي اأ�شيب بالتواء مع ناديه مان�ش�شرت �شيتي.
من  اخل���روج  منذ  ون�شف  اأ���ش��ه��ر،   7 غ��ي��اب  بعد  للمنتخب  مي�شي  ي��ع��ود 
الأحد يف مرمى ريال  الذي �شجله  بالهاتريك  مونديال رو�شيا، منت�شياً 
يجهز  ال��ذي  �شكالوين  ليونيل  امل��درب  اإم��رة  حتت  نف�شه  لي�شع  بيتي�س، 

الفريق لبطولة كوبا اأمريكا التي �شتقام بالبازيل ال�شيف املقبل.
انت�شارات   4“ للمنتخب  مباريات   6 ع��ن  امل��ون��دي��ال  منذ  مي�شي  وغ��اب 

وتعادل وخ�شارة” حتت قيادة �شكالوين.
الذي  اأوت��ام��ن��دي  نيكول�س  للمدافع  املنتخب  و�شيفتقد 
تعر�س للتواء يف الكاحل الأي�شر خالل املباراة التي 
يف  �شوانزي  اأم��ام  �شيتي  مان�ش�شرت  مع  خا�شها 

كاأ�س الحتاد.
90 دق��ي��ق��ة يف  اأوت����ام����ن����دي  وخ���ا����س 
الرجنتيني  ول��ك��ن الحت���اد  امل��ب��اراة، 
اإ�شابته ول  ع��ن  اأع��ل��ن  ال��ق��دم  لكرة 
ي��ن��وي ���ش��ك��ال��وين ا���ش��ت��ب��دال��ه يف 
ك���ان���ت ت�شم  ال���ت���ي  ال��ق��ائ��م��ة 
31 لعباً ملباراتي فنزويال، 

اجلمعة املقبل.

تاأجيل النظر يف الدعوى بني 
نيمار وبر�سلونة 

مي�سي ين�سم ملع�سكر »التانغو«
 يف مدريد

حممد بن زايد ي�ستقبل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س العاملية



مكافاأة مدى احلياة ل�»فتى البي�سة«
��ا من  ح�شل ال��ف��ت��ى الأ����ش���رتايل ال���ذي ر���ش��ق ���ش��ي��ن��ات��ورا اأ���ش��رتال��يرّ
اليمني املتطرف ببي�شة، على مكافاأة جديدة، و�شط اإعجاب عاملي 
اأن يبر هجوم امل�شجدين يف  مبا قام به يف ح�شرة �شيا�شي حاول 

نيوزيلندا.
ال��ذي �شار  ك��ون��ويل  وي��ل  ف��اإن  "م�شابل"،  نقل موقع  م��ا  وبح�شب 
اإىل  دخ��ول جمانية  تذاكر  نال  عاما،   17 البي�شة"،  ب�"فتى  يلقب 

مهرجانات فنية اأعلنت فتح اأبوابها له مدى احلياة.
ميامي  مب��دي��ن��ة  امل��و���ش��ي��ق��ي  لود"  "رولنيغ  م��ه��رج��ان  واأع���ل���ن 
"اأعلن"  العامل؛  "هيب هوب" يف  اأكب مهرجان  وهو  الأمريكية، 

منح تذاكر دائمة للفتى ال�شجاع.
"ذا  مثل  اأخ���رى  مو�شيقية  جم��م��وع��ات  اأع��ل��ن��ت  ذات���ه،  املنحى  ويف 
اإمييتي اأفليك�شن" و"فيولنت �شوهو" تقدمي دعوة مفتوحة للنجم 

ال�شغري حتى يح�شر الأن�شطة الفنية.
على  املتطرف  اليمني  م��ن  اأ���ش��رتايل  �شاب  نفذه  دام  هجوم  وك��ان 
م�شجدين يف نيوزيلندا قد اأودى بحياة خم�شني �شخ�شا اإىل جانب 

الع�شرات من اجلرحى، يف اأكب اعتداء من نوعه يف البلد الآمن.
واأ�شحى فتى البي�شة يتمتع ب�شعبية جارفة يف من�شات التوا�شل 
ال�شيناتور  راأ�����س  ع��ل��ى  بي�شة  ك�شر  ب��ع��دم��ا  ب��ال��ع��امل  الج��ت��م��اع��ي 
العن�شري، فرايزر اأنينغ بعد اأن اأدىل بت�شريح م�شتفز قال فيه اإن 
"ال�شبب احلقيقي لإراقة الدماء يف نيوزيلندا  هو برنامج الهجرة 

الذي �شمح للم�شلمني بالهجرة اإليها".

موؤ�س�س هواوي يكره ا�سم �سركته 
رين  لالت�شالت  العمالقة  ال�شينية  ه��واوي  �شركة  موؤ�ش�س  ق��ال 

زنغفاي اإن عائلته ت�شتخدم هواتف ومنتجات اآبل بدل هواوي.
اأكد يف مقابلة مع �شبكة  "احلرة" عنه يف مقابلة مع  ونقل موقع 
تلفزيون "�شي تي يف" الكندية، اأن �شتيف جوبز "اإن�شان عظيم غري 
وجه املجتمع الإن�شاين". واأ�شار اإىل اأنه يكره ال�شم الذي اختاره 
ل�شركته، ومل ت�شعفه الذاكرة ملعرفة �شبب اختياره "هواوي" الذي 
بلغت  اأن  بعد  بال�شم  احتفظ  ولكنه  بال�شينية،  الإجن���ازات  يعني 

قيمته مليارات الدولرات.

افتتاح اأ�سغر طريق �سريع يف العامل
افتتح اأ�شغر طريق �شريع يف العامل يف رومانيا، يبلغ عر�شه مرتاً 
واحداً فقط، واأن�شئ على نفقة اأحد رجال الأعمال، احتجاجاً على 
البنية التحتية ال�شيرّئة للطرق ال�شريعة يف البالد، وبهدف اإحداٍث 
ة �شد الإهمال احلكومي، يف مدينة �شوت�شافا �شمايل البالد. �شجرّ

ت�شييد  اإن  عاماً"،   33" ماندات�شي  �شتيفان  الأع��م��ال،  رج��ل  وق��ال 
و�شع  من  �شخطه  عن  معباً  دولر،  اآلف   5 نحو  كلفه  الطريق 
راأ�شه  م�شقط  ويف  ع��م��وم��اً،  روم��ان��ي��ا  يف  ال�شريعة  ال��ط��رق  �شبكة 

مولدافيا على وجه اخل�شو�س، بح�شب ما نقلت "بي بي �شي".
طرقاً  ت��ري��د  "رومانيا  �شعار  حت��ت  حملًة  الأع��م��ال  رج��ل  واأط��ل��ق 
�شريعة"، وطلب من املواطنني الحتجاج معه، والتوقف عن العمل 

ملدة 15 دقيقة، يوم اجلمعة املا�شي، عندما كان يفتتح طريقه.
ال�شغري  الطريق  و�ُشيرّد  ال�شكان،  من  املئات  الفتتاح  حفل  ح�شر 
�شيارتان  بجانبه  وو�شع  املزدحمة،  الرئي�شة  الطرق  اأح��د  بجانب 
�شيارة نقل موتى و�شيارة  مت�شادمتان يف ح��اِدث، وبالقرب منهما 
اإ�شعاف لإي�شال ر�شالة للحكومة باأن طرق رومانيا اأ�شبحت طرقاً 
للموت. من جهته، و�شف وزير النقل يف رومانيا، الطريق ال�شغري 
اأكد  اأنه  لت�شييده، غري  ت�شاريح  قانوين" لعدم وجود  "غري  باأنه 

تفهمه للر�شالة امل�شتهدفة من الطريق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

روبوتات لدرا�سة اخلاليا ال�سرطانية
ابتكر فريق من الباحثني بجامعة تورونتو يف كندا جمموعة من املالقيط املغناطي�شية متناهية ال�شغر، ميكنها 

زراعة روبوت �شغري داخل اخللية الب�شرية بدقة بالغة.
وياأخذ الروبوت �شكل حبة �شئيلة احلجم، وميكن ا�شتخدامه لدرا�شة خوا�س اخلاليا ال�شرطانية، ما قد يفتح الباب 

على م�شراعيه اأمام تطوير �شبل ت�شخي�س وعالج املر�س.
ويعكف الباحث �شو �شون وفريقه من كلية الهند�شة يف جامعة تورنتو، على بناء الروبوتات متناهية ال�شغر منذ 
قرابة ع�شرين عاماً، وي�شتطيع الروبوت اجلديد اإجراء قيا�شات خمتلفة للخلية، ما يعود بفوائد علمية يف جمالت 

مثل التلقيح ال�شناعي، والطب ال�شخ�شي وغري ذلك.
وجنح فريق الدرا�شة يف ابتكار منظومة روبوتية تفح�س الهياكل اخللوية حتت عد�شات امليكرو�شكوب الإلكرتوين، 

وهو ما يتطلب جتميد اخلاليا، وجتفيفها، وتقطيعها اإىل اأجزاء �شغرية. 
وت�شتخدم فرق بحثية اأخرى تقنيات مثل الليزر، واملوجات ال�شوتية، يف درا�شة اخلاليا.

اأقطاب  �شتة  ا�شتخدام  تت�شمن  امل�شتخدمة  التقنية  اأن  ال��درا���ش��ة  يف  ي�شارك  ال��ذي  وان��غ  �شيان  الباحث  ويو�شح 
مغناطي�شية تو�شع يف اأماكن خمتلفة حول �شريحة امليكرو�شكوب. 

ويبلغ قطر احلبة الروبوتية 700 نانومرت، وهو ما يقل مبقدار 100 �شعف عن قطر ال�شعرة الب�شرية، ما ي�شمح 
بزرعها داخل اخللية ال�شرطانية.
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منوذج حو�سبي لدرا�سة حركة اخلفافي�س
طور باحثون يف جامعة بريتي�س كولومبيا الكندية منوذجاً حو�شبياً ثالثي 
اخلفافي�س  اآلية طريان  لفهم  اخلفافي�س،  لتج�شيد حركة طريان  الأبعاد 
اأم��ام تطوير علوم هند�شة  املجال  فائقة، ما يفتح  لفرتات طويلة وبقدرة 

الطريان وحركة الطائرات دون طيار يف امل�شتقبل.
الأملنيوم،  م��ن  م�شنوع  خفا�س  جل��ن��اح  ب�شيطاً  من��وذج��اً  الباحثون  و�شنع 
الأجنحة، وعن طريق ر�شد وقيا�س  وعر�شوه لنفق هوائي ملحاكاة حركة 
امليكانيكية  اجلوية  القوة  وعوامل  الهواء  تيار  على  احلركات  ه��ذه  تاأثري 
لأ�شلوب  كامل،  بناء منوذج حو�شبي  الدرا�شة  فريق  ا�شتطاع  اجلناح،  حول 

حتليق اخلفافي�س.
واأكد الباحث راجيف جاميان اأ�شتاذ الهند�شة امليكانيكية يف جامعة بريتي�س 
كولومبيا اأن النموذج احلو�شبي اجلديد يو�شح ب�شكل كامل اأ�شلوب حركة 

اأجنحة اخلفا�س من الناحية الهند�شية.
كامل  ب�شكل  اخلفا�س  اأجنحة  حركة  فهم  لتعزيز  "نعمل  ج��امي��ان:  وق��ال 
لإر�شاء القواعد لت�شميم طائرات دون طيار ذكية تتميز بقدرات اأف�شل على 
�شرب ل�شتخدامها يف جمالت  مثل  الطريان  واملناورة، وميكنها  التحليق 

الأعمال وال�شتجابة يف حالت الطوارئ".

�سماعات البلوتوث متهمة بال�سرطان
الأمرا�س  250 عاملاً من  العاملية حذر  ال�شحة  اإىل منظمة  يف نداء عاجل 
وفقها  تعمل  والتي  املوؤينة  غري  الكهرومغناطي�شية  احلقول  عن  الناجمة 

الكثري من التقنيات ك�شماعات الأذن التي ميكن اأن تت�شبب بال�شرطان.
يف نداء عام اإىل منظمة ال�شحة العاملية حذر 250 عاملاً من خماطر �شحية 
 Apple Airpod مثل  الأذن  �شماعات  عن  ناجمة  اأنها  يعتقدون  كبرية 
الناجمة  الأ�شعة  اأن  العلماء  واأو���ش��ح  الال�شلكية.  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
عنها تزيد ب�شكل كبري من خطر الإ�شابة بال�شرطان والأمرا�س اخلطرية 

الأخرى.
يف التما�شهم على موقع EMFscientist.org  قال العلماء املنحدرون من 
خمتلف اأنحاء العامل اإنهم "قلقون للغاية" اإزاء احلقول الكهرومغناطي�شية 
اليوم  تقنيات  منها  ت�شتفيد  وال��ت��ي  م��ك��ان  ك��ل  يف  امل���وج���ودة  امل��وؤي��ن��ة  غ��ري 
التلفزيونية و�شا�شات  الواي فاي والهوائيات  كالهواتف املحمولة و�شبكات 
الأطفال. وتعمل �شماعات بلوتوث اأي�شاً بهذه الطريقة. وا�شتند الباحثون 

يف ندائهم على "من�شورات علمية ملختلف اخلباء يف هذا املجال".

كابنت مارفل يحتفظ 
ب�سدارة اإيرادات ال�سينما 
واملغامرة  احل���رك���ة  ف��ي��ل��م  اح���ت���ل 
اإيرادات  �شدارة  مارفل"  "كابن 
لالأ�شبوع  الأم���ريك���ي���ة  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
حمققا  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى  ال�����ث�����اين 
اإيرادات بلغت 69.3 مليون دولر.

لر�شون  ب����ري  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
و�شمويل جاك�شون ومن اإخراج اآنا 

بودين ورايان فليك.
املتحركة  ال���ر����ش���وم  ف��ي��ل��م  وج������اء 
العجائب"  "حديقة  اجل����دي����د 
الثاين  امل��رك��ز  يف  بارك"  "واندر 

باإيرادات بلغت 16 مليون دولر.
واحتل الفيلم الرومان�شي اجلديد 
"فايف  اأقدام"  خم�شة  بعد  "على 
الثالث حمققا  اأبارت" املركز  فيت 
اإيرادات بلغت 13.2 مليون دولر.

وال�����ف�����ي�����ل�����م ب�����ط�����ول�����ة ه���������ايل لو 
�شباو�س  وك�����ول  ري��ت�����ش��ارد���ش��ون 
وكيمبيل  اأري����ا�����س  وم��وي�����ش��ي�����س 
ه���ي���بت غ���ري���غ���وري وم����ن اإخ�����راج 

جو�شتني بالدوين .
املتحركة  ال��ر���ش��وم  فيلم  وت��راج��ع 
العامل  ت��ن��ي��ن��ك:  ت���رو����س  "كيف 
ي���ور  ت����ري����ن  ت�����و  "هاو  اخلفي" 
وورلد" من  ه��اي��دن  ذا  دراغ�����ون: 
الرابع  امل��رك��ز  اإىل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
9.3 مليون  الأ���ش��ب��وع حمققا  ه��ذا 

دولر .
عائلة  "جنازة  ف��ي��ل��م  ه��ب��ط  ك��م��ا 
ماديا" "ماديا فاميلي فيونريال" 
املركز  اإىل  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  م����ن 
باإيرادات  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  اخل��ام�����س 

بلغت 8.1 مليون دولر.
وتاأليف  واإخ����راج  بطولة  والفيلم 
البطولة  يف  وي�شاركه  بريي  تايلر 

كا�شي ديفيز وباتري�س لفلي.

زر جديد من تويرت للمحادثات التي تهمك
تطور �شبكة تويرت ميزة جديدة ت�شمح للم�شتخدمني 
بال�شرتاك يف املحادثات الفردية على املوقع، وذلك 
امل�شتجدات  اآخ����ر  ل��ه��م مب��ع��رف��ة  ي�����ش��م��ح  ن��ح��و  ع��ل��ى 
اإطار  يف  ُتن�شر  التي  التغريدات  كل  على  والط���الع 

تلك املحادثات.
ويظهر زر "ا�شرتك يف املحادثة" يف الزاوية العلوية 
تويرت مل  اأن  رغ��م  ال��ت��غ��ري��دات،  م��ن عر�س  اليمنى 

ُتعلن موعد اإطالقها بعد ر�شمياً.
ُي�شار اإىل ك�شف تويرت يف وقت �شابق اأنها تطمح اإىل 
حتويل املحادثات على �شبكتها اإىل حمادثات �شحية 
اأن جتعل تطبيقها  ال�شركة  واأكرث تنظيماً، وحتاول 

اأ�شهل ا�شتخداماً واأقل عر�شة لالإ�شاءة.
ت�شمح  اجل����دي����دة  ال�����ش����رتاك  م���ي���زة  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
الإ�شارة  دون  ر�شائل  �شل�شلة  مبتابعة  للم�شتخدمني 
الن�شمام  اإىل  ال�شطرار  اأو  اهتمامه،  اإىل  مبا�شرًة 

اإىل املحادثة باأنف�شهم. 
اختيار  ذل���ك  ب���دل  للم�شتخدم  مي��ك��ن  ال����زر،  وب��ن��ق��ر 
تلقي الإ�شعارات عند ن�شر تغريدات جديدة يف تلك 

املحادثة.

ق�سة حب حتدت فرق العمر!
على الرغم من الفارق العمري الكبري بينهما الذي يبلغ 
ب�شعادة  الأمريكيان  الزوجان  يعي�س  عاماً،   "32" نحو 
الالتي  ال��ك��ث��رية  الن���ت���ق���ادات  متجاهلني  بع�شهما  م��ع 
ُيقيد  اأن  يجب  فهل  ال�شن.  يف  التفاوت  ب�شبب  تطالهما 
ي��ع��رف عمراً"،  "احلب ل  اإن  ي��ق��ال  م��ع��ني؟  بعمر  احل��ب 
فاحلب م�شاعر دافئة جتتاح قلوب املحبني بغ�س النظر 
عن اأعمارهم. ولكن من املاألوف اأن يكون اأعمار العا�شقني 
�شنوات  ب�شع  الرجل  يزيد عمر  قد  اأو  لبع�شها  متقاربة 
اأن يكون ذلك قاعدة  عن عمر �شريكته. ولكن هل يجب 
عمري  ف��ارق  يوجد  وه��ل  احلياة؟  �شريك  لختيار  عامة 
التعر�س  دون  امل�شتقبل  زوج���ة  اأو  زوج  لخ��ت��ي��ار  م��ع��ني 
لي�س  "اإنه  امل��ح��ي��ط��ة؟  وال��ب��ي��ئ��ة  املجتمع  م��ن  لن��ت��ق��ادات 
كرات�شفيلد  �شتاي�شي  جتيب  زوجي" هكذا  وامن��ا  ي،  ج��درّ
زوجها  عن  �شوؤالها  عند  البالغة من العمر "38" عاماً 
اأو�شحا  قد  اللذان  الزوجان  الذي يكبها ب�"32" عاماً. 
اأي م�شكلة يف  ت�شكل  بينهما ل  العمرية  الفجوة  اأن هذه 

عالقتهما. بح�شب ما ن�شره موقع ديلي ميل.
 "70" امل�شتقبلي توم كرات�شفيلد  �شتاي�شي زوجها  التقت 
4 اأعوام عندما بداأت العمل يف مزرعة  عاماً قبل حوايل 
توم للزواحف، حيث ن�شاأت بينهما ق�شة حب قوية بداأت 
اإىل عالقة حب تكللت بالزواج بعد  ب�شداقة ثم تطورت 

ب�شنوات قليلة. 

ممثل �سهري يتعر�س ل�»ع�سة« كلب
بوراك  الرتكي  املمثل  تعر�س  عن  تركية  تقارير  ك�شفت 
ب�شبب  بالغة  لإ���ش��اب��ة  "حكايتنا"  م�شل�شل  بطل  دينيز 

ع�شة كلب له اأثناء لعبه معه خالل جل�شة ت�شوير.
�شحيفة "حريات" الرتكية ك�شفت ان دينيز اأ�شيب بع�شة 
مل�شت�شفى  ف��وراً  التوجه  على  اأج��بت��ه  �شفتيه  يف  �شديدة 
م�شليك اأكيبادمي، حيث تت خياطة �شفتيه، بعدما كان 

يالعب الكلب يف كوالي�س اجلل�شة.
الكلب،  "اأثناء لعبي مع  دينيز:  له قال  اأول ت�شريح  ويف 

انق�س على �شفتي وجرحني جرحاً ا�شتلزم اخلياطة".
جل�شة  يف  املتواجدين  اأن  اإىل  الرتكية  التقارير  واأ�شارت 
دينيز  بالهرع جتاه  قاموا  احل��ادث  الت�شوير وفور وقوع 

ونقلوه ب�شكل �شريع اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.

وفاة �سخ�س يف عملية زراعة �سعر حتري الأطباء
تويف رجل بعد خ�شوعه لعملية زرع �شعر يف عيادة خا�شة 
يف مومباي، بعدما طلب من طبيبه م�شاعفة عدد ال�شعر 

ب�شكل كبري، لكن ل يزال �شبب الوفاة غري وا�شح.
ونقلت �شحيفة ديلي ميل البيطانية عن و�شائل اإعالم 
 43 العمر  البالغ من  ت�شودري  �شروان كومار  اأن  حملية 
تلى  ال��ذي  اليوم  تويف يف  لوج�شتية،  �شركة  ويدير  عاما، 

اجلراحة والتي ا�شتغرقت 12 �شاعة.
اأ���ش��رت��ه ب��اأن��ه �شيجري  ودف���ع ت�����ش��ودري، ال���ذي مل يخب 

العملية، 5400 جنيه اإ�شرتليني مقابل زرع ال�شعر.
وقال الطبيب الذي عاجله لل�شرطة اإنه طلب زرع 9 اآلف 
�شعرة يف جل�شة واحدة، اأي اأكرث بثالث مرات من املو�شى 
به. ومن غري الوا�شح حالًيا ما اإذا كان الطبيب فيكا�س 
هالواي، طبيب الأمرا�س اجللدية الذي عالج ت�شودري، 

وافق على الطلب. كيت هد�صون خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز ديلي فرو ال�صنوي اخلام�ص لالأزياء يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. اأ ف ب

وات�س اآب تخترب 
ميزة جديدة 

لت�سفح الإنرتنت
ميزة  اآب  وات�����س  تطبيق  يختب 
ت�شفح  ع���ل���ى  ت�������ش���ه���ل  ج�����دي�����دة 
الإنرتنت عب التطبيق، بنظامي 

اأندرويد واآي اأو اإ�س.
الأخرى،  التطبيقات  وعلى غرار 
اجلديدة  ال��ت�����ش��ف��ح  م���ي���زة  ف�����اإن 
بزيارة  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني  ت�����ش��م��ح 
دون  مبا�شرة  وات�شاب  من  املوقع 
مل���غ���ادرت���ه. ووف�����ق موقع  ح���اج���ة 
امليزة  ف���اإن   ،WABetaInfro
اجلديدة ل ت�شمح للم�شتخدمني 
ب��ال��ت��ق��اط ����ش���ورة ل��ل�����ش��ا���ش��ة دون 

تطبيقات خارجية. 
يك�شف  اآب  وات�س  اإن  املوقع  وق��ال 
مع امليزة اجلديدة اإذا كان املوقع 
ال�شفحة  ك��ان��ت  واإذا  ل،  اأم  اآم��ًن��ا 
ينبه  خ���ب���ي���ث���اً  حم�����ت�����وًى  ت�������ش���م 
النقر  ب��ع��د  امل�����ش��ت��خ��دم  التطبيق 

على الرابط للذهاب اإليها.
 WABetaInfro م��وق��ع  وذك���ر 
على  تعتمد  امليزة  ه��ذه  اأن  ا  اأي�شً
نظام اأندرويد فقط، اأي اأن �شركة 
وات�س اآب لن تتيح قراءة حمتوى 

املواقع التي تزورها. 
اجلديدة  امل���ي���زة  ت��دع��م  ول  ه���ذا 
العاملة  الأج��ه��زة  م��ع  اإل  العمل 
ب��ع��ده من  4.1 وم����ا  ب���الإ����ش���دار 

نظام اأندرويد.

اهتمام الطفل بالدينا�سورات دليل على ذكائه
تتعدد اهتمامات الأطفال وتختلف منذ مرحلة 
مبكرة. ومنذ العام الثاين يظهر لدى غالبيتهم 
اهتمام اأكب مبو�شوعات معينة. ويرى خباء 
دليل  الدينا�شورات  بعامل  الأطفال  اهتمام  اأن 

على ذكائهم. كيف ذلك؟
املرحلة  اإىل  الأط���ف���ال  غ��ال��ب��ي��ة  ي�����ش��ل  ع��ن��دم��ا 
يظهر  ���ش��ن��وات  �شت  اإىل  �شنتني  ب��ني  العمرية 
"بالهتمام  املتخ�ش�شون  ي�شميه  م��ا  ل��دي��ه��م 
على  ال���رتك���ي���ز  ب���ذل���ك  وي��ق�����ش��د  ال�شديد"، 
م���و����ش���وع م���ع���ني وب�������ش���ك���ل م���ت���وا����ش���ل كعامل 
اأو  ك��ال��باك��ني  اأو ظ��واه��ر طبيعية  احل��ي��وان��ات 
حتى الدينا�شورات، التي تغري الأطفال كثريا 
ويريدون معرفة تفا�شيل اأدق عنها، مثال: اأين 
تاأكل؟  كانت  وم��اذا  اختفت  ومل��اذا  تعي�س  كانت 

الخ..
املرتبطة  ب���الأل���ع���اب  ال��ف��ت��ي��ات  ت��ه��ت��م  وب��ي��ن��م��ا 
يهتم  مثال"،  الأم�����ريات  "كق�ش�س  ب��اخل��ي��ال 

امل��ع��ل��وم��ات حول  ال��ك��ث��ري م��ن  الأولد مب��ع��رف��ة 
ي��ك��ف��ون ع��ن طرح  اأ���ش��ي��اء وظ��واه��ر معينة ول 
اأ�شئلة حمرجة على لآباء لأنهم ل ي�شتطيعون 
الإجابة عليها مبا ي�شبع ف�شول الطفل: مثال 

ملاذا اختفت الدينا�شورات؟ 
وح�شب اخلباء فاإن اختيار الأطفال للمو�شوع 
ب�شكل  الكبرية" يتم  "اهتماماتهم  يثري  ال��ذي 
نظرا  الوالدين.  اهتمامات  م�شتقل تاما عن 
يف  ج��اء  م��ا  ح�شب  للمعرفة،  الكبري  للعط�س 

تقرير موقع املنوعات الأملاين "برغيته".
واأكد مربون خباء اأن الأطفال الذين يهتمون 
يتمتعون  وعاملها  بالدينا�شورات  كبري  ب�شكل 
ال���ذك���اء، لأن ذل���ك يتيح لهم  اأك���ب م��ن  ب��ق��در 
القدرة على معاجلة املعلومات وعلى الرتكيز. 
وي�شاعد هذا الهتمام باكت�شاب اخلبات على 
البحث التلقائي، ما ي�شاعد الأطفال ومينحهم 

مزايا كبرية اأثناء اللتحاق باملدر�شة.

نوال الزغبي تتخطى ال� 3 
مليون م�ساهدة ب� »كده باي«

ى فيديو اأغنية "كده باي" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي حاجز ال�  تخطرّ
ق�شرية. بفرتة  م�شاهدة  مليون   3

وهو الأم��ر ال��ذي دفع مبحبيها اإىل ت��داول هذا اخلب ب�شكل لفت على 
�شفحاتهم اخلا�شة عب مواقع التوا�شل الجتماعي.

وهي  الزغبي اجلديد،  األبوم  ا�شم  التي حملت  الأغنية  هي  باي"  "كده 
اإلهامي  اأحل��ان عمرو م�شطفى، توزيع   اأمين بهجت قمر،   ومن كلمات 

دهيمه، وميك�س اأحمد ح�شام.
من ناحية اأخرى، كانت الزغبي قد ن�شرت �شورة لبنيها التواأم جورجي 
وجوي، وكتبت الزغبي على ال�شورة التي التقطت لهما بطريقة قريبة 

"حبي". على وجهيهما قائلة :"My Love" اأو 


