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�الإمار�ت توؤكد �أمام جمل�س حقوق �الن�ضان �إنها ت�ضطلع 
بدور فاعل يف �لتحالف �لدويل ملكافحة �الإرهاب

•• جنيف -وام:

اأك��دت دول��ة الإم���ارات انها ت�ضطلع ب��دور فاعل يف التحالف الدويل 
ملكافحة الإرهاب وتدرك اأهمية تعزيز التن�ضيق والتعاون الفاعل على 
امل�ضتوى الدويل ملكافحة اخلطاب الإرهابي وتعزيز تبادل املعلومات 
الدول لتح�ضني جهود  املعمول بها بني  املمار�ضات  باأف�ضل  وامل�ضاركة 
املكافحة. ج��اء ذل��ك يف كلمة ال��دول��ة اأم��ام ال���دورة الأرب��ع��ني ملجل�س 
حقوق الإن�ضان يف اإطار احلوار التفاعلي مع املقررة اخلا�ضة املعنية 
بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة 
الإرهاب و التي القاها ال�ضيد حممد �ضالح ال�ضام�ضي، �ضكرتري ثان 

يف بعثة الدولة بجنيف.                               )التفا�ضيل �س9(

حملة �ل�ضيخة فاطمة �الإن�ضانية تعالج �آالف 
�الأطفال و �لن�ضاء يف �لقرى �مل�ضرية

 •• القاهرة-وام:
ومتكني  وت��اأه��ي��ل  با�ضتقطاب  الن�ضانية  فاطمة  ال�ضيخة  حملة  جنحت 
والن�ضاء  الط��ف��ال  م��ن  اللل���ف  لعالج  وامل�ضريني  الم��ارات��ي��ني  الط��ب��اء 
وامل�ضنني يف القرى امل�ضرية حتت �ضعار"على خطى زايد" ويف اطار برنامج 
مبادرة تطوعية  يف  الن�ضانية  احلملة  هذه  وجاءت  فاطمة".  امنا  "كلنا 
العام  الن�ضائي  والحت����اد  ال��ع��ط��اء  زاي���د  م��ب��ادرة  م��ن  م�ضرتكة  وان�ضانية 
وجمعية دار الرب وموؤ�ض�ضة بيت ال�ضارقة اخلريي وجمموعة امل�ضت�ضفيات 
ال�ضعودية الملانية. وقالت �ضعادة نورة ال�ضويدي مديرة الحتاد الن�ضائي 
العام اإن هذه احلملة تاأتي تاأكيدا للدور الرائد الذي تقوم به دولة المارات 
للتخفيف من معاناة املر�ضى يف خمتلف دول العامل ون�ضر الوعي والثقافة 

ال�ضحية بني خمتلف املجتمعات وال�ضعوب.           )التفا�ضيل �س2(

•• املنامة-وام:

ال�����ض��م��و ال�ضيخ  ال��ت��ق��ى ���ض��اح��ب   
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل"  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
ال�ضخري  ق�����ض��ر  اأم�����س يف  ظ��ه��ر 
�ضاحب  اأخ��اه  البحرين  مبملكة 
ب��ن عي�ضى  امل��ل��ك حمد  اجل��الل��ة 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

ال�ضقيقة.
وت���ب���ادل ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي وجاللة ملك 
البحرين الأحاديث الودية حول 
بني  القائمة  املتميزة  العالقات 
دولة الإمارات ومملكة البحرين، 
و���ض��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا ع��ل��ى خمتلف 
امل���ج���الت  ���ض��ت��ى  ويف  ال�������ض���ع���د، 
على  واخل��ري  بالنفع  تعود  التي 

�ضعبيهما ال�ضقيقني.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واأك������د 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم خالل 
اللقاء توافق روؤى دولة الإمارات 
جممل  ح��ول  البحرين  ومملكة 
الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك، 
ب�ضاأن  ال��ن��ظ��ر  وت��ط��اب��ق وج��ه��ات 
مب�ضتقبل  املتعلقة  امل��و���ض��وع��ات 

اأنواعها  خمتلف  يف  املتخ�ض�ضة 
الفرو�ضية  ق���ط���اع  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
ال���دائ���م ع��ل��ى دعمها  واحل���ر����س 
والرتقاء بها مبا ي�ضهم يف خدمة 
ريا�ضة الفرو�ضية وتطورها على 

خمتلف ال�ضعد.
 وكان �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س 
ال����وزراء  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ح��اك��م دب���ي ق��د �ضهد ج��ان��ب��ا من 
البحرين  م���ل���ك  ك����اأ�����س  ����ض���ب���اق 
ل���ل���ق���درة، ال����ذي ن��ظ��م��ه الحت����اد 

الأو�ضاع  ت�ضتدعيه  املنطقة، وما 
الإقليمية والدولية من �ضرورة 
ال���ت���ع���اون لر�ضد  اآف�����اق  ت��و���ض��ي��ع 
تاأكيد  �ضاأنها  م��ن  التي  الفر�س 
قدرة املنطقة على تر�ضيخ اأ�ض�س 
الأم������ن وال����ض���ت���ق���رار وال���رخ���اء 
على  ���ض��واء  ل�ضعوبنا  امل��اأم��ول��ني 
على  اأو  اخلليج  م�ضتوى منطقة 

ال�ضعيد العربي عامة.
كما تطرق احلديث حول اأهمية 
الريا�ضية  امل��ه��رج��ان��ات  تنظيم 

للفرو�ضية  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ل��ك��ي 
الدولية  ال���ب���ح���ري���ن  ق���ري���ة  يف 
مب�ضاركة  ال�����ق�����درة  ل�������ض���ب���اق���ات 
وا�ضعة لأبرز واأقوى ال�ضطبالت 
اأهمية  ي��ع��ك�����س  مم���ا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
هذا احلدث الريا�ضي الذي يعد 
روزنامة  يف  البطولت  اأه��م  م��ن 
والتي  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال�����ض��ب��اق��ات 
ينظمها الحتاد امللكي للفرو�ضية 

و�ضباقات القدرة يف البحرين.
)التفا�ضيل �س17(
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وزعت 160 طنا اأغذية على اأهايل »حجر « وتفتتح جممع عزان التعليمي
�لهالل �الأحمر تنفذ م�ضاريع �ضحية يف ح�ضرموت بقيمة 66.2 مليون درهم

•• ح�رضموت-وام:

امل�ضاريع  من  ع��دد  لتنفيذ  ترتيباتها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اأكملت 
ال�ضحية لإعادة تاأهيل القطاع الطبي يف حمافظة ح�ضرموت باليمن، تت�ضمن 
بتمويل من  بالأدوية،  وتزويدها  7 م�ضت�ضفيات  وتاأثيث  تاأهيل و�ضيانة  اإع��ادة 
�ضندوق اأبوظبي للتنمية بقيمة 66 مليونا و200 األف درهم، وذلك يف اإطار 
اجلهود التي تبذلها الدولة لإعادة الإعمار وتاأهيل القطاعات احليوية وتطوير 
البنيات التحتية يف اليمن. كما توا�ضل هيئة الهالل الحمر الإماراتي جهودها 
مبحافظة  حجر  مديرتي  لأه���ايل  الغذائية  امل�ضاعدات  اإي�ضال  يف  الإن�ضانية 
اإطار جهودها لتح�ضني  العارة مبحافظة حلج يف  ح�ضرموت وامل�ضاربة وراأ�س 
�ضلة  األ��ف��ي  ب��واق��ع  160 طنا  ت��وزي��ع  ال�ضدد  ه��ذا  . ومت يف  املعي�ضية  ظروفهم 
غذائية على اأهايل املديريتني ا�ضتفاد منها 14 الف �ضخ�س من الأ�ضر الفقرية 
. افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جممع عزان الرتبوي والتعليمي يف 
لتوفر  وتاأثيثه  ترميمه  اإع��ادة  بعد  اليمنية  اأب��ني  مبحافظة  الو�ضيع  مديرية 
بيئة تعليمية منا�ضبة ل� 1200 طالب وطالبة يقطنون منطقة عزان والقرى 
بالكامل  وتاأثيثها  درا�ضيا  ف�ضال   12 بتاأهيل  الهيئة  وق��ام��ت   . لها  امل��ج��اورة 
مبدر�ضة عزان للتعليم الأ�ضا�ضي التي يدر�س بها 800 طالب وطالبة بالإ�ضافة 
ملدر�ضة عزان للتعليم الثانوي التي يدر�س بها 400 طالب وطالبة فيما وزعت 
احلقائب املدر�ضية على الطالب وال��ط��ال��ب��ات.                                 )التفا�ضيل 

�س4(

حتذير�ت من تفاقم �الأزمة �ملالية �لفل�ضطينية 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�ضف  القد�س  مدينة  يف  الأمطار  هطول  اإن  فل�ضطينية،  م�ضادر  قالت 
عن ت�ضققات وانهيارات اأر�ضية وت�ضدعات جديدة يف حي "وادي حلوة" 
جنوب امل�ضجد الأق�ضى، نتيجة "احلفريات الإ�ضرائيلية" املتوا�ضلة، وما 
يرافقها من تفريغ اأتربة من اأ�ضفل احلي، ل�ضتكمال اأعمال حفر "�ضبكة 
الأنفاق" املو�ضلة اىل اأ�ضوار امل�ضجد الأق�ضى املبارك و�ضاحة الرباق من 

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

حممد بن را�ضد خالل لقائه ملك مملكة البحرين ال�ضقيقة )وام(

تعزيز قوات ال�ضرعية ل�ضتكمال انت�ضاراتها يف حمافظة حجة

الخوارزمي لخدمات التدريب / أبوظبي - الباهية  
لالستفسار الرجاء االتصال بنا

  

 +971 2 4080000/06
info@khawarizmi.com

 +971 3 7555055
info.alain@khawarizmi.com

056-5029577KIC.training cec_uae

اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

خام�س اإنزال للتحالف لدعم قبائل حجور

م�ضرع عدد من قادة �مليلي�ضيات �حلوثية يف حجة

حجة  حمافظة  م�ضت�ضفيات  اإىل 
ق����ادم����ة م����ن ح����ج����ور، م����ن ج����راء 

ال�ضتباكات.
احلوثيون  الن��ق��الب��ي��ون  وي�ضعى 
املنطقة  على  �ضيطرتهم  لفر�س 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ت���اأم���ني خط 
بني  ال��وا���ض��ل  الرئي�ضي  اإم��داده��ا 
عمران  وح���ت���ى  وُك�������ض���ر  ح���ر����س 
وحرف �ضفيان قرب �ضعدة، معقل 

احلوثيني.

وت��اأت��ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د يوم 
اإعالن احلكومة اليمنية عن  من 
اإر����ض���ال ع���دد م��ن ك��ت��ائ��ب اجلي�س 
حمافظة  اإىل  ال��ي��م��ن��ي  ال��وط��ن��ي 
ح����ج����ة ل����دع����م ق����ب����ائ����ل ح����ج����ور، 
ميلي�ضيات  م���ع  م��واج��ه��ات��ه��ا  يف 

احلوثي.
قبائل  ب���ني  امل����ع����ارك  واح���ت���دم���ت 
حجور وامليلي�ضيات النقالبية يف 
مديرية ُك�ضر مبحافظة حجة، يف 

•• اليمن-وكاالت:

نفذت قوات حتالف دعم ال�ضرعية 
لإم����داد  اإن�����زال  عملية  ال��ي��م��ن  يف 
باملواد  ال��ي��م��ن  يف  ح��ج��ور  ق��ب��ائ��ل 
ال��ط��ب��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة وامل����ع����دات 
ع�����ض��ك��ري��ة، مل���واج���ه���ة اع����ت����داءات 
م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات احل����وث����ي امل���وال���ي���ة 
لإي�����ران، وف���ق م��ا ذك����رت م�ضادر 

مينية حملية، اأم�س ال�ضبت.
وذكرت امل�ضادر اأن عملية الإنزال 
اجل�����دي�����دة ت���ع���د اخل���ام�������ض���ة من 
نوعها، من اأجل دعم قبائل حجور 
مبديرية ُك�ضر يف حمافظة حجة 

�ضمال غربي اليمن.
وت�ضهد مناطق حجور مبحافظة 
عدة  منذ  عنيفة  ا�ضتباكات  حجة 
احلوثي  ميلي�ضيات  بني  اأ�ضابيع، 
الإي����ران����ي����ة ال���ت���ي حت���ا����ض���ر هذه 
حجور  قبائل  ومقاتلي  امل��ن��اط��ق، 

الذين يدافعون عنها.
و�ضول  ميدانية،  م�ضادر  واأك��دت 
اأكرث من 20 قتيال و15 جريحا 
الإيرانية  من ميلي�ضيات احلوثي 

ح�ضد  يف  املتمردين  ا�ضتمرار  ظل 
م�ضلحيهم وحما�ضرة حجور.

اأمنية  اأع��ل��ن��ت ج��ه��ات  الأث���ن���اء  يف 
10 ق����ادة  مي��ن��ي��ة ام�������س م��ق��ت��ل 
املدعومة  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  م��ن 
لهذا  جديدة  ح�ضيلة  يف  اإيرانياً، 
الأ�ضبوع عن املواجهات اجلارية يف 

جبهات حجور مبحافظة حجة.
وكان من اأبرز القيادات التي لقيت 
عمران،  حم��اف��ظ��ة  يف  م�����ض��رع��ه��ا 
نور الدين على اأحمد اأبو حاجب، 
جنل ال�ضيخ املتحوث املدعو، علي 
حممد  وعمار  حاجب،  اأب��و  اأحمد 
ال�ضيخ حممد  الكعبي، جنل  علي 
قبيلة  م�ضايخ  اأح��د  الكعبي،  علي 
وائ��ل��ة، وف��ق��اً مل��ا ذك���ره م��وق��ع "2 

دي�ضمرب" اليوم ال�ضبت.
املدعو  القيادي احلوثي  كما لقي 
القعود،  ���ض��ال��ح  اهلل  ع��ب��د  ن��ب��ي��ل 
م�ضلحيه  م��ن  وال��ع��دي��د  م�ضرعه 
وهو  حجور،  قبائل  اأب��ن��اء  بنريان 
كما  عمران،  حمافظة  اأنباء  اأح��د 
علي  "خالد  املدعو  القيادي  لقي 

عبد اهلل معو�س" امل�ضري ذاته.

وزير� خارجية �ل�ضعودية و�لبحرين: 
�إير�ن متار�س �إرهاب دولة

•• اأبوظبي-وكاالت:

عربرّ وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية يف ال�ضعودية، عادل اجلبري، عن اأ�ضفه ل�ضتمرار 
انقالب ميلي�ضيات احلوثي يف اليمن، جمدداً الدعم مل�ضاعي الأمم املتحدة للو�ضول 

اإىل حل �ضيا�ضي ودعم اتفاق ال�ضويد الذي يعد خطوة مهمة يف عودة ال�ضرعية.
املنعقد  الإ�ضالمي  التعاون  ملنظمة  ال���وزاري  باملوؤمتر  كلمته  يف  اجلبري،  اأك��د  كما 
الداعم  العربية  املجموعة  م��وق��ف  ث��ب��ات  على  اأب��وظ��ب��ي،  الإم��ارات��ي��ة  العا�ضمة  يف 
القد�س  67 وعا�ضمتها  امل�ضتقلة على حدود  اإقامة دولتهم  الفل�ضطينيني يف  حلق 
ال�ضرقية، م�ضرياً اإىل اأن الإرهاب والتطرف من اأهم التحديات التي تواجه العامل.

اآل خليفة،  اأحمد بن حممد  ال�ضيخ خالد بن  البحريني،  كما قال وزير اخلارجية 
وعدم  الو�ضوح  املتطرفة هي  التنظيمات  ملحاربة  الأمثل  النظرة  اإن  ال�ضبت،  اأم�س 
خالل  اإي���ران،  طالبت  ع��دة  دول  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضيا�ضية،  املواقف  وراء  الختباء 

اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإ�ضالمي، بوقف دعم الإرهاب.

�سهد جانبا من �سباق كاأ�س ملك البحرين للقدرة  

حممد بن ر��ضد يوؤكد خالل لقائه ملك �لبحرين تو�فق روؤي �لبلدين حول جممل �لق�ضايا

ا�ستعدادا لالنتخابات القادمة
تون�س: مولود حد�ثي جديد يف �لطريق...

•• الفجر - تون�س

وكاأنرّ العدد ل يكفي، وكاأنرّ امل�ضهد ال�ضيا�ضي، واحلداثي حتديدا، ل يعاين 
اإىل  ال��دع��وات  فيه  تتعدد  وق��ت  ففي  والت�ضرذم.  احلزبي  الت�ضخم  من 
التجميع والئتالف بني القوى الو�ضطية احلداثية، يعتزم الأمني العام 
الطيب  تون�س،  ن��داء  املوؤ�ض�س يف حركة  والع�ضو  العربي  املغرب  لحت��اد 
الآن،  اأ�ضمائها  عن  الك�ضف  رف�س  تون�ضية،  �ضخ�ضيات  رفقة   ، البكو�س 

اإطالق م�ضروع �ضيا�ضي بتون�س، '' من اأجل تون�س'' .
د البكو�س يف ت�ضريح اإعالمي، اأنرّ احلزب اجلديد �ضريى النور بعد  واأكرّ

اأ�ضابيع قليلة، وقد يكون موعد الإعالن بداية �ضهر اأبريل القادم.
)التفا�ضيل �س11(

م�ضتعد  �الأوروب����ي  �الحت���اد 
"بريك�ضت"  لت�ضهيل  ل�ضمانات 

•• باري�س-اأ ف ب:

امل�ضوؤول  الوروب���ي  املفاو�س  ق��ال 
ملف بريك�ضت مي�ضال بارنييه يف 
الحتاد  اأن  ام�س،  ن�ضرت  مقابلة 
لتقدمي  ا�ضتعداد  على  الوروب���ي 
للمملكة  ا����ض���اف���ي���ة  ����ض���م���ان���ات 
ت�ضهيل م�ضادقة  املتحدة بغر�س 
اتفاق  على  الربيطاين  ال��ربمل��ان 

بريك�ضت.

طالبان  من  �لقتلى  ع�ضر�ت 
و�لقو�ت �حلكومية باأفغان�ضتان

•• كابول-وكاالت:

طالبان  ح����رك����ة  م�����ن   27 ُق����ت����ل 
اآخ��رون، فميا قتل  واأ�ضيب خم�ضة 
23 من قوات الأمن الأفغانية يف 
ا�ضتباكات متفرقة منذ 24 �ضاعة، 
وعنا�ضر  الأف��غ��ان��ي��ة  ال���ق���وات  ب��ني 
"�ضان�ضاراك"  مبنطقة  احل��رك��ة، 
�ضمال  "�ضار-اإي-بول"  ب��اإق��ل��ي��م 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  اأفغان�ضتان، 
لالأنباء،  الأفغانية  بر�س"  "خاما 

�سوريا الدميقراطية تتوغل يف اآخر جيب داع�سي
مادة كيماوية �ضامة ��ضتخدمت يف هجوم دوما

•• عوا�صم-وكاالت:

القوات  اإن  اأم�����س  الدميقراطية،  �ضوريا  ل��ق��وات  الإع��الم��ي  املكتب  ق��ال 
املدعومة من الوليات املتحدة توغلت يف اآخر جيب لتنظيم داع�س، م�ضريا 
اإىل اأن قتال �ضر�ضا يجري حاليا. وتوغلت قوات �ضوريا الدميقراطية من 
جبهتني داخل اجليب ال�ضغري يف الباغوز مبحافظة دير الزور، �ضرقي 
�ضوريا. وقال املكتب الإعالمي، يف ن�ضرة جرى توزيعها على ال�ضحفيني، 
الآن.  حتى  اأ�ضيبوا  الدميقراطية  �ضوريا  ق��وات  مقاتلي  من  ثالثة  اإن 
من جهته، ك�ضف م�ضطفى بايل، مدير املكتب الإعالمي لقوات �ضوريا 
اأن تنتهي املعركة من  اأن القوات تتوقع  الدميقراطية، لوكالة رويرتز، 

اأجل ال�ضيطرة على اآخر جيب لداع�س "قريبا"..
اإن مفت�ضيها  الكيماوية  الأ�ضلحة  قالت منظمة حظر  اخ��رى،  من جهة 
ا�ضتخدمت  الكلور  على  �ضامة" حتتوي  كيماوية  "مادة  اأن  اإىل  خل�ضوا 

بالهجوم على دوما يف �ضوريا يف اأبريل 2018.



األحد    3   مارس    2019  م   -   العـدد  12569  
Sunday   3   March   2019  -  Issue No   12569

02

اأخبـار الإمـارات
�ضيف وحامد بن ز�يد يعزيان 

�أ�ضرة �ملن�ضوري 
•• العني-وام: 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  م  ق���درّ
الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ويل عهد اأبو ظبي واجب العزاء اإىل اأ�ضرة الفقيدة العنود حممد حمد اآل 

�ضاملني املن�ضوري.
واأعرب �ضموهما لدى زيارتهما جمل�س العزاء يف العني عن خال�س تعازيهما 
وموا�ضاتهما اإىل اأ�ضرة الفقيدة �ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمدهما بوا�ضع 

رحمته وُي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان.

�الأر�ضاد: ��ضتمر�ر ��ضطر�ب �لبحر 
يف �خلليج �لعربي وبحر عمان 

•• اأبوظبي-وام:

العربي  اخلليج  من  كل  يف  البحر  مرتادي  لالأر�ضاد  الوطني  املركز  ح��ذر 
وبحر عمان من اإ�ضتمرار اإ�ضطراب البحر ب�ضبب الرياح ال�ضمالية الغربية 

الن�ضطة اإىل قوية ال�ضرعة.
كم   60 اإىل  ت�ضل  الرياح  �ضرعة  ان  ام�س  اأ���ض��دره  بيان  املركز يف  اأو�ضح  و 
�ضاعة على اخلليج العربي وتوؤدي اإىل اإرتفاع املوج مابني 8 اإىل 10 اأقدام 
الرياح ن�ضطة على بحر  العمق.. بينما تكون  12 قدماً يف  اإىل  وقد ي�ضل 
عمان و�ضرعتها 55 كم �ضاعة وتوؤدي اإىل اإرتفاع املوج من 5 اإىل 7 اأقدام 

وقد ي�ضل اإىل 8 اأقدام يف العمق وذلك حتى ال�ضاعة 12 من ظهر اليوم.

�ضيف بن ز�يد ي�ضهد توقيع مذكرة تفاهم بني تكافل �لد�خلية و �قت�ضادية دبي لتعهيد خدمات فزعة
•• اأبوظبي -وام:

�ضهد الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة مرا�ضم  وزي����ر  ال������وزراء 
تفاهم بني �ضندوق  توقيع مذكرة 
للعاملني  الج���ت���م���اع���ي  ال��ت��ك��اف��ل 
التنمية  دائ���رة  و  الداخلية  ب���وزارة 
تعهيد  بهدف  دبي،  يف  القت�ضادية 
خدمات فزعه يف اإمارة دبي وتعزيزاً 

للعالقات بني الطرفني.
وق��ع امل��ذك��رة امل��ق��دم اأح��م��د حممد 
ل�ضندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب���وه���ارون 
للعاملني  الج���ت���م���اع���ي  ال��ت��ك��اف��ل 
املنتدب  والع�ضو  الداخلية  ب��وزارة 
ل�”فزعه” و حممد ح�ضن ال�ضحي، 
لقطاع  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
امل��وؤ���ض�����ض��ي رئ��ي�����س �ضندوق  ال��دع��م 
ال�ضعادة يف اقت�ضادية دبي بح�ضور 
ال��ق��م��زي م��دي��ر عام  ���ض��ع��ادة �ضامي 

التكافلية  اخل��دم��ات  م��ب��داأ  تو�ضيع 
املر�ضومة من مثل  الأه���داف  وف��ق 

هذه املبادرات الوطنية الرائدة.
�ضامي  ����ض���ع���ادة  ق�����ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
اقت�ضادية  ع����ام  م���دي���ر  ال���ق���م���زي، 
دبي: ي�ضرنا توقيع مذكرة التفاهم 
ال�ضراكة  ا���ض��ت��دام��ة  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي 
ال���ن���اج���ح���ة ب����ني اق���ت�������ض���ادي���ة دبي 
الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  و����ض���ن���دوق 
والتي  الداخلية  ب���وزارة  للعاملني 
اجلهود بني خمتلف  توؤكد تالحم 
ال�ضعيد  على  احلكومية  اجل��ه��ات 
املحلي والحتادي يف �ضبيل ترجمة 
توجهات وتطلعات قيادتنا الر�ضيدة 
يف حتقيق الرفاهية والرخاء ون�ضر 
املجتمع  ���ض��رائ��ح  ملختلف  ال�����ض��ع��ادة 
يف دولة الم��ارات العربية املتحدة، 

واإمارة دبي على وجه التحديد.
اقت�ضادية  ان  ال��ق��م��زي  واأ�����ض����اف 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�����ض��ع��ى  دب����ي 

خدمات  م����ن  اأي���������ض����اً  ال���داخ���ل���ي���ة 
ب��رن��ام��ج ف��زع��ه م���ن ك��اف��ة اإم�����ارات 
ال��دول��ة، وذل��ك عرب مراكز خدمة 
دبي  لقت�ضادية  التابعة  العاملني 
وم���راك���ز ال��ت��ع��ه��ي��د امل��ع��ت��م��دة لدى 

ال�ضندوق.
اأهم  م��ن  ان  اإىل  ب���وه���ارون  واأ����ض���ار 
برنامج  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
ف���زع���ه لأع���������ض����اء ال����ربن����ام����ج هي 
املنتهي  ال�����ض��ي��ارات  اي���ج���ار  خ��دم��ة 
عن  ال��ت��ع��وي�����س  وخ��دم��ة  بالتملك 
وخدمة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  احل���������وادث 
العرو�س  ال�ضيارات وخدمة  تاأمني 
فزعه  وخ�����دم�����ة  واخل���������ض����وم����ات 
اأماكن  ف��زع��ه  وخ���دم���ة  م��ن��ا���ض��ب��ات 
حلجوزات الفنادق وال�ضفر وغريها 
من اخلدمات الأخرى التي تخدم 

اأفراد املجتمع.
���ض��راك��ة فزعه  ان  ب���وه���ارون  واأك����د 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  دب��ي  اقت�ضادية  م��ع 

اقت�ضادية دبي وعدد من امل�ضوؤولني 
من كال اجلهتني.

وقال املقدم اأحمد حممد بوهارون 
م����ب����ادرة  ه����و  ف����زع����ه  ب���رن���ام���ج  اإن 
�ضمو  ال��ف��ري��ق  اأط��ل��ق��ه��ا  جمتمعية 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���ض��ي��ف  ال�����ض��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الأعباء  تخفيف  بهدف  الداخلية 
امل��ع��ي�����ض��ي��ة وت���وف���ري ح���ي���اة كرمية 

للمواطنني واملقيمني يف الدولة.
ملذكرة  وفقاً  اأن��ه  بوهارون  واأ�ضاف 
التفاهم فاإنه �ضيتم تقدمي خدمات 
اأع�ضاء  اإىل  “فزعه”  ب���رن���ام���ج 
برنامج فزعه من موظفي اجلهات 
ممن  احلكومية  و�ضبه  احلكومية 
���ع���ت م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع فزعه  وقرّ
الع�ضوية  وح��ام��ل��ي  دب���ي  اإم����ارة  يف 
والبالتينية  وال��ذه��ب��ي��ة  الف�ضية 
فزعه،  خ�ضومات  بطاقة  وحاملي 
وزارة  منت�ضبي  ا�ضتفادة  اإىل  لفتاً 

ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات وال�������ض���راك���ات 
دائرة  وتو�ضيع  لل�ضندوق  املتميزة 
امل�ضتفيدين من خدماته التكافلية 
كافة  يف  اأع�����ض��ائ��ه  اإىل  وال��و���ض��ول 
بجهود  ال��دول��ة..م�����ض��ي��دا  اإم������ارات 
لت�ضهيل  احلثيثة  دب��ي  اقت�ضادية 
ه���ذه امل��ه��م��ة خل��دم��ة ك��اف��ة �ضرائح 
امل��ج��ت��م��ع، وم���ع���رب���اً ع���ن الع���ت���زاز 
املجتمع  ي���خ���دم  م����ا  ك����ل  ب���ت���ق���دمي 
وين�ضر ثقافة الإيجابية وال�ضعادة . 
واأ�ضاف بوهارون: اأننا فخورن باأن 
وطنية  مبادرة  اأ�ضبحت  “فزعه” 
ت�ضمل قطاع وا�ضع من امل�ضتفيدين 
ري��ادي��ة وتناف�ضية  وت��ق��دم خ��دم��ات 
على  الت�ضهيل  يف  �ضك  ب��ال  ت�ضهم 
حياتهم  ���ض��وؤون  تي�ضري  يف  حملتها 
امل��ال��ي��ة عنهم  وت��خ��ف��ي��ف الأع����ب����اء 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ك��اف��ل��ي��ة ت�����ض��م��ن حق 
ولكافة  ل��ه��م  وال�������ض���ع���ادة  اجل��م��ي��ع 
الأطراف امل�ضرتكة، كما تعمل على 

املميزة  ف���زع���ة  ب���رن���ام���ج  خ���دم���ات 
للربنامج  امل��ن��ت�����ض��ب��ني  ل��الأع�����ض��اء 
على  للح�ضول  ال�ضرتاك  وخدمة 
فئاتها،  مب��خ��ت��ل��ف  ف���زع���ة  ب��ط��اق��ة 

لتطبيق  اخلارجيني  ال�ضركاء  مع 
اأف�������ض���ل امل���م���ار����ض���ات ال���ت���ي حتقق 
�ضت�ضهد  وعليه  ال��ع��ام��ة،  امل�ضلحة 
ت���ق���دمي حزمة  امل���ق���ب���ل���ة  امل���رح���ل���ة 

م��ن خ���الل م��ا ي��زي��د ع��ن 33 من 
م����راك����ز ال��ت��ع��ه��ي��د امل���ع���ت���م���دة من 
يف  واملنت�ضرة  دب��ي  اقت�ضادية  قبل 

خمتلف اإمارة دبي.

حملة �ل�ضيخة فاطمة �الإن�ضانية تعالج �آالف �الأطفال و �لن�ضاء يف �لقرى �مل�ضرية
والثقافة  ال���وع���ي  ون�����ض��ر  ال���ع���امل 
ال�ضحية ب������ني خمتلف املجتمعات 

وال�ضعوب .
ا�ضتكمال  اجل���م���ل���ة  ج������اءت  و   .
للمبادرات الن�ضانية التي حتظى 
برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ض��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل���الم���وم���ة  الع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  العلى  الرئي�ضة 
اأب����رزه����ا حملة  ال����ض���ري���ة وال���ت���ي 
ال�����ض��ي��خ زاي����د الن�����ض��ان��ي��ة لعالج 
فاطمة  ال�ضيخة  وحملة  الفقراء 
الن�ضانية العاملية لعالج الطفال 
للب�ضرية  قدمت  والتي  وامل�ضنني 
الن�ضاين  للعطاء  مميزا  منوذجا 
والتالحم الجتماعي وا�ضتطاعت 
اأن ت�ضل بر�ضالتها الن�ضانية اىل 
اأكرث من 16مليون طفال وم�ضن 
واإجراء ما يزيد عن خم�ضة ع�ضر 
األ��ف عملية قلب يف خمتلف دول 
ومظلة  تطوعي  اإط���ار  يف  ال��ع��امل 
اإن�����ض��ان��ي��ة اإن�����ض��ج��ام��ا م���ع ال����روح 

•• القاهرة-وام:

ال�����ض��ي��خ��ة فاطمة  جن��ح��ت ح��م��ل��ة 
وتاأهيل  ب��ا���ض��ت��ق��ط��اب  الن�����ض��ان��ي��ة 
ومت���ك���ني الط����ب����اء الم���ارات���ي���ني 
وامل�����ض��ري��ني ل��ع��الج اللل����ف من 
الط���ف���ال وال��ن�����ض��اء وامل�����ض��ن��ني يف 
�ضعار«على  حتت  امل�ضرية  القرى 
برنامج  اط����ار  ويف  زاي�����د«  خ��ط��ى 

»كلنا امنا فاطمة«.
الن�ضانية  احل��م��ل��ة  ه���ذه  وج����اءت 
وان�ضانية  ت��ط��وع��ي��ة  م����ب����ادرة  يف 
م�ضرتكة من مبادرة زايد العطاء 
العام وجمعية  الن�ضائي  والحت��اد 
ال�ضارقة  بيت  وموؤ�ض�ضة  ال��رب  دار 
امل�ضت�ضفيات  وجمموعة  اخل��ريي 

ال�ضعودية الملانية.
ال�ضويدي  ن����ورة  ���ض��ع��ادة  وق���ال���ت 
ال��ن�����ض��ائ��ي العام  م��دي��رة الحت����اد 
تاأكيدا  ت���اأت���ي  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اإن 
ل����ل����دور ال����رائ����د ال������ذي ت���ق���وم به 
دول�����ة الم��������ارات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
دول  امل��ر���ض��ى يف خمتلف  م��ع��ان��اة 

الن�ضانية للمغفور له ال�ضيخ زايد 
والعطاء  وامتدادا جل�ضور اخلري 
قيادتنا  حت���ت  الم�������ارات  لب���ن���اء 

احلكيمة.
وق���ال���ت ���ض��ع��ادت��ه��ا اإن احل��م��ل��ة يف 
القرى  يف  احل���ال���ي���ة  حم��ط��ت��ه��ا 
امل�ضرية متكنت من عالج اآللف 
من الطفال والن�ضاء وكبار ال�ضن 
اإ�ضافة اإىل تقدمي برامج توعوية 
باأهم  ال���وع���ي  زي������ادة  يف  ت�����ض��اه��م 
�ضبل  واأف�ضل  المرا�س  م�ضببات 
فرق  خالل  من  والوقاية  العالج 
وعاملية  وم�ضرية  اماراتية  طبية 
تنفذ فحو�ضات ت�ضخي�ضية �ضاملة 
للك�ضف عن المرا�س اإ�ضافة اإىل 
توفري خطط العالجات الالزمة 
الرتكيز  م��ع  امل��ر���ض��ي��ة  ل��ل��ح��الت 
ال��ت��وع��ي��ة للحد من  ب��رام��ج  ع��ل��ى 

انت�ضار المرا�س .
احلملة  ه��ذه  جن��اح  اأن  واأو�ضحت 
التطوعية  الن�����ض��ان��ي��ة  ال�ضحية 
ج��م��ي��ع اجلهود  ت��ك��ات��ف  ت��ت��ط��ل��ب 
وت������ع������اون خم���ت���ل���ف امل���وؤ����ض�������ض���ات 

وال���ه���ي���ئ���ات امل��ع��ن��ي��ة و����ض���ول اإىل 
واملتمثلة  امل���ن�������ض���ودة  اله��������داف 
�ضحية  ق��ل��وب  اإىل  ال��و���ض��ول  يف 
خالل  م���ن  من�����تج  وم������جتمع 
بي������ن  الم����را�����س  م��������������ن  احل����د 
وامل�ض������نني  الن������ضاء  و  الط�����فال 
المرا�س  ه��ذه  م��ن  وال������وق��اية 
العالجية  ال���ربام���ج  ت���وف���ري  ث���م 
املجانية املنا�ضبة للن�ضاء امل�ضابات 

بالمرا�س املزمنة.
العمل  �ضفرية  اأك��دت  جانبها  من 
ال��دك��ت��ورة رمي عثمان  الن�����ض��اين 
من  احل�������د  ح���م���ل���ة  اط��������الق  اأن 

اإنت�ضار المرا�س وبالخ�س لدى 
ال�ضيخة  امل���راة حت��ت رع��اي��ة �ضمو 
يك�ضف مدى  مبارك  بنت  فاطمة 
�ضموها  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  اله���ت���م���ام 
وهذا  ب�ضحتها  والعناية  ل��ل��م��راأة 
التي  �ضموها  على  بجديد  لي�س 
ل تدخر جهدا يف �ضبيل الرتقاء 
املوجهة  اخل�����دم�����ات  مب�������ض���ت���وى 
ال�ضن  وك���ب���ار  وال���ط���ف���ل  ل���ل���م���راأة 
وتوفري  معاناتهم  من  للتخفيف 
البيئة املنا�ضبة لها للقيام بدورها 
على الوجه الكمل يف املجتمع ويف 

ال�ضرة.

»�ملو�رد �لب�ضرية و�لتوطني« تطلق »نظام �خلر�ئط �لذكية«
•• دبي-وام :

الب�ضرية  امل�����وارد  وزارة  ط��اأط��ل��ق��ت 
مبادراتها  حزمة  �ضمن  والتوطني 
»نظام  الب���ت���ك���اري���ة  وم�������ض���اري���ع���ه���ا 
على  للتفتي�س  ال��ذك��ي��ة«  اخل��رائ��ط 

املن�ضاآت امل�ضجلة لدى الوزارة.
وق����ال ���ض��ع��ادة م��اه��ر ال��ع��وب��د وكيل 
الوزارة امل�ضاعد ل�ضوؤون التفتي�س اإن 
اإط��ار خطة  ياأتي يف  اط��الق النظام 
الوزارة الرامية اإىل تطوير اأنظمتها 
معايري  مع  ين�ضجم  مبا  وخدماتها 
حتقيق  وبالتايل  الذكية  احلكومة 
ت��ط��ل��ع��ات و����ض���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
ذات  خدمات  على  ح�ضولهم  خ��الل 
النظام  اأن  اإىل  واأ�ضار  عالية.  ج��ودة 
اجل���دي���د م���ن ���ض��اأن��ه اح�����داث نقلة 
نوعية يف عمل قطاع التفتي�س حيث 

املهام  ت��ع��زز م��ن  ال��ت��ي  املمكنات  م��ن 
توفري  تت�ضمن  وال��ت��ي  التفتي�ضية 
اأع����داد  ح���ول  مف�ضلة  اإح�����ض��ائ��ي��ات 
القت�ضادية  والأن�����ض��ط��ة  ال��ع��م��ال��ة 
الأمر  املن�ضاآت  تلك  متار�ضها  التي 
تخطيط  م��ن  املفت�س  ميكن  ال���ذي 
اماكن  ومعرفة  التفتي�ضية  حملته 
احتياجات  وتقدير  املخالفات  تركز 
ال��ت��ف��ت��ي�����س. واأو������ض�����ح ال���ع���وب���د اأن 
على  يعمل  الذكية  اخل��رائ��ط  نظام 
وترتيب  املفت�س  تنقل  تقلي�س مدد 
عمليات التفتي�س على ح�ضب املوقع 
اجلغرايف، اإىل جانب توفري الطاقة 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى اأ�����ض����ول ال�������وزارة، 
على  احل�����ض��ول  �ضهولة  ع��ن  ف�ضال 
املعنية  الح�������ض���ائ���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
وامل�ضاعدة يف  التفتي�ضية  باحلمالت 
و�ضع خطط التفتي�س وامل�ضتهدفات 

الأقرب  املن�ضاآت  جتميع  على  يقوم 
اإلكرتونيا من  للمفت�س مع متكينه 
ب�ضكل  ومعلوماتها  بياناتها  معرفة 
ك��ام��ل وم��ن ث��م ي��ك��ون ل��دى املفت�س 
التي  املن�ضاآت  ح��ول  وا�ضحة  �ضورة 
تتطلب اإجراء زيارة تفتي�ضية. وقال 
جمموعة  ي��وف��ر  املبتكر  النظام  اإن 

التفاعلية  اخل���ري���ط���ة  ع���ل���ى  ب���ن���اء 
العمالة.  ومت���رك���ز  امل��ن�����ض��اآت  ل��ع��دد 
ع���ددا من  ال��ن��ظ��ام يحقق  اإن  وق���ال 
قيمة  تعزيز  اأهمها،  من  املخرجات 
املعلومات  ودم��ج  املوجودة  البيانات 
على  للمن�ضاآت  والو�ضفية  املكانية 
اخلريطة مما ي�ضهل تكوين �ضورة 
العمل،  و�ضوق  املن�ضاآت  عن  وا�ضحة 
على  ال����ن����ظ����ام  ق�������درة  ج����ان����ب  اإىل 
ال�ضتعالم وال�ضتف�ضار عن املن�ضاآت 
�ضواء بالبيانات الو�ضفية مثل عدد 
اأو  القت�ضادية  والأن�ضطة  العمالة 
البيانات املكانية مثل موقع املن�ضاأة، 
ف�����ض��ال ع���ن امل�����ض��اع��دة ع��ل��ى اتخاذ 
وت�ضهيل  اأف�ضل  تفتي�ضية  ق���رارات 
ب�ضكل  التفتي�س  عمليات  تخطيط 
املن�ضاآت  مل����واق����ع  وم����وج����ه  م���ك���اين 

وترتيب زيارتها ح�ضب الأقرب.

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

املودعة حتت رقم:  305739   بتاريخ:   4 فرباير 2019
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:  دناتا 
وعنوانه: �س. ب: 1515، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
معلومات ال�ضفر؛ حجوزات ال�ضفر؛ خدمات ال�ضفر؛ وكالت ال�ضفر؛ تنظيم الرحالت؛ تخطيط الرحالت؛ 
ال�ضفر  تنظيم  ال�ضفر؛  تنظيم  وك��الء  الأع��م��ال؛  ل�ضفريات  ال�ضفر  وك��الت  اجل��وي؛ خدمات  ال�ضفر  خدمات 
خدمات  الأع��م��ال؛  �ضفريات  تنظيم  العطالت؛  �ضفريات  تنظيم  ال�ضفر؛  تذاكر  حجز  خدمات  باحلافالت؛ 
تخطيط  خدمات  ال�ضفريات؛  لتنظيم  ال�ضفر  وك��الء  خدمات  للخارج؛  ال�ضفر  تنظيم  ال�ضفريات؛  تنظيم 
الرحالت؛ خدمات �ضفن اجلولت؛ توفري التذاكر لتمكني حامليها من ال�ضفر؛ تنظيم وترتيب ال�ضفريات؛ 
ال�ضفر ونقل الركاب؛ خدمات مر�ضدي ال�ضفر ؛ وكالت حجز ال�ضفر؛ خدمات حجز ال�ضفريات؛ حجز املقاعد 
لل�ضفر؛ حجز املقاعد لل�ضفريات؛ تقدمي معلومات ال�ضفر بوا�ضطة احلا�ضوب؛ خدمات حجز ال�ضفر با�ضتخدام 
احلا�ضوب؛ خدمات احلجز لل�ضفر بحرا؛ خدمات وكالت ال�ضفر لرتتيب �ضفريات العطالت؛ خدمات حجز 
ال�ضفريات ال�ضياحية؛ توفري معلومات ال�ضفريات ال�ضياحية؛ ترتيب ال�ضفر اجلوي؛ ترتيب جولت ال�ضفر؛ 
بالقارب؛  ال�ضفر واجل��ولت  ال�ضفر؛ تنظيم  الطريان؛ ترتيب رحالت  لل�ضفر عرب خطوط  خدمات احلجز 
خدمات حجز �ضفريات العطالت؛ خدمات احلجز لل�ضفر برا؛ خدمات التذاكر لل�ضفريات؛ خدمات املر�ضدين 
النتقالت  ترتيب  ال�ضفريات؛  وحجوزات  وكالت  خدمات  ال�ضفريات؛  ترتيب  وكالت  خدمات  ال�ضياحيني؛ 
�ضري  ا�ضت�ضارات تخطيط خط  بال�ضفر؛  املتعلقة  با�ضتخدام احلا�ضوب  املعلومات  الفنادق؛ خدمات  واإىل  من 
بال�ضفر؛  املتعلقة  احل��ج��ز  وك���الت  خ��دم��ات  ال�ضفر؛  مقاعد  حجز  ال�ضفريات؛  حجز  خ��دم��ات  ال�ضفريات؛ 
ال�ضتف�ضارات  خ��دم��ات  الرحلة؛  خ��ط  ن�ضائح  خ��دم��ات  ال��رح��الت؛  ومعلومات  ال��رح��الت  مر�ضدي  خ��دم��ات 
املتعلقة مبواعيد ال�ضفر؛ تنظيم ال�ضفريات للخارج للغايات الثقافية؛ توفري املعلومات املتعلقة بخط �ضري 
خدمات  ال�ضياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  ال��ط��ريان؛  خطوط  ع��رب  لل�ضفر  احلجز  وك���الت  خ��دم��ات  ال�ضفريات؛ 
حجز ال�ضفر والنتقالت؛ خدمات املعلومات با�ضتخدام احلا�ضوب املتعلقة بحجوزات ال�ضفر؛ خدمات حجز 
تذاكر ال�ضفريات واجلولت؛ تن�ضيق ترتيبات ال�ضفر لالأفراد واملجموعات؛ خدمات وكالت ال�ضفر وحتديدا 

 اإجراء احلجوزات لالنتقالت؛ خدمات حزم العطالت لتنظيم ال�ضفريات.   
الواق�عة بالفئة:  39

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من العالمات. العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من  كلمة 
''REHLATY'' فوق عبارة ''BY dnatatravel''  باللون ال�ضود. العالمة الثانية يف املجموعة 

تتكون من كلمة REHLATY'' '' فوق عبارة   ''BY dnatatravel'' باللون الخ�ضر.
ال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  305741   بتاريخ:   4 فرباير 2019
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:  دناتا 
وعنوانه: �س. ب: 1515، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات وكالت ال�ضفر لإجراء احلجوزات الفندقية؛ خدمات وكالت ال�ضفر حلجز الإقامة الفندقية؛ توفري 
احلجز  وك��الت  خدمات  لل�ضياح؛  الإقامة  ترتيب  بالعطالت؛  للقائمني  الإقامة  ترتيب  الفندقية؛  الإقامة 
لالإقامة الفندقية؛ حجز الفنادق؛ خدمات مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والنزل(؛ خدمات حجز الفنادق 
املقدمة عرب الإنرتنت؛ املعلومات املتعلقة بالفنادق؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ اإجراء احلجوزات الفندقية 
للغري؛ توفري املعلومات املبا�ضرة املتعلقة باحلجوزات الفندقية؛ خدمات حجز املطاعم؛ خدمات معلومات 
للعطالت؛  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  تقييم  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  ال�ضياح؛  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  خدمات  املطاعم؛ 

خدمات اأماكن الإقامة للعطالت؛ خدمات حجز اأماكن الإقامة للعطالت؛ حجز الإقامة الفندقية. 
الواق�عة بالفئة:  43

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من العالمات. العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من  كلمة 
''REHLATY'' فوق عبارة ''BY dnatatravel''  باللون ال�ضود. العالمة الثانية يف املجموعة 

تتكون من كلمة REHLATY'' '' فوق عبارة   ''BY dnatatravel'' باللون الخ�ضر.
ال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س �لدولة يتلقى ر�ضالتني خطيتني من رئي�ضي موريتانيا وبنني
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« ر�ضالتني خطيتني من فخامة الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز رئي�س 
جمهورية موريتانيا وفخامة الرئي�س باتري�س تالون رئي�س جمهورية بنني 
تتعلقان بالعالقات الثنائية بني دولة الإم��ارات وكل من موريتانيا وبنني 

و�ضبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت.

اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  الر�ضالتني  ت�ضلم 
اإ�ضماعيل ولد ال�ضيخ اأحمد  والتعاون الدويل لدى ا�ضتقباله اليوم معايل 
وزي���ر خارجية  اقبينون�ضي  اأورل���ي���ان  وم��ع��ايل  م��وري��ت��ان��ي��ا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
جمهورية بنني وذلك يف اليوم اخلتامي لأعمال الدورة ال� 46 ملجل�س وزراء 

خارجية منظمة التعاون الإ�ضالمي الذي يعقد يف اأبوظبي.
بزيارة  اللقاءين  خ��الل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ورح���ب 
امل�ضرتكة  الثنائية  العالقات  تعزيز  �ضموه احلر�س على  الوزيرين موؤكدا 

بني دولة الإمارات وكل من موريتانيا وبنني وتنمية اأوجه التعاون امل�ضرتك 
يف املجالت كافة.

من جانبه اأعرب معايل اإ�ضماعيل ولد ال�ضيخ اأحمد وزير خارجية موريتانيا 
تطلع  ع��ن  بنني  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  اقبينون�ضي  اأورل���ي���ان  وم��ع��ايل 
املجالت  جميع  يف  الإم���ارات  دول��ة  مع  امل�ضرتك  التعاون  لتعزيز  بالدهما 
..واأ�ضادا باملكانة الرائدة التي حتتلها الإمارات على ال�ضعيدين الإقليمي 

والدويل.

»حتقيق �أمنية« توقع �تفاقية تعاون مع »�ضتيب تو مينا«
•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت م��وؤ���ض�����ض��ة »حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة« الإم���ارات���ي���ة ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع �ضركة 
بنود  لتنفيذ  كخطوة  بدبي،  ة  احل��ررّ املنطقة  يف  العاملة  مينا«  تو  »�ضتيب 
يف  النبيلة  اأعمالها  ودع��م  الت�ضامح،  ع��ام  خ��الل  الإن�ضانية  ا�ضرتاتيجيتها 
خطرية.  باأمرا�س  اإ�ضابتهم  ت�ضخي�س  مترّ  الذين  الأطفال  ومتكني  تعزيز 
لت�ضنيع  �ضركة  اأك��رب  مينا«،  تو  »�ضتيب  �ضركة  تقوم  التفاقية،  ومبوجب 
األعاب الأطفال البال�ضتيكية عالية اجلودة يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
يف  م��رات  اأرب��ع  املنزلية  احلديقة  باألعاب  اأمنية«  »حتقيق  موؤ�ض�ضة  بتزويد 
»�ضتيب  �ضركة  �ضتكون  كما  املجتمعية.  م�ضوؤوليتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�ضنة، 
خلق  يف  للم�ضاعدة  اأمنية«  »حتقيق  ملوؤ�ض�ضة  الإع��الم��ي  ال�ضريك  مينا«  تو 
تغيري  يف  ُت�ضهم  التي  النبيلة  الإن�ضانية  املوؤ�ض�ضة  باأعمال  الوعي  وتعزيز 
د حياتهم. واأ�ضاد هاين  حياة الأطفال الذين ُيعانون من الأمرا�س التي ُتهدرّ
الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة »حتقيق اأمنية« باجلهود التي تبذلها 
بال�ضراكة مع  املجال، وق��ال: »نحن �ضعداء  »�ضتيب تو مينا« يف هذا  �ضركة 
�ضتيب تو مينا اإحدى ال�ضركات الأجنبية العاملة يف الإم��ارات والتي تقوم 
ل م�ضوؤولياتها جتاه املجتمع وتدعم ر�ضالة املوؤ�ض�ضة واأعمالها .. هذه  بتحمرّ
من  م��زي��د  اإىل  ونتطلرّع   ،2019 الت�ضامح  ع��ام  يف  لنا  الأوىل  التفاقية 
اتفاقيات ال�ضراكة والتعاون مع املوؤ�ض�ضات املحلية والعاملية على حٍدرّ �ضواء«. 
فنا  من جانبه قال �ضام قطب املدير الإقليمي ل�ضركة �ضتيب تو مينا: »ُي�ضررّ
اأمنية التي تلعب دوراً فريداً وحيوياً يف دعم  التعاون مع موؤ�ض�ضة حتقيق 
الأطفال الذين يحاربون املر�س للحفاظ على حياتهم وذلك عرب حتقيق 
اأمنياتهم، ومنحهم الأمل يف احلياة، وُي�ضعدنا باأن نكون جزءاً من جهودهم 

املُتوا�ضلة لإ�ضعاد الأطفال املر�ضى ور�ضم البت�ضامة على وجوههم«.

عبد�هلل بن ز�يد ي�ضتقبل وزر�ء م�ضاركني يف »وز�ري �لتعاون �الإ�ضالمي«
•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال��دويل ع��ددا من وزراء  والتعاون 
اخل��ارج��ي��ة امل�����ض��ارك��ني يف ال����دورة 
وزراء  ملجل�س  والأربعني  ال�ضاد�ضة 
خارجية الدول الأع�ضاء يف منظمة 
ال��ت��ع��اون الإ����ض���الم���ي امل��ن��ع��ق��دة يف 

اأب���وظ���ب���ي. وا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��م��وه كال 
ب����ن علوي  ي���و����ض���ف  م����ع����ايل  م����ن 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��وزي��ر امل�����ض��وؤول عن 
ال�ضوؤون اخلارجية ب�ضلطنة عمان 
وزير  زي��ن  �ضريف حممد  ومعايل 
الأفريقي  وال��ت��ك��ام��ل  اخل��ارج��ي��ة 
جمهورية  يف  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
ت�ضاد ومعايل عبداهلل �ضاهد وزير 
بهجت  ومعايل  املالديف  خارجية 

الدول  وزراء خارجية  46 ملجل�س 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع���������ض����اء 
الإ�����ض����الم����ي مب����ا ت�����ض��م��ن��ت��ه من 
ون��ق��ا���ض��ات مثمرة  ع��م��ل  ج��ل�����ض��ات 
بني  للتعاون  اأرح���ب  اآف��اق��ا  فتحت 
مبا  املنظمة  يف  الأع�����ض��اء  ال����دول 
واأداء  ع��م��ل��ه��ا  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ض��ه��م 
دورها الهام ل�ضون ال�ضلم والأمن 
الدوليني. من جانبه توجه وزراء 

كو�ضوفو  خارجية  وزي��ر  بات�ضويل 
ومعايل مار�ضيل اأمون تانوه وزير 

خارجية �ضاحل العاج.
ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل بن  ورح���ب �ضمو 
املعايل  ب��اأ���ض��ح��اب  نهيان  اآل  زاي���د 
م���وؤك���دا ح��ر���س دولة   .. ال������وزراء 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
امل�����ض��رتك م��ع دول��ه��م يف املجالت 
ال�  ال���دورة  اأن  �ضموه  واأك���د   . كافة 

دول����ة  اإىل  ب��ال�����ض��ك��ر  اخل����ارج����ي����ة 
الدورة  ا�ضت�ضافة  على  الإم����ارات 
خارجية  وزراء  مل��ج��ل�����س  احل��ال��ي��ة 
منظمة  يف  الأع�����������ض�����اء  ال���������دول 
التعاون الإ�ضالمي .. معربني عن 
ثقتهم باأن رئا�ضة الإمارات للدورة 
اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  للمنظمة  احل��ال��ي��ة 
اأداء  على  وي�ضاعدها  عملها  يدعم 

املهام املنوطة بها.

�لتغري �ملناخي و�لبيئة ت�ضادر 1.7 طن �أ�ضماكًا مت �ضيدها ب�ضكل خمالف
•• دبي-وام:

البيئي  الم��ت��ث��ال  اإدارة  ����ض���ادرت   
امل��ن��اط��ق يف وزارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة 
بالتعاون  والبيئة  املناخي  التغري 
اأ�ضماكا  1.7 ط��ن  دب��ي،  بلدية  م��ع 
خم����ال����ف  ب���������ض����ك����ل  �����ض����ي����ده����ا  مت 
ال�ضيد،  تنظيم  وق���رارات  لقوانني 
التفتي�ضية  جولتها  خ���الل  وذل���ك 
امل���ف���اج���ئ���ة ع���ل���ى �����ض����وق ال���واج���ه���ة 
ت��اأت��ي اجلولة   . دب���ي  ال��ب��ح��ري��ة يف 
امليدانية  ال��زي��ارات  �ضل�ضلة  �ضمن 
للتدقيق  ال�������وزارة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
والزراعية  البيئية  امل��ن�����ض��اآت  ع��ل��ى 
وتعزيزاً  وال�ضمكية،  واحل��ي��وان��ي��ة 
ل�ضمان  والرقابة  التفتي�س  ملبادرة 
الت�ضريعات الحتادية،  اإنفاذ  كفاءة 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون 

املحلية املخت�ضة.
ومت خالل اجلولة التفتي�ضية ر�ضد 
عدد من املخالفات للقرار الوزاري 
ب�ضاأن  2015م  ل�ضنة   580 رق��م 
الأحجام  وت�ضويق  وبيع  �ضيد  منع 
تقل  التي  الأ�ضماك  من  ال�ضغرية 
اأط���وال���ه���ا ع���ن احل���د امل�����ض��م��وح به، 
500 ل�ضنة  ال��وزاري رقم  والقرار 
2014 ب�ضاأن تنظيم �ضيد وجتارة 
�ضارياً  كان  وال��ذي  القر�س  اأ�ضماك 
وق�����ت ت��ن��ف��ي��ذ اجل����ول����ة، وق�����د قام 
البحرية  ال��واج��ه��ة  ���ض��وق  مفت�ضو 
بتنفيذ م�ضادرة الأ�ضماك املخالفة 

 1730 وزنها  اإج��م��ايل  بلغ  والتي 
بيانات  ت���دوي���ن  ومت  ك��ي��ل��وج��رام��ا 
ال��دك��ك امل��ح��الت و ق���وارب ال�ضيد 
املخالفة  الأ���ض��م��اك  نقل  و���ض��ي��ارات 
ل��ت��ح��ري��ر خم��ال��ف��ات ب��ح��ق��ه��م، ومت 
تقدمي الأ�ضماك امل�ضادرة اإىل عدد 
لتوزيعها  اخلريية  اجلمعيات  من 

على الآ�ضر املتعففة.
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  دت  و�����ض����درّ
وال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى �����ض����رورة الل���ت���زام 
التي  ال�ضادرة  الوزارية  بالقرارات 
املخزون  على  احل��ف��اظ  �ضاأنها  م��ن 
ال�ضمكية  ل��ل��رثوة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
و�ضمان ا�ضتدامته، اإذ قامت الوزارة 
باإ�ضدار عدد من القرارات الوزارية 

اخل��ا���ض��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��ي��د وذلك 
اأهدافها  حتقيق  على  منها  حر�ضاً 
بتعزيز  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإنتاج  وا�ضتدامة  ال��غ��ذاء  �ضالمة 
املحلي، ومنها القرار الوزاري رقم  
والقرار  2015م  ل�����ض��ن��ة   580
الوزاري رقم 500 ل�ضنة 2014، 
وق����ت تنفيذ  ����ض���اري���اً  ك����ان  وال������ذي 

اجلولة.
التغري  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املناخي والبيئة قد اأ�ضدرت القرار 
 2019 ل�ضنة   43 رق��م  ال����وزاري 
اأ�ضماك  ب�ضاأن تنظيم �ضيد وجتارة 
القرار  وال��ذي يحل حمل  القر�س، 
ال��وزاري رقم 500 ل�ضنة 2014 

يف تاريخ 1 مار�س 2019.
اإىل ذلك حتر�س الوزارة على تاأهيل 
املدققني  وت���دري���ب جم��م��وع��ة م��ن 
للتدقيق  ميدانية  ب��زي��ارات  للقيام 
الزمني  الربنامج  وفق  والتفتي�س 
املعنية  امل���ن�������ض���اآت  ع��ل��ى  ل���ل���زي���ارات 
الحتادية  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
امل��ائ��ي��ة احلية،  ل���ل���رثوات  امل��ن��ظ��م��ة 
الأ���ض��م��اك واملحالت  اأ����ض���واق  م��ث��ل 
باملراكز  الأ���ض��م��اك  ل��ب��ي��ع  ال��ك��ربى 
مبواقع  ال�ضيد  وق��وارب  التجارية 
ا�ضترياد  و�ضركات  الأ�ضماك  اإن��زال 
وت�ضدير الأ�ضماك، وبالتن�ضيق مع 
ذات  والحت��ادي��ة  املحلية  ال�ضلطات 

العالقة بالرثوات املائية احلية.

فوز 24 م�ضروعا �بتكاريا يف »ميكر فري دبي 2019« 
•• دبي- وام:

الذي  اختتمت فعاليات معر�س ال�ضناع العاملي )ميكر فري دبي 2019( 
نظمته موؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز على 
اأي��ام حتت �ضعار » اأطلق العنان لإبداعك » وذل��ك يف مركز دبي   3 مدى 

التجاري العاملي.
24 من  وحقق املعر�س عددا من الإجن��ازات والإب��داع��ات واأبررزها فوز 
امل�ضاريع البتكارية املتميزة يف م�ضابقات املعر�س املختلفة والتي �ضت�ضهم 
ك��ح��ل��ول مبتكرة  اإ���ض��اف��ة خ��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة  ب��ع��د تطبيقها يف 

مل�ضكالت جمتمعية اإ�ضافة اإىل بلوغ عدد زوارة 11 األفا و702 زائر.
و�ضهد الن�ضخة الثانية من املعر�س - التي انطلقت 26 فرباير املا�ضي - 

م�ضاركة اأكرث من 150 �ضانعا وم�ضروعا ابتكاريا ونخبة من املتحدثني 
واخلرباء واملخت�ضني والفنانني يف جمال البتكار والإبداع حول العامل 
تثقيفية  حما�ضرات  ت�ضمنت  خمتلفة  فعالية   100 م��ن  اأك��رث  ق��دم��وا 

وتعليمية وور�س عمل تطبيقية وم�ضاريع تفاعلية حية .
املعر�س  اأث���روا  ال��ذي  ال�ضخ�ضيات  كبار  من  قائمة  املعر�س  وا�ضت�ضاف 
بخرباتهم ومعارفهم وجتاربهم الرائدة يف عامل البتكار اأبرزهم معايل 
بدبي  العام  والأم��ن  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ضاحي  الفريق 
والبتكار  لال�ضرتاتيجية  العام  املدير  م�ضاعد  الها�ضمي  ه��دى  و�ضعادة 
مدير مركز حممد بن را�ضد لالبتكار احلكومي يف مكتب رئا�ضة جمل�س 
الدكتور عبد  و�ضعادة  وامل�ضتقبل  ال��وزراء  �ضوؤون جمل�س  ب��وزارة  ال��وزراء 
العليا  التقنية  لكليات  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  ال�ضام�ضي  اللطيف 

واملهند�س عبداهلل املزروع نائب املدير العام ملكتب براءات الخرتاع لدول 
جمل�س التعاون اخلليجي واأحمد ال�ضالح ال�ضريك املوؤ�ض�س لنظام اإيبوت 
رائد  دوري��ت��ي  دي��ل  الأمريكي  واخلبري  الكويتي  ال�ضناع  ملعر�س  واملنتج 

حركة الت�ضنيع وموؤ�ض�س حركة ال�ضناع يف العامل.
العام  الأمناءالأمني  رئي�س جمل�س  نائب  املهريي  الدكتور جمال  ووجه 
ملوؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز �ضكره ل�ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية الرئي�س 
املتميز  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
ال�ضبابية  املواهب  حما�س  اأ�ضعلت  والتي  للمعر�س  الكرمية  رعايته  على 
اإعجاب  نالت  مبتكرة  واأف��ك��ار  م�ضاريع  خ��الل  م��ن  امل�ضاركة  الإم��ارات��ي��ة 
برفد  الواقع  اأر���س  ملنتجات على  �ضت�ضهم عند حتويلها  والتي  اجلمهور 

القت�ضاد الوطني ودفع عجلة التنمية امل�ضتدامة .
جماهرييا  اإقبال  الثالثة  اأيامه  خ��الل  �ضهد  املعر�س  اإن  املهريي  وق��ال 
 «  2019 دب��ي  ف��ري  » ميكر  الثانية م��ن  الن�ضخة  ي��وؤك��د جن��اح  كبريا م��ا 
يف  والتنوع  للتو�ضع  للموؤ�ض�ضة  ق��وي  داف��ع  مبثابة  �ضيكون  ال��ذي  الأم���ر 

تنظيم املعر�س خالل ال�ضنوات املقبلة.
ومن اأبرز الفعاليات التي مت تنظيمها خالل اأيام املعر�س هاكاثون ميكر 
فري دبي وهو حتدي مت من خالله ت�ضكيل فرق عمل من طلبة اجلامعات 
الإماراتية بهدف اإيجاد حلول ابتكارية لتحديات خمتلفة بلغ عدد الفرق 
امل�ضاركة فيه 8 �ضمت 34 م�ضاركا وم�ضاركة من خمتلف جامعات الدولة 
وهي« جامعة دبي وجامعة اأبوظبي وجامعة رو�ض�ضرت وجامعة بوليتكنك 

وكليات التقنية العليا«.
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اأخبـار الإمـارات

�لهالل �الأحمر تنفذ عدد� من �مل�ضاريع �ل�ضحية يف ح�ضرموت بتمويل من �أبوظبي للتنمية بقيمة 66.2 مليون درهم
•• ح�رضموت-وام:

اأك���م���ل���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
عدد  لتنفيذ  ترتيباتها  الإم��ارات��ي 
م���ن امل�������ض���اري���ع ال�����ض��ح��ي��ة لإع�����ادة 
تاأهيل القطاع الطبي يف حمافظة 
تت�ضمن  ب���ال���ي���م���ن،  ح�������ض���رم���وت 
 7 وت��اأث��ي��ث  و�ضيانة  تاأهيل  اإع���ادة 
بالأدوية،  وت��زوي��ده��ا  م�ضت�ضفيات 
اأبوظبي  ����ض���ن���دوق  م���ن  ب��ت��م��وي��ل 
للتنمية بقيمة 66 مليونا و200 
اإطار اجلهود  األف درهم، وذلك يف 
التي تبذلها الدولة لإعادة الإعمار 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  وت����اأه����ي����ل 
وت���ط���وي���ر ال���ب���ن���ي���ات ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

اليمن.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع حمافظة 
يف  والتن�ضيق  للتعاون  ح�ضرموت 
بال�ضورة  ال�ضحية  امل�ضاريع  تنفيذ 
املحافظة  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 
وت�������ض���اه���م يف حت�����ض��ني اخل���دم���ات 
الطبية يف عدد من املديريات.. مت 
توقيع التفاقية موؤخرا يف مدينة 
امل��ك��ال ب��ح�����ض��ور ال���دك���ت���ور حممد 

وق��������ال ال���غ���ف���ل���ي ب���ع���د اأك��������رث من 
الدوؤوب  العمل  من  �ضنوات  ث��الث 
والتنموية  الإن�����ض��ان��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
اأن  الإم�����ارات  ا�ضتطاعت  ال���رائ���دة 
حت�ضني  يف  وا���ض��ح��ة  ب�ضمة  ت�ضع 
ج�����ودة اخل����دم����ات ال�������ض���روري���ة يف 
ا�ضتقرارا،  ت�ضهد  التي  املحافظات 
كانت  الإم������ارات  روؤي����ة  اأن  م���وؤك���دا 
وا�ضحة يف م�ضاندة ال�ضعب اليمني 
من خالل عدد من املحاور املتمثلة 
والتنموية  الإغ��اث��ي��ة  اجل��وان��ب  يف 

واخلدمية والجتماعية.
وك����ان����ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
ق��د وق��ع��ت م��وؤخ��را م��ذك��رة تفاهم 
للتنمية،  ظ��ب��ي  اأب����و  ���ض��ن��دوق  م��ع 
ال�ضندوق  املذكرة ميول  ومبوجب 
تنفذها  ال��ت��ي  ال�ضحية  امل�����ض��اري��ع 
الهيئة يف ح�ضرموت، والتي تخدم 
عددا كبريا من ال�ضكان، اإ�ضافة اإىل 
توفري املعدات الطبية والتجهيزات 
واملراكز  للم�ضت�ضفيات  ال���الزم���ة 

الطبية يف املحافظة.
ال�ضحي  القطاع  تاأهيل  ويت�ضمن 
ثالثة  ح�����ض��رم��وت  حم��اف��ظ��ه  يف 

املحافظات  م��ن  ع���دد  يف  ال�����ض��ح��ي 
املبا�ضر  ال��دع��م  وت��وف��ري  اليمنية 
ل��ه��ذا القطاع  وال��رع��اي��ة ال��الزم��ة 

احليوي.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�����د 
حترير  عمليات  تواكب  الإم��ارات��ي 
امل�ضاعدات  من  باملزيد  املحافظات 
الإن�ضانية التنموية لدعم ا�ضتقرار 
ا�ضتعادة  على  وم�ضاعدتهم  �ضكانها 
جانب  اإىل  وح��ي��وي��ت��ه��م،  ن�ضاطهم 
ال���ن���ازح���ني  امل�������ض���اه���م���ة يف ع�������ودة 
اأن  ب��ع��د  اإىل م��ن��اط��ق��ه��م الأ���ض��ل��ي��ة 
ه��ج��روه��ا ب�����ض��ب��ب ت�����ض��اع��د وترية 

الأحداث هناك.
وقال الفالحي اإن م�ضروع تطوير 
حمافظة  يف  ال����ط����ب����ي  ال����ق����ط����اع 
ح�����ض��رم��وت م���ا ه���و اإل ح��ل��ق��ة يف 
الرائدة  التنموية  امل�ضاريع  �ضل�ضلة 
التي تنفذها هيئة الهالل الأحمر 
اليمنية،  ال�ضاحة  على  الإم��ارات��ي 
م�ضريا اإىل اأن الهيئة تدرك حجم 
القطاع  يواجهها  التي  التحديات 
ال�ضحي يف اليمن ب�ضبب الظروف 
تعددت  ل���ذل���ك  ه���ن���اك،  ال���راه���ن���ة 

عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة 
ال���ه���الل الأح����م����ر و����ض���ع���ادة �ضامل 
خليفة الغفلي �ضفري الدولة لدى 
من  ووق��ع��ه��ا  اليمنية  اجلمهورية 
الرحمن  عبد  فهد  الهيئة  جانب 
ب���ن ���ض��ل��ط��ان ن��ائ��ب الأم�����ني العام 
الدويل  والتعاون  التنمية  لقطاع 
ومن اجلانب اليمني اللواء الركن 
ف���رج ���ض��امل��ني ال��ب��ح�����ض��ن��ي حمافظ 

ح�ضرموت.
اأكد  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب��ه��ذه  ت�����ض��ري��ح  ويف 
الفالحي  عتيق  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
بدور  ت�ضطلع  الإم����ارات  دول���ة  اأن 
حموري يف تاأهيل القطاع ال�ضحي 
ودعم  م���ب���ادرات  بف�ضل  ال��ي��م��ن  يف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة وم��ت��اب��ع��ة �ضمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر.. 
متكنت  ال����دول����ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
الإن�ضانية  ا�ضتجابتها  تعزيز  م��ن 
جتاه الأو���ض��اع يف اليمن وحت�ضني 
الظروف ال�ضحية لالأ�ضقاء هناك 
م��ن خ��الل دع��م وت��ط��وي��ر القطاع 

اأحدثت  والتي  اخلالقة  مبادراتها 
الطبية  ال��رع��اي��ة  ف��رق��ا يف ج��ه��ود 

املوجهة لالأ�ضقاء اليمنيني.
واأكد التزام الهالل الأحمر باإجناز 
املجال  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ض��اري��ع 
الوقت  يف  ح�ضرموت  يف  ال�ضحي 
حتى  املطلوبة  وبال�ضرعة  امل��ح��دد 
تتح�ضن اخلدمات الطبية املوجهة 
لأهايل املحافظة وما جاورها. من 
جانبه اأكد �ضامل خليفة الغفلي اأن 
الإمارات ما�ضية يف تعزيز عمليات 
املحافظات  يف  والإع���م���ار  التنمية 
قيادتها  ودع��م  بتوجيهات  اليمنية 
الر�ضيدة.. وقال اإن الدولة توا�ضل 
جهودها لتاأهيل البنيات الأ�ضا�ضية 
ال��ت��ي ت��اأث��رت ب��الأح��داث يف اليمن 
ال�ضحي..منوها  املجال  يف  خا�ضة 
مب�ضوؤولياتها  الإم������ارات  ب��ال��ت��زام 
الإن�ضانية جتاه الأ�ضقاء يف اليمن..
�ضبيل  يف  و�ضعا  ندخر  لن  م�ضيفا 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن ���ض��اأن��ه اأن يحد 
من تداعيات الأحداث وي�ضاهم يف 
اأح�ضن  اإىل  اإع��ادة احلياة يف اليمن 

مما كانت عليه قبل الأزمة.

ال�ضرقية، بنك الدم هيئة م�ضت�ضفى 
اب�����ن ����ض���ي���ن���اء وم����رك����ز الأط��������راف 
وم�ضتو�ضف  امل��ك��ال،  يف  ال�ضناعية 
غيل  وم�ضت�ضفى  الطبي  ق�ضيعر 

باوزير العام.
اإع���ادة  ال��ث��اين  امل�����ض��روع  ويت�ضمن 
لالأمومة  م�ضت�ضفى  وتطوير  بناء 
ب�ضعة  ح�����ض��رم��وت  يف  وال��ط��ف��ول��ة 
اأعمال  جانب  اإىل  ���ض��ري��راً   150

امل�ضروع  وي�ضمل  رئي�ضية،  م�ضاريع 
وا�ضتكمال  ت��اأه��ي��ل  اإع������ادة  الأول 
البناء وال�ضيانة ل�ضبع م�ضت�ضفيات 
واملناطق  املحافظة  �ضكان  خلدمة 
ا�ضترياد  اإىل  بالإ�ضافة  امل��ج��اورة، 
والتجهيزات  ال��ط��ب��ي��ة  امل����ع����دات 
منها  ي�ضتفيد  ال���الزم���ة،  الطبية 
م�ضت�ضفى ال�ضحر العام، م�ضت�ضفى 
الريدة  م��رك��ز  ال�ضرقية،  ال��دي�����س 

والكهرباء،  والإن�������ض���اء  ال�����ض��ي��ان��ة 
امل�ضت�ضفى  ت��زوي��د  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ت�ضمل  ك���م���ا  ك���ه���رب���ائ���ي،  مب����ول����د 
املعدات  وتوفري  ا�ضترياد  الأع��م��ال 

الطبية والتجهيزات الالزمة.
�ضراء  ال��ث��ال��ث  امل�������ض���روع  وي�����ض��م��ل 
واملراكز  للم�ضت�ضفيات  الأدوي������ة 
ال�ضاحل  ح�ضرموت  يف  ال�ضحية 

والوادي.

•• اأبني -وام:�لهالل �الأحمر �الإمار�تي تفتتح جممع عز�ن �لتعليمي يف �ليمن

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جممع عزان الرتبوي والتعليمي 
وتاأثيثه  ترميمه  اإع��ادة  بعد  اليمنية  اأب��ني  مبحافظة  الو�ضيع  مديرية  يف 
منطقة  يقطنون  وطالبة  طالب   1200 ل�  منا�ضبة  تعليمية  بيئة  لتوفر 

عزان والقرى املجاورة لها .
وقامت الهيئة بتاأهيل 12 ف�ضال درا�ضيا وتاأثيثها بالكامل مبدر�ضة عزان 
بالإ�ضافة ملدر�ضة  800 طالب وطالبة  التي يدر�س بها  الأ�ضا�ضي  للتعليم 
وزعت  فيما  وطالبة  400 طالب  بها  يدر�س  التي  الثانوي  للتعليم  ع��زان 

احلقائب املدر�ضية على الطالب والطالبات.
الأحمر  الهالل  دخ��ول  الو�ضيع  مديرية  عام  مدير  عبادي  قا�ضم  وو�ضف 
الو�ضيع  مل��دي��ري��ة  التنموية  وم�ضاريعه  الإن�����ض��ان��ي��ة  مب��ب��ادرات��ة  الإم���ارت���ي 
بال�ضكر على لفتة الهالل الحمر جتاه  ب��ادرة خري طيبة ..متوجها  باأنها 
املديرية التي تعاين من نق�س يف العديد من اخلدمات وحتتاج اإىل الدعم 

وامل�ضاعدات الإن�ضانية.
املديرية  والتعليم يف  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ر  ���ض��ال��ح  اأح��م��د  ن��ا���ض��ر  ب����دوره رح���ب 
جمال  يف  اليوم  وا�ضحة  تظهر  التي  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  بب�ضمات 
الرتبية والتعليم. من جانبه اأكد اأبوبكر ال�ضيد مدير جممع عزان الرتبوي 
تاأهيل الهالل الأحمر للمجمع �ضاهم يف توفري بيئة  اإع��ادة  اأن  والتعليمي 

تعليمية منا�ضبة للطلبة واملعلمني.

» �لهالل« توزع 160 طنا �أغذية على �أهايل »حجر« و�مل�ضاربة بح�ضرموت وحلج
•• حجر-وام:

توا�ضل هيئة الهالل الحمر الإماراتي جهودها الإن�ضانية يف 
مبحافظة  حجر  مديرتي  لأهايل  الغذائية  امل�ضاعدات  اإي�ضال 
اإطار  يف  حل��ج  مبحافظة  ال��ع��ارة  وراأ����س  وامل�ضاربة  ح�ضرموت 

جهودها لتح�ضني ظروفهم املعي�ضية .
ومت يف هذا ال�ضدد توزيع 160 طنا بواقع األفي �ضلة غذائية 
على اأهايل املديريتني ا�ضتفاد منها 14 الف �ضخ�س من الأ�ضر 

الفقرية .
جزيل  املديريتني  يف  امل�ضاعدات  ه��ذه  م��ن  امل�ضتفيدون  ووج��ه 
..معتربين  الحمر  الهالل  ولهيئة  الر�ضيدة  للقيادة  �ضكرهم 
من  احتياجاتهم  لتاأمني  توقيتها  يف  ج���اءت  امل�����ض��اع��دات  ه��ذه 

ال�ضلع ال�ضرورية.
مديرية  ع���ام  م��دي��ر  ال�ضيني  ع��ب��داهلل  حم��م��د  العميد  واأك����د 
امل�����ض��ارب��ة اأه��م��ي��ة ه���ذه ال�����ض��الل ال��غ��ذائ��ي��ة يف ���ض��د ح��اج��ة غري 
ال��ق��ادري��ن م��ن اأب��ن��اء م��دي��ري��ة امل�����ض��ارب��ة و راأ����س ال��ع��ارة جراء 

الأو�ضاع املاأ�ضاوية التي خلفها انقالب احلوثي..م�ضيدا بالدعم 
املتوا�ضل الذي تقدمه دولة المارات العربية املتحدة لليمن و 
�ضعبه يف خمتلف اجلوانب الإن�ضانية و اخلدماتية عرب ذراعها 

الإن�ضانية هيئة الأحمر الإماراتي.
يذكر ان عدد ال�ضالل الغذائية التي مت توزيعها منذ بداية عام 
الت�ضامح بلغت 4400 �ضلة غذائية ا�ضتهدفت 22000 فرد 
من ال�ضر املحتاجة واملت�ضررة يف حمافظة ح�ضرموت مبعدل 

طنا.  355
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اأخبـار الإمـارات
ال�سهادة الدولية تقيم قدرة املوؤ�س�سات على موا�سلة تقدمي اخلدمات

ر بدبي حترز �الآيزو ال�ضتمر�رية �الأعمال  موؤ�ض�ضة �الأوقاف و�ضوؤون �لق�ضَّ
•• دبي-الفجر: 

ر بدبي على �ضهادة الآيزو يف اإدارة  ح�ضلت موؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الق�َضرّ
ا�ضتمرارية خدماتها لدعم  ا�ضتمرارية الأعمال لقاء جهودها يف �ضمان 

ومتكني الق�ضر وتطوير ا�ضتخدامات الوقف وتو�ضيع اآفاقه.
“لويدز ريج�ضرت”  ���ض��رك��ة  ���ض��ه��ادة الآي����زو م��ن  امل��وؤ���ض�����ض��ة ع��ل��ى  وح����ازت 
من  وتف�ضيلية  طويلة  �ضل�ضلة  اأج��رت  التي   ،Lloyds Register
التقييمات واملراجعات لآليات عمل املوؤ�ض�ضة مبختلف اأق�ضامها واإداراتها 
و�ضمان  وامل��ع��وق��ات  التحديات  م��ع  تعاملها  كيفية  ودر���ض��ت  ووح��دات��ه��ا، 
عدم تاأثر �ضري العمل باأية معوقات، ملا فيه حتقيق ا�ضتمرارية خدماتها 

ف��ئ��ات يف جم��ال رعاية  ل��ع��دة  ال��ع��ام  م���دار  ال��ت��ي تقدمها على  املجتمعية 
الق�ضر واإدارة الوقف.

تكرمي 
العمل  وفرق  وجلانها  املوؤ�ض�ضة  موظفي  لتكرمي  ال�ضنوي  احلفل  و�ضهد 
فيها تقدمي فريق اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال باملوؤ�ض�ضة �ضهادة الآيزو اإىل 
اأثنى على تفاين خمتلف  الذي  املطوع،  �ضعادة علي حممد  العام  اأمينها 
على  ال��ع��م��الء  خمتلف  ح�����ض��ول  ا���ض��ت��م��رار  ل�ضمان  عملها  يف  الإدارات 

اخلدمات احليوية التي يحتاجونها يف كل وقت ودون انقطاع.
فريق واحد

لتحقيق  املوؤ�ض�ضة  ك���وادر  خمتلف  جهود  ت�ضافر  “يوؤكد  امل��ط��وع:  وق��ال 
ا�ضتمرارية اخلدمات التي نقدمها دون انقطاع روح الفريق الواحد التي 
بنود  مع  متا�ضياً  جوانبها  مبختلف  احلياة  ج��ودة  لتحقيق  وفقها  نعمل 
وثيقة اخلم�ضني التي اأعلنها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

مطلع العام اجلاري.”
وتاأهيل  رع��اي��ة  ال��ري��ادي يف  دوره���ا  توا�ضل  املوؤ�ض�ضة  ب��اأن  امل��ط��وع  واأ���ض��ار 
ا�ضتخداماته  دائ���رة  وتو�ضيع  ال��وق��ف  ثقافة  وتطوير  والأي��ت��ام  ر  الق�ضرّ

وتعزيز البتكار فيه وفتح باب امل�ضاهمة فيه للجميع.
اأهداف   5

وكان فريق اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال قد و�ضع 5 اأهداف وا�ضحة ل�ضمان 
والإدارة  امل�ضتمرة  ال�ضتجابة  مقدمتها  يف  املوؤ�ض�ضة،  خدمات  ا�ضتمرارية 
وا�ضتمرارية  وال�ضالمة  الأم��ن  ثقافة  وتر�ضيخ  الأزم��ات،  خالل  الفاعلة 
الأعمال يف املوؤ�ض�ضة، واحلفاظ على ثقة املتعاملني والمتثال للقوانني، 

وتطبيق منظومة اجليل الرابع للتميز احلكومي.
مكونات  6

اإدارة  لربنامج  الكاملة  ال��دورة  الفريق  و�ضع  الأه���داف  تلك  على  وبناء 
العامة،  ال�ضرتاتيجية  اأ�ضا�ضية هي  مكونات  ا�ضتمرارية الأعمال وفق 6 
والختبارات  والتدريب،  والتوعية  وال�ضتمرارية،  ال�ضتجابة  وخطط 

والتمارين، وحتليل التاأثريات، وتقييم املخاطر. 

ويل عهد عجمان يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء موؤ�ض�ضة حميد بن ر��ضد �لنعيمي �خلريية
•• عجمان-وام:

تراأ�س �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س جمل�س 
اجتماع  املوؤ�ض�ضة  مبقر  اخلريية  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء 
املجل�س وامل�ضاريع والربامج  الأمناء اطلع خالله على خطط عمل  جمل�س 
امليدانية املنفذة على اأر�س الواقع لتعزيز ودعم اجلهود اخلريية والإن�ضانية 
لإجناح  الإمكانيات  كافة  وت��وف��ري  وامل��ع��وزة  املتعففة  املواطنة  الأ���ض��ر  لكافة 

امل�ضاريع مبا ي�ضهم يف دعم وا�ضتقرار الأ�ضر املواطنة مبختلف املناطق.
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء املجل�س ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي نائب رئي�س 
الدكتور  و�ضعادة  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  وال�ضيخ  الأم��ن��اء  جمل�س 
عزة  وال�ضيخة  ال�ضام�ضي  اإبراهيم  اأحمد  و�ضعادة  الأن�ضاري  حممد  عبداهلل 
بنت عبداهلل النعيمي املدير العام ملوؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي اخلريية 

وعدد من موظفي املوؤ�ض�ضة.
على  والإن�ضاين  اخل��ريي  العطاء  مكانة  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  واأك��د 
اأر�س دولة زايد اخلري والذي ميثل فل�ضفًة وممار�ضًة يف املجتمع الإماراتي 
الإم��ارات يف  واملعنوية �ضمن نهج كر�س �ضورة  املادية  بكل فئاته ومقِوماته 
 .. العامل  املانحة يف  ال��دول  اأك��رب  بو�ضفها من  والدولية  الإقليمية  املحافل 
م�ضرياً �ضموه اإىل اأن موؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي اخلريية وبتوجيهات 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من 
تنتهج يف م�ضرية عملها اخلريي والإن�ضاين نهج قيادة دولة  حاكم عجمان 
الإمارات والتي اأ�ض�س قواعدها واأر�ضى مبادئها الوالد القائد املوؤ�ض�س املغفور 
و���ض��ار على نهجه   - ث��راه  نهيان- طيب اهلل  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  الثابتة خلفه قائد م�ضرية الوطن �ضاحب  وقيمه 
الأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  واإخوانه  اهلل-  الدولة-حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

حكام الإمارات.
واأكد �ضموه اأن موؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي اخلريية ت�ضعى من برامج 
ال�ضبل  ب�ضتى  الآخ��ري��ن  معاناة  من  التخفيف  على  العمل  املتوا�ضلة  عملها 
اإط��ار �ضيا�ضة منهجية ثابتة ترتجم اإمي��ان دولة الإم��ارات بقيمة  املتاحة يف 
العامليني  وال���ض��ت��ق��رار  ال�ضلم  اأ���ض��ا���س  باعتباره  واخل���ريي  الإن�����ض��اين  العمل 
اأكرب كلما كان  واأن اخلري قيمته تكون  الدولة قيادة و�ضعباً  ر�ضالة  وتعك�س 
املبادئ  �ضياق  يف  ت��ن��درج  العمل  م�ضرية  اأن  �ضموه  مو�ضحاً   .. واأ���ض��م��ل  اأع��م 
الأ�ضا�ضية التي تبلورت منذ تاأ�ض�ضت الإمارات كدولة توؤمن اأن الن�ضمام اإىل 
املجتمع الدويل ينطوي بال�ضرورة على التزام اأخالقي ينطلق يف املقام الأول 

من الإ�ضهام الإيجابي والبناء يف هذا املجتمع .
ملوؤ�ض�ضة  العام  املدير  النعيمي  ال�ضيخة عزة بنت عبداهلل  من جانبها قدمت 
واأع�ضاء  عجمان  عهد  ويل  ل�ضمو  �ضاماًل  �ضرحاً  النعيمي  را�ضد  بن  حميد 

العمل  واآل��ي��ات  تنفيذها  امل��زم��ع  العمل  خطط  اأه���م  ح��ول  الأم��ن��اء  جمل�س 
والربامج املنفذة بالتعاون مع كافة اجلهات احلكومية املحلية على م�ضتوى 
واأهدافها  ال�ضعادة املجتمعية  واإداره  الوقف اخلريي  �ضيا�ضة  واأي�ضا  عجمان 
ومنا�ضبة  اأمنة  بيئة  حتقيق  اإىل  يهدف  ال��ذي  »اإ�ضكان«  مب�ضروع  والتعريف 
وكفالة  الأيتام  وكفالة  التعليمي  الدعم  وم�ضروع  واملجتمع  الأ�ضرة  ل�ضعادة 
لتعزيز  وا�ضرتاتيجيتها  تنفيذها  وال��ي��ة  ال��زك��اة  و�ضيا�ضة  ال�ضحي  العجز 

م�ضرية العطاء اخلريي والإن�ضاين يف عجمان.
كما ا�ضتعر�س املجل�س مبادرة » ي�ضر« التي تهدف اىل تفريج كربة الغارمني 
واملتعرثين ماديا والذين لديهم مديونية للبنوك او ق�ضايا مالية تنفيذية 
التالحم  ي�ضعى اىل تعزيز  الذي  بالإ�ضافة اىل م�ضروع »عينية«  املحاكم  يف 
البناء  يف  بفعالية  م�ضارك  جمتمع  واإي��ح��اد  الأ���ض��ري  والتما�ضك  املجتمعي 

والتطوير .

�ل�ضفري �لهندي ي�ضيد مببادر�ت »ق�ضاء �أبوظبي« 
•• اأبوظبي-وام:

�ضوري  �ضينغ  نفديب  �ضعادة  اأ���ض��اد 
�ضفري جمهورية الهند لدى الدولة 
الق�ضاء  لدائرة  املتميزة  باملبادرات 
باجلاليات  الهتمام  يف  اأبوظبي   -
الإمارات،  دولة  اأر���س  املقيمة على 
ول�ضيما اعتماد النماذج التفاعلية 
ل�����ض��ح��ف ال���دع���اوى امل��ق��ام��ة اأم���ام 
املحاكم، واإدراج الهندية اإىل جانب 
يف  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  اللغتني 
مناذج الدعاوى العمالية، مبا يتيح 
اإجراءات  لالأجانب �ضهولة معرفة 
والواجبات  واحل���ق���وق  ال��ت��ق��ا���ض��ي 
م��ن دون ح��اج��ز ل��غ��وي. ك��م��ا ثمن 
توفري  يف  ال��دائ��رة  ج��ه��ود  �ضعادته 
مبختلف  امل���ح���اك���م  يف  ال���رتج���م���ة 
ت�ضهيل  ي�������ض���م���ن  مب�����ا  ال����ل����غ����ات، 
وتوفري  ال���ع���دال���ة  اإىل  ال���و����ض���ول 
والعدلية  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة  اخل���دم���ات 
العاملية.  امل�����ض��ت��وي��ات  اأرق�����ى  وف����ق 
�ضعادة  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العربي،  �ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار 
اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ���رة  وكيل 
ل�����ض��ع��ادة ال�����ض��ف��ري ال��ه��ن��دي، حيث 
التعاون  ف��ر���س  ا�ضتعرا�س  ج��رى 
الق�ضاء  دائ������رة  ب���ني  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
واملوؤ�ض�ضات الق�ضائية يف جمهورية 
الهند، و�ضبل تعزيزها انطالقاً من 
ال�ضيخ من�ضور بن  توجيهات �ضمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س 
املتوا�ضل  بالعمل  الق�ضاء،  دائ���رة 
م��ن اأج���ل ت��وط��ي��د اأوا����ض���ر ال�ضلة 
الق�ضائية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  مع 
اإقليمياً ودولياً مبا ي�ضمن التطوير 

امل�ضتمر للخدمات املقدمة.
 - ال��ع��ربي  يو�ضف  امل�ضت�ضار  واأك���د 

وجت���وي���د ج��م��ي��ع اخل����دم����ات، مبا 
ي�ضمن �ضهولة الو�ضول اإليها من 
دون  من  املتعاملني  فئات  خمتلف 
اأي��ة ع��وائ��ق، م��ع اله��ت��م��ام بتفعيل 
ذات  املوؤ�ض�ضات  م��ع  التعاون  اأوج���ه 
والعمل  امل�����ض��رتك،  الخ��ت�����ض��ا���س 

خالل اللقاء الذي ح�ضره الدكتور 
���ض��الح خ��م��ي�����س اجل��ن��ي��ب��ي، مدير 
والتعاون  املوؤ�ض�ضي  قطاع الت�ضال 
و�ضميتا  الق�ضاء،  ب��دائ��رة  ال���دويل 
ب���ان���ت، ن��ائ��ب ال�����ض��ف��ري ال��ه��ن��دي - 
حتديث  ع���ل���ى  ال������دائ������رة  ح����ر�����س 

ع��ل��ى ت��وط��ي��ده��ا واإم��ك��ان��ات دعمها 
امل���ج���الت، مب��ا يحقق  يف خم��ت��ل��ف 
يف  املتمثلة  ال��دائ��رة  ا�ضرتاتيجية 
تعزيز فاعلية وا�ضتدامة العمليات 
الق�ضائية و�ضمان �ضهولة الو�ضول 

ال�ضامل للخدمات.

قائد عام �ضرطة ر�أ�س �خليمة يوجه فريق 
�لفعاليات باإ�ضعاد �جلمهور

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ�س  �ضرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  التقى 
اخليمة، باأع�ضاء فريق الفعاليات واملنا�ضبات الدائم ب�ضرطة راأ�س اخليمة، 
بح�ضور العميد علي حممد القر�ضي مدير اإدارة الإ�ضرتاتيجية وتطوير 
ق�ضم  رئي�س   - الفريق  رئي�س  الطنيجي  اهلل  عبد  يو�ضف  وال��رائ��د  الأداء، 

التميز املوؤ�ض�ضي ورئي�س وحدة البتكار.
ب قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة، باأع�ضاء الفريق، م�ضيداً بت�ضكيل  حيث رحرّ
الفريق واعتماده لتنظيم كافة فعاليات التميز املوؤ�ض�ضي، وفعاليات البتكار 
هذا  يكون  اأن  متمنياً  اخليمة،  راأ����س  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  املرتبطة 
الفعالة  جهودهم  مثمناً  دائماً،  واملتميز  الأف�ضل  لتقدمي  داعماً  الت�ضكيل 
الإم���ارة،  والأم����ان على م�ضتوى  الأم���ن  ودع��م  تعزيز  �ضبيل  وامل��ب��ذول��ة يف 
الأمنية  واملنا�ضبات  الفعاليات  املتميزة يف خمتلف  م�ضاركاتهم  ف�ضاًل عن 

واملجتمعية حلفظ الأمن واإ�ضعاد اجلمهور.
ووجه قائد عام ال�ضرطة، ال�ضكر والتقدير جلهود اأع�ضاء الفريق املبذولة 
موؤخراً يف �ضهر المارات لالبتكار فرباير 2019م، من خالل م�ضاركتهم 
ال���ذي حقق  الب��ت��ك��اري«  الكورني�س  »م��ه��رج��ان  فعاليات  وت��اأم��ني  دع��م  يف 

اح�ضائيات متميزة و�ضهد تغيرياً جوهرياً، متثل يف النتقال من مرحلة 
ال�ضرطة  وج��اه��زي��ة  ن�ضج  قيا�س  مرحلة  اإىل  الب��ت��ك��اري��ة  ال����روؤى  ع��ر���س 
البتكار  واأدوات  املبتكرة  احللول  وتوظيف  العملي،  التطبيق  يف  واملجتمع 
التنمية  و�ضمان حتقيق  املجالت احليوية،  اقت�ضادية يف  اإيجاد فر�س  يف 

وال�ضتدامة.
ومن جانبه، ا�ضتعر�س الرائد يو�ضف عبد اهلل الطنيجي، الح�ضائيات التي 
بلغت  حيث  البتكاري«  الكورني�س  »مهرجان  فعاليات  �ضمن  حتقيقها  مت 
امل�ضاهدات  عدد  بلغ  فيما   ،97% التنظيم ب�ضكل عام  ن�ضبة الر�ضاء عن 
�ضخ�س،   )  1376342  ( جمموع  البتكار  ل�ضبوع  الإع��الم��ي  للفيديو 
على  ع���الوًة  �ضخ�س،   )  175400  ( �ضناب  لفلرت  امل�ضتخدمني  وع���دد 
التوا�ضل  اأخبار عرب و�ضائل الإع��الم ومواقع  8 ( ثمانية  ن�ضر جمموع ) 
فعالية   38 ع��دد  تنفيذ  مت  فيما  البتكار،  اأ�ضبوع  اأي��ام  طيلة  الجتماعي 
و17 ور�ضة داخلية ، موجهاً ال�ضكر والثناء جلميع منت�ضبي القيادة العامة 
تكلل  ال��ذي  ه��ذا احل��دث  �ضاهموا يف اجن��اح  الذين  راأ���س اخليمة  ل�ضرطة 
بالتميز يف خدمة الوطن خا�ضة، واجلمهور عامة، داعياً اجلميع اإىل بذل 
املزيد من اجلهود من اأجل خدمة البالد و�ضون الأمن والأمان بال�ضتناد 

والعتماد على ثقافة البتكار يف العمل.

�ملو�رد �لب�ضرية حلكومة دبي تطلق »�لدبلوم �ملهني« 
•• دبي-وام:

اأطلقت دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي »الدبلوم املهني يف 
اإدارة املوارد الب�ضرية احلكومية« وهو برنامج تدريبي م�ضتمر 
باإدارة  العالقة  ذات  التخ�ض�ضية  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  لتطوير 

الكوادر الب�ضرية احلكومية.
يهدف هذا الدبلوم اإىل تطوير مفهوم املوارد الب�ضرية احلايل 
واملهارات  امل��ع��ارف  امل�ضاركني  واإك�����ض��اب  احلديثة  املفاهيم  اإىل 
التخ�ض�ضية لإدارة املوارد الب�ضرية وتوحيد احرتافية ممار�ضات 
املوارد الب�ضرية يف اجلهات احلكومية وحتفيز موظفي املوارد 
وتقليل  الب�ضرية  امل���وارد  جم��ال  يف  ال�ضتمرار  على  الب�ضرية 
امليزة  وتفعيل  املوظفني  ا�ضعاد  على  والرتكيز  ال��دوران  معدل 
اإىل جانب التعرف على التجارب  التناف�ضية للموارد الب�ضرية 
والعاملية  املحلية  باملوؤ�ض�ضات  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  الناجحة يف 

و�ضبل ال�ضتفادة منها.
واأك��د �ضعادة عبداهلل علي بن زايد الفال�ضي، مدير عام دائرة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  حر�س  دب��ي  حلكومة  الب�ضرية  امل���وارد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�ضد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« ع��ل��ى اأن ت��ك��ون دب���ي دائ��م��ا يف 
ال�ضدارة يف جميع مناحي احلياة واميان �ضموه باأهمية العن�ضر 
اإح��داث الفرق وحتقيق التطور يف جميع املجالت  الب�ضري يف 
ومن هذا املنطلق تعمل دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي على 
تهيئة كل ال�ضبل للمورد الب�ضري والتي متكنه من اأداء واجباته 
الوظيفة وفقاً لأعلى املعايري ويف اأجواء من ال�ضعادة والراحة.

واأو�ضح اأن “الدبلوم املهني يف اإدارة املوارد الب�ضرية احلكومية” 
ميد موظفي املوارد الب�ضرية باملعرفة واملهارات والتخ�ض�ضية 
وظائف  فعالية  وا�ضتمرار  لنجاح  القيمة  امل�ضاهمات  لتقدمي 
اإدارة املوارد الب�ضرية يف امارة دبي ودولة المارات حيث يتناول 

الدبلوم موا�ضيع متكن امل�ضاركني من الطالع على كل ما هو 
حديث يف جمال اإدارة املوارد الب�ضرية حملياً وعاملياً.

ويقدم الدبلوم - الذي ي�ضتمر ملدة 31 يوما - نخبة من خرباء 
يتبعون  عاملية  خ���ربات  ذوي  وم��درب��ني  دب��ي  حكومة  موظفي 
التدريب تتناول درا�ضة احلالت  اأ�ضاليب متنوعة خالل فرتة 
والأن�ضطة  الأدوار  ج��ان��ب  اإىل  التعليمية  الفيديو  وم��ق��اط��ع 
التجريبية الأخرى والزيارات امليدانية لالطالع على التجارب 

الناجحة يف اإدارة املوارد الب�ضرية.
ويوفر معهد دبي لتنمية املوارد الب�ضرية عدة برامج تدريبية 
واإداري����ة  تنفيذية  ب��رام��ج  تت�ضمن  احل��ك��وم��ي��ني  للموظفيني 
وبرامج  التخ�ض�ضي  التدريب  برامج  اإىل  بالإ�ضافة  متميزة 
النظم احلكومية امل�ضرتكة وخدمة املجتمع وبرامج الدبلومات 
من  امل�ضتهدفة  ال�ضرائح  جميع  تغطية  ليتم  املعتمدة  املهنية 

موظفي حكومة دبي.
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اأخبـار الإمـارات

بح�سور نهيان بن مبارك اآل نهيان

ختام م�ضرية فر�ضان �لقافلة �لوردية �لتا�ضعة بتوفري فحو�س �ضرطان �لثدي ل�6100 �ضخ�س

فار�ضاً   150 م��ن  اأك���رث  مب�ضاركة 
ك����ادر   300 م����ن  اأك������رث  وف���ار����ض���ة 
لفتًة  ومتطوع،  واإع��الم��ي،  طبي، 
الوعي  راي�����ة  ح��م��ل��ت  امل�������ض���رية  ان 
مكافحته  وكيفية  الثدي  ب�ضرطان 
حتى يبقى املجتمع �ضحياً وفاعاًل 
انطلقت  اأنها  اإىل  م�ضريًة  ومنتجاً، 

باملعرفة وختمت بالأمل.
هو  “الأمل  ك�����رم:  ب���ن  واأ����ض���اف���ت 
خ���ري ن���ت���اج ل��ل��وع��ي وامل���ع���رف���ة لأن 
الإن�����������ض�����ان على  ����ض���ل���ط���ة  ال�����وع�����ي 
بالكيفية  وم��ع��رف��ت��ه  ال���ت���ح���دي���ات 
الأ�����ض����ل����م مل���واج���ه���ت���ه���ا، واإمي�����ان�����ه 
والوعي  عليها،  النت�ضار  باإمكانية 
ال��ث��دي و�ضبل  ���ض��رط��ان  مب��خ��اط��ر 
املدخل  ي�ضكل  م��ب��ك��راً،  م��ك��اف��ح��ت��ه 
الأمل  وا�ضتعادة  لهزميته،  ال�ضليم 
اأو  م�ضاباً  ك��ان  ���ض��واء  �ضخ�س  لكل 
يخ�ضى من الإ�ضابة، فن�ضبة النجاة 
%98 وهي  اإىل  من املر�س ت�ضل 
ن�ضبة ت�ضتحق من اجلميع اأن يعمل 

من اأجل ال�ضتفادة منها”. 
احلديث  “عند  ك��رم:  بن  واأ�ضافت 
عن الأم��ل ل بد من ذكر �ضانعيه، 
واأع�������ن�������ي ال������ط������واق������م وال����ل����ج����ان 
وامل��ت��ط��وع��ني ال���ذي ق����ادوا م�ضرية 
القافلة هذا العام، يقدمون الوعي 
لكل  ر���ض��ال��ة  وي��ب��ع��ث��ون  ملجتمعهم، 
فرد فيه، مفادها اأنك ل�ضت وحدك 
فاجلميع  امل�����ر������س،  م���واج���ه���ة  يف 
والأدوات  املعرفة  ل��ك  ي��ق��دم  معك 
�ضالمتك  على  لتطمئن  والفر�ضة 
التي هي لي�ضت ملكك وح��دك، بل 
ووطنك،  واأ�ضدقائك  لأهلك  ملك 
ولبد اأي�ضاً من ذكر الناجيات من 
املر�س اللواتي جعلن من جتربتهن 

م��ع��ك��م يف ه���ذا ال��ل��ق��اء امل��ت��ج��دد يف 
ك���ل ع����ام، ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه ع����دداً 
بينها  م�����ن  امل���ه���م���ة  امل�����ع�����اين  م�����ن 
القافلة  حتققه  ملا  الكبري  تقديرنا 
ال�����وردي�����ة، م����ن جن�����اح وا�����ض����ح، يف 
حتقيق اأهدافها، يف خدمة املجتمع 
والإن�����ض��ان يف الإم����ارات، وم��ا توؤكد 
جمتمع  اأن  م��ن  ع���ام،  ك��ل  يف  عليه 
الإمارات حري�س كل احلر�س على 
مر�س  واأن  وب��ن��ات��ه،  اأب��ن��ائ��ه  �ضحة 
قابل  مر�س  هو  بالذات  ال�ضرطان 
مر�س  اأي�ضاً  اأن��ه  كما  منه  للوقاية 

قابل لل�ضفاء يف معظم الأحوال”.
القافلة  “متثل  معاليه:  واأ���ض��اف 
للمبادئ  مهماً  جت�ضيداً  ال��وردي��ة 
وال��ق��ي��م، ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى رعاية 
حقوقه،  باحرتام  وتهتم  الإن�ضان، 
وت����وف����ري ال���رع���اي���ة ال����الزم����ة له، 
اأو متييز، وه��ذه هي  دومن��ا تفرقة 
التي  النبيلة،  والقيم  املبادئ  نف�س 
الت�ضامح،  ع��ام  يف  الآن  بها  نحتفي 
باعتبار اأنها تاأتي يف موقع ال�ضدارة 
يف م�ضرية التقدم والتنمية يف دولة 
دعائمها  اأر����ض���ى  ال��ت��ي  الإم��������ارات، 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ال��وال��د  له  املغفور 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �ضلطان 
ف��ال��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة ه���ي يف واق���ع 
الأم������ر ت���اأك���ي���د م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، على 
املبادئ والقيم، التي و�ضعها الوالد 
املوؤ�ض�س، وتعبري قوي على اأن حكمة 
وتوجيهاته، لزالت نربا�ضاً نهتدي 
من  املزيد  منه  نحقق  وطريقاً  به، 

النجاح والتقدم با�ضتمرار”.
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات ويف 
ظل قادتها املخل�ضني حتر�س على 
والتعاي�س،  ال�����ض��الم  م��ب��ادئ  ن�����ض��ر 

ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
بتكرمي  ك������رم،  ب����ن  رمي  و����ض���ع���ادة 
مل�ضرية  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء 
و�ضملت  ال��وردي��ة،  القافلة  فر�ضان 
ال�ضرتاتيجيني  ال�����ض��رك��اء  ق��ائ��م��ة 
ال�ضارقة  م�����ض��رف  ك���اًل  امل��ك��رم��ني 
الإ�ضالمي، وهيئة ال�ضارقة لالإذاعة 
الرعاة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��ل��ف��زي��ون، 
والداعمني وهم: جمموعة الفهيم، 
ونخيل ال�ضحراء، والقيادة العامة 
ل�ضرطة ال�ضارقة، و�ضرطة اأبوظبي، 
و���ض��رط��ة عجمان،  دب����ي،  و���ض��رط��ة 
و�ضرطة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  و���ض��رط��ة 
الفجرية،  و���ض��رط��ة  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
القاب�ضة،  ح�����م�����ودة  ب�����ن  وف��������رج 
واأدن��وك، وم�ضت�ضفى هيلث بوينت، 
بال�ضارقة،  اجل��ام��ع��ة  وم�ضت�ضفى 
وم�ضت�ضفى ثومبي، وميديكلينيك، 
وميدان، ونادي ال�ضارقة للفرو�ضية 
و�ضناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  وال�ضابق، 
للت�ضميم،  دب���ي  وح���ي  ال�����ض��ارق��ة، 

و�ضركة نخيل.
ك����م����ا ����ض���م���ل���ت ق����ائ����م����ة امل���ك���رم���ني 
م����ن جمعية  ك�����اًل  احل���ف���ل  خ�����الل 
اأ�����ض����دق����اء م���ر����ض���ى ال�������ض���رط���ان، 
وال�ضيافة  ال��ت�����ض��ري��ف��ات  ودائ������رة 
ملقاولت  فا�ضت  و�ضركة  بال�ضارقة، 
ومياه  ك���ه���رب���اء  وه���ي���ئ���ة  ال����ب����ن����اء، 
الإمارات  واحت��اد  وزلل،  ال�ضارقة، 
امل��ت��ح��دة لأل��ع��اب القوى،  ال��ع��رب��ي��ة 
وف�����ي�����ت ف�����ري�����������س، وم�����وا������ض�����الت 
الإم�����������������ارات، وه����ي����ئ����ة ال�������ض���ارق���ة 
)�ضروق(،  وال��ت��ط��وي��ر  لال�ضتثمار 
واملجل�س   ،Choithrams و 
القيوين،  اأم  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ضركة  باأبوظبي،  اللوفر  ومتحف 

 6098 اإىل  ال�����ث�����دي  �����ض����رط����ان 
رجاًل،   594 بينهم  م��ن  �ضخ�ضاً، 
املواطنني  وع��دد  �ضيدة،  و5504 
ومواطنة،  م��واط��ن��اً   706 ف��ي��ه��م 
واملقيمني 5392 مقيماً ومقيمة، 
الفحو�ضات  ه����ذه  اإج���م���ايل  وم����ن 
اإىل  ���ض��خ�����ض��اً   1810 حت��وي��ل  مت 
�ضخ�ضاً  و589  امل������ام������وغ������رام، 

لالأ�ضعة ال�ضوتية.
كٍل  يف  الثابتة  العيادات  و�ضتوا�ضل 
ا�ضتقبال  وع��ج��م��ان  ال�����ض��ارق��ة  م��ن 
واخلام�س  ال��راب��ع  حتى  املراجعني 
و�ضتطلق  اجل��������اري،  م����ار�����س  م����ن 
مل�ضرية  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
فر�ضان القافلة الوردية، وبالتعاون 
مع الهالل الأحمر الإماراتي يف 7 
مار�س اجلاري عيادة اأخرى، وذلك 
يت�ضنى  مل  مل���ن  ال��ف��ر���ض��ة  لإت���اح���ة 
اأيام  اإجراء الفحو�ضات خالل  لهم 

امل�ضرية.
األ���ق���اه���ا خالل  ال���ت���ي  ال��ك��ل��م��ة  ويف 
احلفل، توجه معايل ال�ضيخ نهيان 
اإىل  بال�ضكر  نهيان،  اآل  مبارك  بن 
فريق عمل م�ضرية فر�ضان القافلة 
ال���وردي���ة، وث��م��ن اجل��ه��ود الكبرية 
وقال:”اأحيي  ي��ب��ذل��ون��ه��ا،  ال���ت���ي 
فيكم، اإدراككم الوا�ضح، باأن عليكم 
تكونوا  اأن  يف  وم�����ض��وؤول��ي��ة،  واج��ب��اً 
واملثال  ال��ط��ي��ب��ة،  ال����ق����دوة  دائ����م����اً 
ال�����ك�����رمي، ت���ن���ه���ل���ون م����ن اجل�����ذور 
الأ���ض��ي��ل��ة ل���الإم���ارات، اأح��ي��ي فيكم 
الوطن،  يف  والثقة  بالنف�س،  الثقة 
م�ضتقبٍل  حتقيق  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
زاهٍر وم�ضرق  للمجتمع والإن�ضان 

يف كافة املجالت”.
ح�ضوري  “اإن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ض���اف 

لغريهن،  اأم������ل  ب����ارق����ة  اخل���ا����ض���ة 
على  والت�ضميم  الإرادة  يف  ودر���ض��اً 

النت�ضار”.
اأن جن���اح م�ضرية  ب��ن ك���رم  واأك����دت 
القافلة الوردية هذا العام والأعوام 
املا�ضية، وقدرتها على مواكبة اآخر 
وعلى  املكت�ضفة،  الطبية  التقنيات 
املر�ضى  لآلف  الأم������ل  ا����ض���ت���ع���ادة 
مواجهة  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ال���وع���ي  ون�����ض��ر 
امل���ر����س وال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، يعود 
ال�ضمو  �ضاحب  من  الكبري  للدعم 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي، 
ال�����ض��ارق��ة، ورع���اي���ة قرينة  ح��اك��م 
جواهر  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  ����ض���م���وه، 
الرئي�س  ال��ق��ا���ض��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
واملوؤ�ض�س جلمعية اأ�ضدقاء مر�ضى 

ال�ضرطان. 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك���م���ل���ت 
القافلة  ف��ر���ض��ان  مل�����ض��رية  امل��ن��ظ��م��ة 
م�ضرية  خ����ت����ام  “مع  ال������وردي������ة: 
بالأمل  نحتفي  التا�ضعة  الفر�ضان 
اأهلنا  وج�����وه  ع��ل��ى  راأي����ن����اه  ال�����ذي 
احلبيب،  وطننا  واأبناء  واأ�ضدقائنا 
حققناه  ال��ذي  بالنت�ضار  ونحتفي 
وبالتالحم  واملعرفة،  الوعي  بن�ضر 
الجتماعي الذي ج�ضدته امل�ضرية، 
م�ضتقبل  بناء  �ضبيل  يف  وبالتعاون 
هذا الوطن واحلفاظ على �ضالمة 
الذي  بالوعي  نحتفي  كما  اأبنائه، 
ممن  الأ����ض���خ���ا����س  اآلف  ج�������ض���ده 
املبكر،  ل��ل��ف��ح�����س  اإل���ي���ن���ا  ت���وج���ه���وا 
وبالقلوب  ال��ن��ب��ي��ل��ة  وب����اجل����ه����ود 
التي  ال��واع��ي��ة  وال��ع��ق��ول  البي�ضاء 
ك���ان���ت خ���ل���ف جن�����اح امل�������ض���رية هذا 
العام”. ويف ختام احلفل قام معايل 

واحلياة الكرمية للجميع، كما اأنها 
حتر�س على ت�ضجيع كافة مبادرات 
ال��ع��ط��اء، وال��ت��ط��وع، وع��م��ل اخلري، 
لي�س فقط مع اأبناء وبنات الوطن، 
امل�ضتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وك��ذل��ك  ب��ل 
الإن�ضانية والعاملية على حٍد �ضواء.

على  حر�ضه  ال�ضيخ  م��ع��ايل  واأك���د 
وامل�ضاندة  ال���دع���م  اأوج�����ه  ت���ق���دمي 
جلمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان، 
اعتزازه  موؤكداً  الوردية،  وللقافلة 
مبا جت�ضده اجلمعية والقافلة معاً، 
من روح اإن�ضانية نبيلة حتظى بثقة 
ك��اف��ة ربوع  واح������رتام اجل��م��ي��ع يف 
بال�ضكر  معاليه  وت��ق��دم  الإم����ارات، 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  ولقرينته 
الرئي�س  ال��ق��ا���ض��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�ضى  اأ�ضدقاء  جلمعية  املوؤ�ض�س 
ال�ضرطان، على رعايتهما ودعمهما 
القافلة  ف��ر���ض��ان  مل�����ض��رية  ال��ك��ب��ري 

الوردية.
ويف ختام كلمته، دعا معايل ال�ضيخ 
اآل ن��ه��ي��ان اإىل  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
ا�ضتمرار التعاون امل�ضرتك، و�ضوًل 
الإن�ضان  فيه  يتغلب  م�ضتقبل  اإىل 
على ال�ضرطان، وتكون فيه و�ضائل 
العالج  واأ�ضاليب  الفعالة،  الوقاية 
اجلميع،  اأم������ام  م��ت��اح��ة  ال���ن���اج���ح، 
اإطار  اأو مت��ي��ي��ز، يف  ت��ف��رق��ة  دومن���ا 
الطبية،  ل��ل��ب��ح��وث  ن��اج��ح  ب��رن��ام��ج 

على م�ضتوى العامل كله.
�ضعادة رمي بن  اأك��دت  ومن جانبها 
القافلة  ف��ر���ض��ان  م�����ض��رية  اأن  ك���رم، 
ال������وردي������ة ان���ط���ل���ق���ت ه������ذا ال���ع���ام  

•• ال�صارقة-الفجر:

اأكد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
اأن  ال��ت�����ض��ام��ح،  وزي�����ر  ن���ه���ي���ان،  اآل 
كل  يف  وكعادتها  ال��وردي��ة،  القافلة 
احلافز  اجلميع  ل��دى  اأيقظت  ع��ام 
املجتمع،  خ����دم����ة  ن���ح���و  ال�����ق�����وي 
التكافل  مب�����ب�����ادئ  واله�����ت�����م�����ام 
والتعاون،  والإخ�������اء  وال����رتاح����م، 
الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  �ضبيل  يف 
باملقدمة  دائ���م���اً  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�����ب�����ادرات  وال���ط���ل���ي���ع���ة، يف دع������م 
اأفراد  ك��اف��ة  وت�ضجيع  التطوعية، 
الإ�ضهام  على  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

فيها بحما�ضة واإقدام.
جاء ذلك خالل حفل ختام م�ضرية 
التا�ضعة،  ال��وردي��ة  القافلة  فر�ضان 
اأ�ضدقاء  جمعية  م��ب��ادرات  اإح���دى 
بتعزيز  املعنية  ال�ضرطان،  مر�ضى 
واأهمية  ال��ث��دي،  ب�ضرطان  ال��وع��ي 
الك�ضف املبكر عنه، التي انطلقت يف 
23 فرباير املا�ضي، قاطعًة حوايل 
الدولة  اإم���ارات  ع��رب  كلم   )170(
ال�ضبع انطالقاً من اإمارة ال�ضارقة 

و�ضوًل اإىل العا�ضمة اأبوظبي.
م�ضاء  اأُق��ي��م  ال��ذي  احلفل،  وح�ضر 
منتجع  يف  )اجلمعة(  الول  اأم�����س 
اللواء  م��ن  ك��ًل  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وي�ضنت 
القائد  ال�����ض��ام�����ض��ي  ال�����زري  ���ض��ي��ف 
وال�ضيخة  ال�ضارقة،  ل�ضرطة  العام 
رئي�س  القا�ضمي،  ماجد  بنت  هند 
ال�ضارقة،  اأع��م��ال  ���ض��ي��دات  جمل�س 
�ضلطان  اأح����م����د  م����ي  وال����دك����ت����ورة 
واأخ�ضائي  الطبي  امل��دي��ر  اجل��اب��ر، 
م�ضت�ضفى  يف  العامة  ال�ضحة  طب 
البلو�ضي  وج��ا���ض��م  ب��وي��ن��ت،  ه��ي��ل��ث 
م��دي��ر ق�����ض��م ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ض�����ض��ي يف 
م�������ض���رف ال�������ض���ارق���ة الإ����ض���الم���ي، 
ال��ف��ه��ي��م رئي�س  ع���ب���داهلل  وحم��م��د 
الفهيم.  ملجموعة  الأعمال  تطوير 
كرم،  ب���ن  رمي  ���ض��ع��ادة  ج��ان��ب  اإىل 
القافلة  ف��ر���ض��ان  م�����ض��رية  رئ��ي�����س 
الوردية، والدكتورة �ضو�ضن املا�ضي، 
والتوعية  الطبية  اللجنة  رئي�س 
ب��امل�����ض��رية، وب���در اجل��ع��ي��دي، مدير 
امل�����ض��رية، ون���دى ب��ن غ��ال��ب، رئي�س 
بامل�ضرية، والأطباء  الفر�ضان  جلنة 
امل�ضاركني  واملتطوعني  والفر�ضان 
جانب  اإىل  ال��ت��ا���ض��ع��ة،  امل�����ض��رية  يف 
م�ضرية  �����ض����رك����اء  ع�����ن  مم���ث���ل���ني 
ال��ف��ر���ض��ان وال���داع���م���ني وال���رع���اة، 

وح�ضد من الإعالميني.
القافلة  ف��ر���ض��ان  م�ضرية  وجن��ح��ت 
اأكرث  م��ن خ��الل  التا�ضعة  ال��وردي��ة 
ومتنقلة،  ث��اب��ت��ة  ع���ي���ادة   30 م���ن 
وفريق طبي ي�ضم اأكرث من 200 
الفحو�ضات  كادراً طبياً، يف تقدمي 
ال���ط���ب���ي���ة امل���ج���ان���ي���ة ل��ل��ك�����ض��ف عن 

مدينة  وب���ل���دي���ة  ف�������روت،  ف���ري�������س 
ال�ضارقة،  واأط�����ف�����ال  ال�������ض���ارق���ة، 
الطبية،  ال���������ض����ارق����ة  وم���ن���ط���ق���ة 
ال�ضارقة،  بيت�س  ك����ورال  ومنتجع 
ال��ت��ط��وع��ي، وفندق  ق��م��ة  وف���ري���ق 
بيل  والربازيلية  اأبوظبي،  وي�ضنت 
بي�ضي واآلن كولهو. وتخلل احلفل 
عر�س فيلم ق�ضري ا�ضتعر�س اأبرز 
القافلة  فر�ضان  ما جاء يف م�ضرية 
الإجنازات  واأهم  التا�ضعة،  الوردية 

التي حتققت فيها.
مل�ضرية فر�ضان  اليوم اخلتامي  ويف 
)الأول  اجلمعة  ال��وردي��ة  القافلة 
من  الفر�ضان  انطلق  م��ار���س(  م��ن 
م�����ض��ج��د ال�����ض��ي��خ زاي�����د ال��ك��ب��ري يف 
اأب���وظ���ب���ي، وح���ط���وا رح��ال��ه��م عند 
م�ضافة  ق��اط��ع��ني  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
العيادات  ا�ضتقبلت  فيما  ك��م،   27
ك�����ٍل من  امل����راج����ع����ني يف  ال���ط���ب���ي���ة 
م��ت��ح��ف ال��ل��وف�����ر اأب��وظ��ب��ي، ون���ادي 
جامع  وم��رك��ز  لل�ضيدات،  اأبوظبي 
)ا�ضتقبلت  ال��ك��ب��ري  زاي����د  ال�����ض��ي��خ 
وتواجدت  وال�������ض���ي���دات(،  ال���رج���ال 
ال��ث��اب��ت��ة يف م��اري��ن��ا مول،  ال��ع��ي��ادة 
هذا  يف  فكانت  املتنقلة  العيادة  اأم��ا 
ال��ي��وم حت��ت رع��اي��ة �ضركة ف��رج بن 
 Faraj Bin  - حمودة القاب�ضة
 ،Hamoodah Holding

وتواجدت يف متحف اللوفر.
القافلة  فر�ضان  م�ضرية  اأن  ي��ذك��ر 
وللمرة  �ضهدت  التا�ضعة  ال��وردي��ة 
تقنية  ت��وف��ري  ت��اري��خ��ه��ا  يف  الأوىل 
لالأ�ضخا�س  اجل���ي���ن���ي  ال��ف��ح�����س 
اإ�ضابتهم  اك��ت�����ض��اف  ي��ت��م  ال���ذي���ن 
ب�ضرطان الثدي خالل اأيام امل�ضرية، 
وتتجلى اأهمية وقيمة هذا الفح�س 
حتديد  يف  يلعبه  ال����ذي  ال����دور  يف 
ال���ع���الج امل��ن��ا���ض��ب ل��ك��ل ح��ال��ة على 
الفح�س  ه��ذا  اإدراج  وي��اأت��ي  ح��دى، 
متا�ضياً مع توجه العامل نحو مزيد 
من التخ�ض�ضية يف العالج وهو ما 

يعرف بالطب ال�ضخ�ضي الدقيق.
القافلة  ف��ر���ض��ان  م�����ض��رية  وحت��ظ��ى 
الوردية، برعاية كرمية من �ضاحب 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي،  حم��م��د 
ال�����ض��ارق��ة، ومتابعة  الأع��ل��ى ح��اك��م 
ال�ضيخة  �ضمو  ���ض��م��وه،  قرينة  م��ن 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
اأ�ضدقاء  املوؤ�ض�س جلمعية  الرئي�س 
م��ر���ض��ى ال�����ض��رط��ان، وع��ل��ى مدار 
امل�ضرية  جنحت  امل��ا���ض��ي��ة،  الأع����وام 
يف تقدمي ع��ط��اءات ل حم���دودة يف 
الثدي،  ���ض��رط��ان  م��ك��اف��ح��ة  �ضبيل 
ال����وع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي به،  وت���ع���زي���ز 
حوله،  املغلوطة  املفاهيم  وتبديد 
وتوفري الفحو�س املجانية للك�ضف 

عنه.

نهيان بن مبارك: اأيقظت القافلة الوردية احلافز لدى اجلميع خلدمة املجتمع 
رمي بن كرم: انطلقت امل�سرية باملعرفة واختتمت بالأمل

يقام كل يوم خمي�س حتى 20 مار�س اجلاري

عرو�س فقاعات و�ألعاب تفاعلّية يف �ليوم �ملفتوح لبينايل �ل�ضارقة لالأطفال
•• ال�صارقة-الفجر:

نة ووجوه �ضاحكة  فقاعات طائرة، وبالونات باأ�ضكال متعددة، حتملها اأيد ملورّ
اخلمي�س  ي��وم  اأقيم  ال��ذي  لالأطفال،  ال�ضارقة  لبينايل  املفتوح”  “اليوم  يف 
على  مغيدر،  ب�ضاحية  للفنون  الطفل  ملركز  الأمامية  ال�ضاحة  يف  املا�ضي، 

هام�س فعاليات دورته ال�ضاد�ضة حتت �ضعار “امل�ضتقبل بحدود خيالك”.

ار، من بينها جدار  “اليوم املفتوح” عرو�ضاً واألعاباً لالأطفال ال��زورّ وت�ضمن 
ا�ضتمتع  كما  الطاولة،  قدم  وك��رة  ال�ضخمة”،  “املكعبات  ولعبة  ال�ضلة،  كرة 
الأطفال بر�ضم �ضخ�ضياتهم املف�ضلة على وجوههم، وا�ضتخدام رذاذ الألوان 

ل�ضنع لوحة فنيرّة مبهرة.
املعر�س  انعقاد  انتهاء  حتى  خمي�س  يوم  املفتوح” كل  “اليوم  فعاليرّة  وتقام 
الفني البينايل، يف 7 و14 مار�س اجلاري، يف مركز الطفل للفنون ب�ضاحية 

مغيدر.
قرينة  رعاية  حتت  لالأطفال،  ال�ضارقة  بينايل  من  ال�ضاد�ضة  ال��دورة  وتقام 
�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، �ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي، 
“اأطفال  بتنظيم  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�ضناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة 
ال�ضغار”،  “املخرتعون  ملوؤ�ض�ضة ربع قرن، وبالتعاون مع  ال�ضارقة” التابعة 
امل�ضروع الفني العاملي املعني بتحويل اأفكار الأطفال اإىل اخرتاعات حقيقية.

م�ضاركة   3،494 ا�ضتقبال  عن  ك�ضفت  قد  للبينايل  املنظمة  اللجنة  وكانت 
6 وحتى  ويافعون من عمر  اأطفال  ر�ضمها  واأجنبية،  دول��ة عربية   13 من 
18 عاماً، تاأهلت منها 48 م�ضاركة من 6 دول لتتحول اإىل مناذج مبدئية، 
واخرتاعات حقيقة على يد اأبرز الفنانني من داخل دولة الإمارات وخارجها، 
ار حتى 20 مار�س اجلاري يف مركز الطفل للفنون ب�ضاحية  ُتعر�س على الزورّ

مغيدر.



األحد    3   مارس    2019  م   -   العـدد  12569  
Sunday   3   March   2019  -  Issue No   12569

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
وال�ضحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  خ���الل  م���ن 
ور�ضة  خليفة  مدينة  يف  وال�����ض��الم��ة 
عمل توعوية ا�ضتهدفت العاملني يف 
بالتعاون  وذل��ك   ، الإن�ضائية  امل��واق��ع 
مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني ممثلني 
ب�  )مركز اأبوظبي لإدارة النفايات – 
الإمارات للموا�ضفات  تدوير، وهيئة 
وامل��ق��اي��ي�����س، وج���اءت ال��ور���ض��ة بهدف 
وال�ضت�ضاريني  امل���ق���اول���ني  ت��وع��ي��ة 
وال�ضحة  ال�ضالمة  متطلبات  ح��ول 
الواقعة  الإن�ضائي��ة  املواقع  املهنية يف 
ب��ل��دي��ة مدينة  ���ض��م��ن اخ��ت�����ض��ا���ض��ات 
والعمال  امل�ضرفني  واإر���ض��اد  اأبوظبي، 
وكذلك  الإن�����ض��ائ��ي��ة  امل��واق��ع  اإدارة  يف 
وال�ضحة  البيئة  ���ض��اأن  يف  اجل��م��ه��ور 
بلدية  ب���دور  والتعريف  وال�����ض��الم��ة، 
اللتزام  مراقبة  يف   اأبوظبي  مدينة 
وال�ضالمة  ال�������ض���ح���ة  مب���ت���ط���ل���ب���ات 
الإن�ضائية  امل����واق����ع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
واملناطق املجاورة ، وتوفري بيئة عمل 
منا�ضبة و�ضحية وخالية من امللوثات 
واملتغريات، وذلك �ضمن اإطار حر�س 
وتوفري  ال�ضكان  راح��ة  على  البلدية 

بيئة عمل مثالية ومنا�ضبة و�ضحية 
جلميع العاملني يف هذه املواقع.

هدى  ال��دك��ت��ورة  اأك����دت  جانبها  م��ن 
وال�ضحة  البيئة  اإدارة  مدير  ال�ضاملي 
تعبريا  ت��اأت��ي  الور�ضة  اأن  وال�ضالمة 
عن التزام دائرة التخطيط العمراين 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والبلديات 
بحماية حياة العمال و�ضون �ضحتهم 
و�ضالمتهم، وال�ضعي نحو توفري بيئة 
عمل �ضحي�ة واآمنة للعمال، والتاأكد 
ومتطلبات  ا���ض��رتاط��ات  تطبيق  م��ن 

ومعايري  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي�����ة 
وال�ضالمة يف قطاع  وال�ضحة  البيئة 
موا�ضفات  ح�ضب  والإن�����ض��اء،  ال��ب��ن��اء 
وال�ضحة  لل�ضالمة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 

املهني��ة.
خليفة  م��دي��ن��ة  يف  ال��ور���ض��������ة  اأقيم��ت 
امل�ضاريع  م����واق����ع  م����ن  وب����ال����ق����رب 
من  ال��ع��دي��د  وت�ضمنت  الإن�ضائي��ة، 
امل���ح���اور م��ن��ه��ا:ع��ر���س ت��ق��دمي��ي من 
وال�ضالمة  وال�����ض��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
ال�ضالمة  م���ت���ط���ل���ب���ات  وي���������ض����م����ل: 

وال�ضحة املهنية يف املواقع الإن�ضائية، 
احلماي��ة  م��ع��دات  ا���ض��ت��خ��دام  اأه��م��ي��ة 
الور�ضة  تت�ضمن  ك��م��ا  ال�ضخ�ضي�ة، 
اإر�ضادات ب�ضاأن العمل على املرتفعات 
ومتطلبات الوقاية، واأن��واع احلوادث 
يف املواقع الإن�ضائية؛ وكيفية جتنبها 
والتقليل منها، التاأكد من اأن الآليات 
امل�ضتخدمة �ضاحلة لال�ضتخدام ومت 

التدقيق عليها من طرف ثالث.
لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  م  ق������درّ ك���م���ا 
تقدميياً  عر�ضا  )ت��دوي��ر(  النفايات 

املركز  ب������دور  ال���ت���ع���ري���ف  ت�������ض���م���ن: 
واأهمية  الإل���ك���رتون���ي���ة،  وخ���دم���ات���ه 
بانتظام،  الإن�ضائية  امل��واق��ع  تنظيف 
معتمدة  بطريق��ة  النفايات  وف�ضل 
ال�ضرك��ات  م��ع  والتعاقد  ومنظم��ة، 
ومواجهة  “تدوير”،  ل��دى  املعتمدة 
ال��ت��ي تنتج عن  الآف�����ات وال��ق��وار���س 

تكد�س النفايات.
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د ذات�����ه ق���دم���ت هيئة 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات  الإم������ارات 
بالهيئة،  ال��ت��ع��ري��������ف  ع����ن  ع���ر����ض���ا 

الفح�س  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال��ق��ي��ام  واأه���م���ي���ة 
وامل���ع���دات، وتوثيق  ل��الآل��ي��ات  ال��ف��ن��ي 
ب�ضهادات  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ات 
الثالث  ال���ط���رف  م���ن  ف��ن��ي  ف��ح�����س 
بدوره  وال����ذي  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��ن  املعتمد 
ال�ضحيح  ال����ض���ت���خ���دام  اإىل  ي������وؤدي 
عملها  وي�ضمن  وامل��ع��دات،  ل��الآل��ي��ات 

ب�ضورة �ضحي��حة وتقليل احلوادث.
واأ�ضافت ال�ضاملي اأن البلدية حري�ضة 
والتثقيف  الوعي  م�ضتوى  رفع  على 
وتقوم  والإن�������ض���اء  ال��ب��ن��اء  ق���ط���اع  يف 

لتحقيق هذا الهدف بتنظيم العديد 
من ور�س العمل التدريبية التوعوية 
الكيانات  العام، وم�ضاعدة  على مدار 
والإن�ضاء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
البيئة  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وال�ضحة وال�ضالمة اخلا�ضة بها مبا 
يتطابق مع معايري ومتطلبات نظام 
وال�ضالمة  وال�����ض��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
�ضورة  يف  وو���ض��ع��ه��م  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
التغيريات التي ت�ضتجد يف نظام اإدارة 
وت�ضعى  وال�ضالمة،  وال�ضحة  البيئة 

لتطوير  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
ت�ضعى  التي  الكيانات  اأداء  وحت�ضني 
لأنظمة  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 
وال�ضالمة  وال�����ض��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
ت�ضجيل  خ����الل  م���ن  ب��ه��ا  اخل���ا����ض���ة 
ال�ضائعة  والأخطاء  الإر�ضادات  بع�س 
مراجعة  خ����الل  ر����ض���ده���ا  مت  ال���ت���ي 
اأنظمة الإدارة املقدمة من ال�ضركات، 
ي�ضاعد  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ذي  الأم���ر 
ال���ك���ي���ان���ات ع���ل���ى ت����ف����ادي م���ث���ل هذه 
العتماد  على  واحل�����ض��ول  الأخ��ط��اء 
وال�ضحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  لأن���ظ���م���ة 
�ضعيد  على  بها  اخلا�ضة  وال�ضالمة 

املواقع الإن�ضائية.
وال�ضحة  البيئة  اإدارة  مدير  ونوهت 
العاملة  الكيانات  لكاف��ة  وال�ضالمة 
)املقاولني  والإن�ضاء  البناء  قطاع  يف 
وال���ض��ت�����ض��اري��ني وامل��ط��وري��ن( الغري 
امل�ضجلني اإىل اأهمية الت�ضجيل يف نظام 
وال�ضحة  لل�ضالمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
  )oshadsf( )اأو������ض�����اد(،  امل��ه��ن��ي��ة 
البلدية  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل  خ����الل  م���ن 
hse@ ال�����ت�����ايل:   ع���ل���ى الإمي����ي����ل 
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يف النظام.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

نظمت حمعية الإمارات للتنمية الجتماعية رحلة 
اإىل “ق�ضر احل�ضن” لالطالع على الدور الذي 
التاريخية  الأح������داث  ���ض��ن��اع��ة  يف  ال��ق�����ض��ر  ل��ع��ب��ه 
وتعك�س   ، امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات  ل���دول���ة 
بالروؤية  امل�ضاهمة  يف  اجلمعية  اه��ت��م��ام  ال��رح��ل��ة 

تر�ضيخها  على  يعمل  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة،  الطموحة 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، من خالل تعزيز قيمة 
الإن�ضان يف العملية التنموية ال�ضاملة، بال�ضتناد 
هذة  يف  ليتم  وال��ث��ق��اف��ة.  وال�����رتاث  ال��ت��اري��خ  اإىل 
الرحلة للم�ضاركني تقليب �ضفحات ما�س جميد، 

واإرث تليد.

عن  �ضرح  اإىل  امل�ضاركني  با�ضتماع  اجل��ول��ة  ب���داأت 
ال��ذي قام  املحوري  وال��دور  اأهمية ق�ضر احل�ضن 
التاريخية، حيث  الأح��داث  الق�ضر يف �ضناعة  به 
عا�س امل�ضاركون مزيج م�ضاعر بني جدران الق�ضر 
جميد  وتفكرٍي  عظيمة  عقوٍل  قيمة  تعك�س  التي 
و�ضكر  ان��ت��م��اء  م�����ض��اع��ر  وب���ني  ا�ضتثنائية  ل��دول��ة 

للقادة والوطن.

مالمح  احل�ضن  يف  القيمة  املعرو�ضات  وتعك�س   
املتميزة  وهويتها  الأ�ضيلة  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة 
له  اب��ت�����ض��ام��ًة ح��ن��ون��ة للمغفور  ب���رزت يف   وال��ت��ي 
وتارة  النهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  �ضخبوط  ال�ضيخ 
اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د  ال�����ض��ي��خ  ل�����ض��وت  ي�ضتمعون 
ث��راه يف مديح لرجالة و�ضعبة،  نهيان، طيب اهلل 
وت����ارة يف م��واق��ف ن�����ض��اء الأم������ارات ف��ب��ني قاعات 

الولء  قيمة  ت��ت��ج��دد  وال����ربج  وج���دران���ه  الق�ضر 
والنتماء يف نفو�س امل�ضاركني ب�ضورة تبقى ثابته 

ل تتزحزح يف القلوب قبل الأذهان.
املدير  الرئي�س  نائب  عنرب  ب��ن  �ضامل  خلف  ق��ال 
اأخي  عليكم  اأمتناه  “ما  الم���ارات  جلمعيه  العام 
هنا  ال��دول��ة،  وك��ل من يف  املواطنة  اأختي  املواطن 
واإن  �ضيء مهم وجوهري حتى  يف ق�ضر احل�ضن 

اأن تنقلوا امل�ضاعر املتولدة لدى  بدا ب�ضيطاً، وهو 
اإىل من يعز عليكم  ح�ضوركم مثل هذة الأماكن 
وبذل كل جهد يف تقدمي طاقاتكم لبناء م�ضرية 
الدولة العزيزة، دعوهم ي�ضتمعوا ويتعلموا معنى 
الرابط العميق الذي يربط بني قيادتنا ومواطننا، 
يف  وير�ضخوها  واحت��ادن��ا  ب��الدن��ا  ب��رم��وز  والفخر 

اأذهانهم تذكرة عبور لهم اإىل امل�ضتقبل«.

•• ال�صارقة -وام:

قرن  ربع  ملوؤ�ض�ضة  التابعة   - ال�ضارقة  اأطفال  نظمت 
الزيارات  م��ن  ع���ددا   - واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�ضناعة 
ال�ضتعدادات  �ضمن  وذل��ك  ال�ضارقة  اإم���ارة  مل��دار���س 
لإط��الق ال��دورة ال� 16 من �ضورى اأطفال ال�ضارقة 
بهدف تعريف الأطفال من طالب وطالبات املدرا�س 
يف  الكبري  ودوره  واأه��داف��ه  وروؤي��ت��ه  املجل�س  بفكرة 

تثقيفهم بالعمل الربملاين وتعزيز مهاراتهم القيادية 
وم�ضريته  املجل�س  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  مت  كما 

وجل�ضاته التي انطلقت منذ عام 1997م.
واأج�������رى مم��ث��ل��و اأط����ف����ال ال�����ض��ارق��ة م���ق���اب���الت مع 
واملهارات  القيادية  اجلوانب  على  للتعرف  الأطفال 
التي ميتلكونها بالإ�ضافة اإىل توزيع كتيبات تعرفهم 
ب�ضروط الرت�ضيح لع�ضوية املجل�س وكيفية امل�ضاركة 

فيه.

مدر�ضة  م��ن  ال���زرع���وين  لطيفة  الطفلة  وحت��دث��ت 
وي�س جرين الدولية واملنت�ضبة ملركز الطفل بحلوان 
لأقرانها  للمجل�س  املن�ضرمه  الن�ضخة  يف  والنائب 
ع���ن جت��رب��ت��ه��ا يف ����ض���ورى اأط���ف���ال ال�����ض��ارق��ة وكيف 
مكنتها امل�ضاركة فيه من عر�س ق�ضايا الأطفال على 
امل�ضوؤولني واإي�ضال اأفكارهم وتطلعاتهم ومناق�ضتهم 
بكل لباقة من خالل احلوار البناء والطرح ال�ضليم.

الن�ضمام  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  الت�ضجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ومت 

���ض��روط الرت�ضيح عرب  وال��ت��ع��رف على  امل��ن��رب  ل��ه��ذا 
http://alshoora. الإلكرتوين  املوقع  زيارة 

.  shjch.ae
ال�ضارقة  اأط��ف��ال  مدير  الكعبي  علي  عائ�ضة  وقالت 
بالوكالة اإن �ضورى اأطفال ال�ضارقة ومنذ انطالقته 
يف العام 1997 كربملان للطفل تاأ�ض�س كتجمع منظم 
يتم ت�ضكيله بالنتخاب احلر من اأطفال املراكز ومن 
هذا املنطلق ارتاأينا اأن ننظم تلك الزيارات ل�ضتقطاب 

اأكرب عدد من الأطفال من طلبة املدار�س لتمكينهم 
وذلك  التجربة  تلك  وخو�س  الربملانية  احلياة  من 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتطلعات  ترجمة 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  وقرينته  ال�ضارقة  حاكم 
القا�ضمي رئي�ضة موؤ�ض�ضة ربع قرن ل�ضناعة  حممد 
يتحمل  وواٍع  بناء جيل مثقف  واملبتكرين يف  القادة 
امل�ضوؤولية ومقتديا مببداأ ال�ضورى قادراً على عر�س 

اىل  ي�ضار   . يف حلها  وامل�ضاهمة  ومناق�ضتها  ق�ضاياه 
اأن �ضورى اأطفال ال�ضارقة يهدف اإىل توعية الأطفال 
امل�ضاركني باحلياة الربملانية يف الدولة حتقيقاً لروؤية 
ال�ضارقة يف �ضنع قادة امل�ضتقبل من خالل تثقيفهم 
مبادئ  وتر�ضيخ  الت�ضريعية  العملية  يف  واإ�ضراكهم 
ال�ضلوك القائم على احرتام اآراء وحريات الآخرين 
الإيثار  كمبداأ  الرفيعة  والقيم  الإ�ضالمية  واملبادئ 

وتقدمي امل�ضلحة العامة.

�الإم���ار�ت للتنمي���ة تنظ���م رحل���ة �إل���ى ق�ض���ر �حل�ض���ن 

•• ال�صارقة-وام:

بلغت اأعداد امل�ضتفيدين من م�ضروع الأعرا�س اجلماعية التي نفذتها جمعية ال�ضارقة اخلريية 
خارج الدولة منذ عام 2011 وحتى نهاية العام املا�ضي 515 �ضابا يف 11 دولة من البلدان 
ال�ضباب  ت�ضجيع  اإىل  امل�ضروع  يهدف  حيث  باخلارج،  اجلمعية  وم�ضاريع  اأعمال  ت�ضملها  التي 

على الزواج.
اإن  ال�ضارقة اخلريية  امل�ضاريع والكفالت يف جمعية  اإدارة  ال��زري مدير  وقال حممد حمدان 
مفهوم  ور�ضخت  امل�ضتفيدين  قبل  من  كبريا  ا�ضتح�ضانا  وجدت  اجلماعي  العر�س  م�ضروعات 

تزويج املع�ضرين يف اأعلى مراتبه .
اآ�ضيا  ب��ل��دان  11 دول��ة م��ن  اأن اجلمعية نفذت ع��ددا م��ن الأع��را���س اجلماعية يف  اإىل  واأ���ض��ار 
واأفريقيا بتكلفة مليون ون�ضف املليون درهم ا�ضتفاد منها 515 عري�ضا بواقع 70 م�ضتفيدا يف 

بنجالدي�س و110 يف جمهورية ال�ضودان يف حني �ضمل العر�س اجلماعي للجمعية بال�ضنغال 
يف مقابل 30 �ضابا يف البحرين . الزواج  على  املقبلني  من  �ضابا   60

ولفت اإىل اأن اجلمعية ا�ضتكملت تنفيذ امل�ضروع يف عدة بلدان اأخرى ومت تزويج 60 �ضابا يف 
البو�ضنة و15 عري�ضا يف م�ضر ومثلهم يف الهند ويف الكونغو نفذت اجلمعية عر�ضها اجلماعي 
ل� 10 اأ�ضخا�س من غري املقتدرين على توفري نفقات الزواج ويف كينيا مت تنفيذ عر�س جماعي 
ل� 20 عري�ضا فيما جاء اآخر عر�س جماعي خالل العام املا�ضي يف جمهورية غينيا ا�ضتفاد منه 

كما ا�ضتفادت اأعداد اأخرى يف بلدان اأخرى من مبادرة العر�س اجلماعي. �ضابا   20
ونوه الزري اإىل اأن جمعية ال�ضارقة اخلريية بداأت م�ضرية تنفيذ الأعرا�س اجلماعية باخلارج 
ال�ضباب  اأو���ض��اط  يف  التعفف  ون�ضر  الجتماعي  بالدور  منها  اإميانا  �ضنوات   8 من  اأك��رث  منذ 
وم�ضاعدة املقبلني على الزواج من ال�ضباب ومتكينهم من اإكمال الن�ضف الآخر من دينهم وبث 

قيم اخلري بينهم وتكوين اأ�ضر فعالة يف املجتمع.

خريية �ل�ضارقة : 515 م�ضتفيد� من �الأعر��س �جلماعية باخلارج 

ا�ستهدفت العاملني يف قطاع البناء والإن�ساء

بلدي���ة مدين���ة �أبوظب���ي تنظ���م ور�ض���ة توعوي���ة ب�ض���اأن معايي���ر �لبيئ���ة 
و�ل�ضح���ة و�ل�ضالم���ة يف �ملو�ق���ع �الإن�ضائي���ة 

�ضورى �أطفال �ل�ضارقة ي�ضتقطب طلبة �ملد�ر�س لدورته �ملقبلة
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•• اأبوظبي-وام:

���ض��ه��د م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اأ�ضدقاء جامعة القد�س  الت�ضامح الرئي�س الفخري للجنة 
يف اأبوظبي اأم�س الأول حفل الع�ضاء ال�ضنوي ال� 14 للجنة 
وت�ضمن  اأبوظبي   - روت��ان��ا  ال�ضاطئ  بفندق  نظمته  ال��ذي 

اأم�ضية غنائية اأحياها الفنان يعقوب �ضاهني.
ح�����ض��ر احل��ف��ل .. ���ض��ع��ادة ع�����ض��ام ت��وف��ي��ق م�����ض��احل��ة �ضفري 
دن���دن �ضفري  ال��دول��ة و���ض��ع��ادة �ضهاب  ل��دى  دول���ة فل�ضطني 
املن�ضر  �ضمري  و�ضعادة  الدولة  ل��دى  اللبنانية  اجلمهورية 
والربوفي�ضور  ال��دول��ة  ل��دى  التون�ضية  اجلمهورية  �ضفري 
اأبوظبي  يف  ال�ضوربون  باري�س  جامعة  مدير  فوا�س  اإيريك 
وها�ضم  القد�س  جامعة  رئي�س  ك�ضك  اأب��و  عماد  وال��دك��ت��ور 
ذويب املدير املايل جلامعة القد�س والدكتورة �ضفاء الظاهر 
بالإ�ضافة  القد�س  بجامعة  املالية  امل�ضاعدات  وحدة  مديرة 
الذي  والعرب  الفل�ضطينيني  الأع��م��ال  رج��ال  ع��دد من  اإىل 

�ضاهموا بدعم هذا احلفل .
وعرب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك يف كلمته التي األقاها 
ال�ضنوي  احل��ف��ل  يف  بامل�ضاركة  �ضعادته  ع��ن  احل��ف��ل  خ��الل 
اأب��وظ��ب��ي دع��م��ا مل�ضاريع  جل��ام��ع��ة ال��ق��د���س ال����ذي ي��ق��ام يف 
واملجتمع رغم  الطالب  لعملها يف خدمة  وتاأييدا  اجلامعة 

التحديات ال�ضعبة التي تواجهها يف ظل الحتالل.
وقال معاليه : “ جنتمع معا الليلة احتفاء بهذه اجلامعة 
ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ق��ع يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، ال��ق��ل��ب الناب�س 
لفل�ضطني وم�ضدر الإ�ضعاع للموؤمنني يف كل مكان، مدينة 

القد�س هي مدينة ال�ضالم، ولن يكون هناك �ضالم بدون اأن 
تكون هي العا�ضمة الأبدية لدولة فل�ضطني امل�ضتقلة، باإذن 
لأبناء  والعهد  ال��وع��د  تقدمي  اأج��ل  م��ن  معا  وجنتمع  اهلل، 
دع��م كفاحهم  اأج��ل  نبذل كل جهد من  ب��اأن  القد�س  وبنات 
العادل ومن اأجل م�ضاندتهم يف �ضبيل كل ما يتطلعون اإليه 

من اآمال وطموحات » .
واأ�ضاف : “ اأن وجودنا معا الليلة هنا يف اأبوظبي، اإمنا هو 
ومل�ضريتها  القد�س  وتقدير جلامعة  اعتزاز  الأم��ر  واق��ع  يف 
الناجحة طوال 35 عاما حيث اأرحب ب�ضفة خا�ضة، بر�ضالة 
هذه اجلامعة الفتية، التي ت�ضري اإىل امل�ضاواة والتنوع وتكافوؤ 
الفر�س وكيف اأن التعليم هو حق اأ�ضا�س للجميع، بالإ�ضافة 
اإىل تركيزها على تعزيز قيم احلوار وال�ضالم والقدرة على 
الت�ضامح  ذل��ك  يف  مبا  الثقافات،  متعدد  جمتمع  يف  احلياة 
وقال معايل  اإن�ضانية.  اأخالقية  قاعدة  وت�ضكيل  الآخ��ر  مع 
اأرح���ب، ونحن نحتفل  “ اإن��ن��ي   : م��ب��ارك  ب��ن  ال�ضيخ نهيان 
الآن، بعام الت�ضامح يف الإم��ارات بر�ضالة جامعة القد�س يف 
ال�ضعي نحو التعامل الفعال مع جمتمع القد�س الذي يت�ضم 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اخل�ضائ�س  يف  والتعددية  بالتنوع 
من  اجلامعة  حتققه  م��ا  حيا  كما  لل�ضكان،  والجتماعية 
جناح كبري، يف اأن يكون التعليم اأداة فعالة لتحقيق ال�ضالم 
ثقافاتهم  واح���رتام  الآخ��ري��ن،  مع  والتوا�ضل  الب�ضر،  بني 
ومعتقداتهم والعمل امل�ضرتك معهم من اأجل حتقيق اخلري 

والرخاء للمجتمع والإن�ضان«.
املتجدد  ال�ضنوي  احلفل  ه��ذا  يف  ح�ضوره  اأن  معاليه  واأك��د 
فل�ضطني  الأخوية بني  العالقات  تعبري عن عمق  اإمن��ا هو 

والإمارات، وهي عالقات تقوم على املحبة الأ�ضيلة والأخوة 
ال�ضادقة .. وقال : “ احتفالنا اليوم هو منا�ضبة نوؤكد فيها 
الدفاع  على  احلر�س  كل  حري�ضون  الإم���ارات  يف  اأننا  معا، 
العزيزة،  والقد�س  فل�ضطني،   : الأوىل  ال��ع��رب  ق�ضية  ع��ن 
هي عا�ضمتها – اإننا نحمد اهلل كثريا، على اأننا يف الإمارات 
ويف ظل القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وبالدعم القوي 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة – اأقول 
املوؤ�ض�س  القائد  نهج  ن�ضري على  اأننا  كثريا،  اهلل  اإننا نحمد 
املغفور له الوالد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب 
القد�س  وعا�ضمتها  فل�ضطني  ق�ضية  دع��م  يف   ،“ ث��راه  اهلل 
ال�ضريف .. نحن يف الإمارات، نوؤكد بكل عزم وت�ضميم على 
الفل�ضطيني، وعلى حتقيق  لل�ضعب  امل�ضروعة  دعم احلقوق 
م�ضتقبل ناجح باإذن اهلل، لفل�ضطني، ولأبناء وبنات فل�ضطني 
به جامعة  تقوم  اعتزازه مبا  الأعزاء” . وعرب معاليه عن 
القد�س من جهود طيبة، من اأجل ت�ضكيل احلا�ضر وحتديد 
معامل امل�ضتقبل يف فل�ضطني على قواعد ثابتة واأ�ض�س متينة 
.. واأ�ضاف : “ حتظى اجلامعة بحمد اهلل، بقدر كبري من 
– جت�ضد  الثقة والح��رتام يف فل�ضطني واملنطقة، والعامل 
نراها  ال��ت��ي  والأع����راف  وامل��ب��ادئ  القيم  ك��اف��ة  م�ضريتها  يف 
متاأ�ضلة يف اجلامعات العاملية العريقة تلك التي جتمع بني 
حرية البحث والتعبري والإعداد اجليد للطالب، والرتباط 

العاملية،  اجل��ام��ع��ات  م��ع  املثمر  وال��ت��ع��اون  باملجتمع  ال��ق��وي 
– اإن  كافة  ال��وط��ن  رب��وع  الإن�����ض��ان يف  اإىل خدمة  وال�ضعي 
وجودنا معا الليلة ، اإمنا هو تعبري عن اعتزازنا جميعا مبا 
تقوم به اجلامعة من اأدوار مهمة يف التعليم والبحث العلمي 
ومفيد يف  نافع  هو  ما  كل  على  والنفتاح  املجتمع  وخدمة 
العامل – اجتماعنا الليلة ، هو تاأكيد على اهتمامنا الكبري 
بالدور املهم للجامعة يف تاأ�ضيل امل�ضرية الوطنية يف مدينة 

القد�س ال�ضريف ويف ربوع فل�ضطني كلها« .
اأن ت�ضتمر  اإجنازاتها ودعا اهلل،  وهناأ معاليه اجلامعة على 
هذه اجلامعة يف م�ضريتها الناجحة التي ت�ضجع على الولء 
والنتماء وتت�ضم بتحقيق التعاي�س والت�ضامح وال�ضالم بني 
اجلميع، واأن يكون اخلريجون منها دائما مناذج وقدوة، يف 
بتاريخها  والرتباط  لفل�ضطني  الوطنية  بالهوية  العتزاز 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وق���ادري���ن ع��ل��ى التعامل  وت��راث��ه��ا، واث��ق��ني يف 
فل�ضطني،  ين�ضر  اأن  اهلل  دع��ا  – كما  الآخ��ري��ن  الناجح مع 
ماي�ضعى  ك��ل  ال��ب��ا���ض��ل،  الفل�ضطيني  لل�ضعب  يتحقق  واأن 
الدكتور عماد  . وتوجه   « اإليه من خري وحرية وا�ضتقالل 
ال�ضكر  بخال�س  كلمته  القد�س يف  رئي�س جامعة  ك�ضك  اأب��و 
والتقدير والمتنان ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات على دعمهم املتوا�ضل 

وامل�ضتمر لفل�ضطني واأهلها ب�ضفة عامة والقد�س وجامعتها 
ب�ضفة خا�ضة والذين كان لهم الدور الرئي�س دائما اأي�ضا يف 
ال�ضتمرار  من  لتمكينها  وم�ضاعدتها  القد�س  جامعة  دعم 

يف اآداء ر�ضالتها.
اإدارة  ال��ق��د���س  جامعة  با�ضم  بال�ضكر  اأب��وك�����ض��ك  ت��ق��دم  كما 
وعاملني وطلبة وبا�ضم القد�س مدينة ال�ضالم ملعايل ال�ضيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان على رعايته لهذا حلفل ال�ضنوي 
وعلى دعمه ودعم جلنة اأ�ضدقاء جامعة القد�س يف اأبوظبي 
عطائهم  على  وال��ع��رب  الفل�ضطينيني  الأع��م��ال  ول��رج��ال 
كل  حم��ل  ه��و  وال���ذي  القد�س  جلامعة  واملتوا�ضل  ال�ضخي 
جامعة  اأن  وذك��ر  واأهلها.  القد�س  من  والمتنان  التقدير 
التي  الوطنية  الفل�ضطينية  العربية  املوؤ�ض�ضة  القد�س، هذه 
يف  اجتماعهم  يف  وقادتها  ال�ضالمية  ال��دول  روؤ���ض��اء  اجمع 
ت�ضم  ال��ي��وم  اأ�ضبحت  اإن�ضائها،  على   1933 ع��ام  القد�س 
15 كلية، و29 معهدا ومركزا متخ�ض�ضا، يدر�س فيها ما 
يزيد على 12500 طالب وطالبة ويعمل بها ما يزيد على 
واإداريني، موؤهلني علميا  اأكادميني  العاملني،  1200 من 
اإىل  اأبو ك�ضك يف كلمته  واأكادمييا ووطنيا ون�ضاليا. ولفت 
وتطوير  باجلامعة  للنهو�س  القد�س  جامعة  ب��ه  تقوم  م��ا 
�ضاأنها  الأداء فيها وتعزيز قدراتها يف املجالت كافة، ورفع 
اأكادمييا  املتمي����������زه  اجل��ام��ع��ات  �ضفوف  يف  بحق  لتكون 
والقليمي  الوطني  امل�ضتوى  على  علميا  واإن��ت��اج��ا  وبحثيا 
والتي  املت�ضارعة،  العاملية  التطورات  ومواكب������ة  وال���دويل، 
القد�س جزءا فاعال متفاعال معها  اأن تكون جامعة  يجب 

وموؤثرا فيها.

نهيان بن مبارك ي�ضهد حفل جلنة �أ�ضدقاء جامعة �لقد�س �ل�ضنوي باأبوظبي

•• ابوظبي-الفجر:

��ات م���وؤمت���ر ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر يف  ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��يرّ
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، حيث تنظمه 
�ضعبة الإمارات لعالج اللغة والنطق حتت مظلة 
��ة ب��دع��م م���ن مكتب  ��ة الإم�������ارات ال��ط��ب��يرّ ج��م��ع��يرّ
اأبوظبي للموؤمترات يف دائرة الثقافة وال�ضياحة 
ال�ضرقية  املجموعة  مع  وبالتعاون  – اأبوظبي، 
اأبوظبي ممثلة يف  املتحدة للخدمات الطبيرّة يف 
دانة  وم�ضت�ضفى  لالأطفال  بال�س  هيلث  مركز 
الإمارات للن�ضاء والأطفال ومب�ضاركة وفد كبري 
من الأكادمييني واملتخ�ض�ضني يف عالج النطق 

واللغة من داخل الدولة وخارجها. 
الوكيل  ال��رن��د  ح�ضني  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  وك�ضف 
يف  ال�ضحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ضاعد 
�ضعبة  رئي�س  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة 
الإم���ارات  جمعيرّة  يف  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن���ف 
اإع����داد م�����ض��روع ق��ان��ون لإلزاميرّة  ��ة، ع��ن  ال��ط��ب��يرّ
ال��ب��ل��ع وال�ضمع  ف��ح�����س الأط���ف���ال مب���ا يف ذل���ك 

م�����ض��اك��ل �ضحيرّة  ����ة  ب����اأيرّ اإ���ض��اب��ت��ه��م  ل���ض��ت��ب��ع��اد 
اإن وجدت،  ���ة،  الأول���يرّ م��راح��ل��ه��ا  واك��ت�����ض��اف��ه��ا يف 

وعالجها يف الوقت املنا�ضب.
يركز  لأن���ه  امل��وؤمت��ر  ��ة  اأه��م��يرّ على  �ضعادته  واأك���د 
���ة ال��ن��ط��ق ال�����ض��ح��ي��ح عند  ع��ل��ى ال��ل��غ��ة واأه���م���يرّ
الغنيرّة بحروفها  العربيرّة  اللغة  ة  الأطفال خا�ضرّ
ال�ضمع.  على  الرتكيز  ج��ان��ب  اإىل  وم��ف��ردات��ه��ا، 
وبالتايل فاإن املوؤمتر يتيح املجال اأمام امل�ضاركني 
لتبادل اخلربات والطالع على اأحدث التقنيرّات 
واللغة  وال��ب��ل��ع  ال��ن��ط��ق  ���ض��ع��وب��ات  ت�ضخي�س  يف 

وعالجها يف الوقت املنا�ضب.
مهم  واللغة  وال��ك��الم  النطق  مو�ضوع  اأن  وق��ال 
جداً عند الأطفال، واأن الكت�ضاف املبكر للحالت 
ال��ن��ط��ق واللغة  ت��ع��اين م���ن ���ض��ع��وب��ات يف  ال��ت��ي 
املنا�ضب،  الوقت  ي�ضاعد على عالجها يف  والبلع 
اإىل  ال�ضحيح،  النطق  عدم  اأ�ضباب  عن  والبحث 
جانب التعامل ال�ضليم مع احلالت التي تخ�ضع 
لعمليات زراعة القوقعة والتي حتتاج اإىل تاأهيل 

وتدريب يف النطق واللغة.

واأك����د ال�����ض��ي��د حم��م��د ع��ل��ي ال�����ض��رف��اء احلمادي 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة ال�ضرقية املتحدة 
للخدمات الطبية اأن مثل هذه املوؤمترات حتظى 
يف  ل��دوره��ا  وم�ضت�ضفياتها  املجموعة  باهتمام 
�ضقل اخلربات وال�ضتفادة من التجارب العاملية 
اأن  املقدمة، مو�ضحاً  لتعزيز م�ضتوى اخلدمات 
م�ضت�ضفى دانة الإمارات للن�ضاء والأطفال ومركز 
هيلث بال�س لالأطفال يف ابوظبي يقدم خدمات 
متخ�ض�ضة يف جمال تاأهيل احلالت التي تعاين 

من �ضعوبة يف النطق وتاأخر الكالم.
وقالت ال�ضيرّدة �ضارة ب�ضار اأخ�ضائيرّة عالج النطق 
واللغة، رئي�ضة �ضعبة عالج النطق واللغة ورئي�ضة 
املوؤمتر  حما�ضرات  اإل��ق��اء  يف  “ي�ضارك  امل��وؤمت��ر، 
وم�ضر  ال�ضعودية  م��ن  اخل���رباء  م��ن  جمموعة 
ول��ب��ن��ان وت��ون�����س وامل��غ��رب وال��ك��وي��ت والإم�����ارات 
الأول  ال��ي��وم  تخلل  وق��د  واأم��ري��ك��ا.  وبريطانيا 
حما�ضرة  منها  علميرّة  حما�ضرات  امل��وؤمت��ر  من 
امل�ضقوقة  ال�ضفة  عن �ضعوبات النطق يف حالت 
اللغة لدى  واحللق، وحما�ضرة عن ا�ضطرابات 

اأطفال دول اخلليج الناطقني باللغة العربيرّة.«
ك��ان��ت ع���ن تطور  ال��ع��م��ل  اأن ور����ض���ة  واأ����ض���اف���ت 
 21 ال�ضبغيرّة  تثلث  لدى حالت  واللغة  النطق 
فتناولته  املبكر  التدخل  ��ا  اأمرّ داون(.   )متالزمة 
جل�ضة النقا�س التي ي�ضارك فيها اأخ�ضائي عالج 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ول��غ��ة  واأخ�����ض��ائ��ي نطق  وظيفي 
الولدة.  حديثي  وا�ضت�ضاري  نف�ضيرّة  اأخ�ضائيرّة 
اأح�ضن  اإىل  التطرق  مت  فقد  ال�ضبت  ال��ي��وم  ���ا  اأمرّ
التوحد،  اأط���ف���ال  ل����دى  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل  ط����رق 
واألقت خبرية من لبنان حما�ضرة عن التدخل 
التاأتاأة،  من  يعانون  الذين  الطفال  عند  املبكر 
كما مت عقد  الأط��ف��ال.  اأه���ايل  ت��دري��ب  وكيفيرّة 
جل�ضة باللغة العربيرّة يتحدث فيها روؤ�ضاء عدد 
من اجلمعيرّات العربيرّة لعالج النطق واللغة عن 
الهمم يف  اأ�ضحاب  املبكر لالأطفال من  التدخل 

العامل العربي. 
توقيع  ت�����ض��م��ن  ال���ي���وم  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ض���ح���ت 
واللغة  النطق  جمعيرّات  من  ع��دد  مع  اتفاقيرّات 
لإعداد  متهيداً  العربية،  ال��دول  من  العديد  يف 

ملف متكامل لتقدميه للجمعيرّة العامليرّة لعالج 
الذي  العاملي  وت، خالل موؤمترها  وال�ضرّ الكالم 
اأغ�ضط�س  خ���الل  ت��اي��وان  يف  تايبيه  يف  �ضيعقد 
اجلمعيرّة  موافقة  على  للح�ضول  وذل��ك  املقبل، 
العامليرّة على ا�ضت�ضافة اأبوظبي للن�ضخة ال 33 

من موؤمترها يف العام 2025. 
وا�ضتعر�ضت جل�ضات املوؤمتر نتائج بحث دكتوراة 
به  ق��ام��ت  املتحدة  اململكة  يف  ل��ن��دن  جامعة  م��ن 
نطق  ع��الج  ا�ضت�ضاريرّة  خاطر،  م��رمي  الدكتورة 
ولغة، يف مركز حممد بن را�ضد للتعليم اخلا�س 
ا�ضتهدفت  اإجن��الن��د. حيث  ب���اإدارة مركز نيو    -
الدرا�ضة املهارات الفونولوجية )املتعلقة بالنظام 
الإماراتيني  الأط����ف����ال  ع��ن��د  ل��ل��غ��ة(  ال�����ض��وت��ي 
ال�ضتيعابية  امل����ف����ردات  ب��اك��ت�����ض��اب  وع��الق��ت��ه��ا 
اختبارات  وتطوير  عمل  مت  حيث  والتعبريية. 
ت�ضتخدم لقيا�س املفردات اللغويرّة عند الأطفال، 
فونولوجية  اخ��ت��ب��ارات  تطوير  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
من  لالأطفال  م�ضح  بعملية  للقيام  ا�ضتخدمت 
نتائج  واأظ��ه��رت  �ضنوات.  �ضبع  اإىل  �ضنتني  عمر 

الختبارات  ه��ذه  وم�ضداقيرّة  ح�ضا�ضيرّة  البحث 
اللغوي يف عمر  ال��ت��اأخ��ر  ح��الت  ع��ن  الك�ضف  يف 
الفنولوجية  الختبارات  ا�ضتطاعت  كما  مبكر، 
اللغويرّة لالأطفال من  املفردات  التنبوؤ بح�ضيلة 
اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  �ضنوات  �ضبع  اإىل  �ضنتني  عمر 

.46%
ا�ضت�ضاري  م���ق���دادي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  واأل���ق���ى 
ورئي�س ق�ضم اأمرا�س اجلهاز اله�ضمي والتغذية 
ال�ضيخ خليفة  الأط��ف��ال يف مدينة  ل��دى  والكبد 
رئ��ي�����س اجلمعيرّة  اأب��وظ��ب��ي، ون��ائ��ب  ��ة يف  ال��ط��ب��يرّ
العربيرّة ل�ضت�ضاريي اجلهاز اله�ضمي، حما�ضرة 
من  يعانون  الذين  الأط��ف��ال  تغذية  كيفيرّة  عن 
متعددة  الأ�ضباب  اأن  واأو���ض��ح  البلع.  يف  م�ضاكل 
ومنها عيوب خلقيرّة يف الوجه اأو الفم اأو اجلهاز 
ال��ع��الج من  ي��ك��ون  ال��ع��ل��وي، واأح��ي��ان��اَ  اله�ضمي 
عن  بالتغذية  القيام  اأو  لالأهل،  اإر�ضادات  خالل 
طريق اأنبوب عرب الأن��ف، ويف حالت اأخرى قد 
البطن  يف  اأن��ب��وب  ا�ضتخدام  اإىل  الطفل  يحتاج 

للتغذية ولإي�ضال الأدوية.

بدعم من مكتب اأبوظبي للموؤمترات يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

�نط��الق فعالّي��ات موؤمت��ر �لتدخ��ل �ملبك��ر يف ع��الج �لنط��ق و�للغ��ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

يعقد املركز الدويل لالت�ضال احلكومي، التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
ال�ضارقة، غداً )الإثنني(، يف م�ضرح املجاز يف ال�ضارقة، لقاًء تفاعلياً مع ممثلي 
و�ضائل الإعالم املحلية والعربية والدولية، للك�ضف عن اأجندة الدورة الثامنة 

من “املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي«.
وي�ضارك يف اللقاء كٌل من ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي، رئي�س جمل�س 

الإعالمي  املكتب  م��دي��ر  ع���الي،  �ضعيد  و���ض��ع��ادة ط���ارق  ل��الإع��الم،  ال�����ض��ارق��ة 
حل��ك��وم��ة ال�����ض��ارق��ة، وج���واه���ر ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر امل���رك���ز ال�����دويل لالت�ضال 
والور�س  والتفاعلية  الرئي�ضية  اجلل�ضات  تفا�ضيل  عن  لالإعالن  احلكومي، 
اجلاري،  مار�س  و21   20 يومي  العام  هذا  املنتدى  ينظمها  التي  اجلانبية 
ال�ضخ�ضيات  اأب��رز  مب�ضاركة  اإن�ضان”،  �ضلوك...تطوير  “تغيري  �ضعار  حتت 
لالت�ضال  ال��دويل  املركز  ويدعو  والدوليني.  املحليني  الت�ضال  خ��رباء  من 
املوؤ�ض�ضات  يف  الت�ضال  وح��دات  وممثلي  الإع���الم،  و�ضائل  ممثلي  احلكومي 

للح�ضور  املهتمني  وكافة  والإن�����ض��اين،  املجتمعي،  العمل  ورواد  احلكومية، 
اللقاء  �ضيكون  حيث  املنتدى،  من  الثامنة  ال���دورة  تفا�ضيل  على  والتعرف 
تغيري  وقواعد  الجتماعية،  وامل�ضوؤولية  التنمية،  ق�ضايا  ملناق�ضة  مفتوحاً 
املنتدى  اأن  بالذكر  واجلدير  املوؤ�ض�ضية.  والأنظمة  والأخالقيات  ال�ضلوك، 
املا�ضية، متكن من  ال�ضبعة  الدويل لالت�ضال احلكومي، على مدار الأع��وام 
بناء منظومة متميزة  ت�ضتهدف  التي  املهمة  الإجن��ازات  العديد من  حتقيق 
يف فكر الت�ضال احلكومي وتطوير القطاع حملياً ودولياً منها اإن�ضاء اللجنة 

ال�ضارقة  واإط��الق جائزة  الدويل لالت�ضال احلكومي،  للمنتدى  الأكادميية 
لدرا�ضات احلالت  املنتدى مرجعاً موثوقاً  اأ�ضبح  لالت�ضال احلكومي. وقد 
�ضاهم يف دعم جهود اجلهات احلكومية  العاملية يف الت�ضال احلكومي، كما 
اإىل  بالإ�ضافة  التحديات،  مع  والتعامل  احلكومي  الت�ضال  فكر  تطوير  يف 
اإعداده للربامج التدريبية املختلفة من قبل خرباء دوليني للجهات املعنية 
على  اجلامعيني  الطالب  وت�ضجيع  ال�ضارقة،  باإمارة  احلكومي  الت�ضال  يف 

التخ�ض�س يف املجالت املرتبطة بالت�ضال احلكومي.

للك�سف عن اأجندة فعالياته وروؤية دورته اجلديدة

�ملنتدى �لدويل لالت�ضال �حلكومي 2019 ينظم �ليوم لقاًء �إعالميًا تفاعليًا  

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دائرة تنمية املجتمع - اأبوظبي، 
اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية 
املجتمع - دبي، وذلك بهدف التعاون 
يف  اجلانبني  بني  امل�ضرتك  والتن�ضيق 
وامل�ضاركة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  جم����الت 
املجتمعية، وغريها من املجالت ذات 

العالقة.
وق���ع امل���ذك���رة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور مغري 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
عبدالكرمي  اأح��م��د  و�ضعادة  املجتمع، 
ل��ه��ي��ئ��ة تنمية  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ج��ل��ف��ار 

املجتمع.
ون�����ض��ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال���ت���ي مت 
باأبوظبي،  ال��دائ��رة  مقر  يف  توقيعها 
وال�ضراكات  ال����رواب����ط  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة ب������ني ال���ط���رف���ني 

وت��ن�����ض��ي��ق ج���ه���وده���م���ا ال���رام���ي���ة اإىل 
املبادرات  تنفيذ  يف  والتكامل  التعاون 
يف  الطرفني  ي��خ��دم  م��ا  الجتماعية، 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات يف 
وتقدمي  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  جم�����الت 
اأف�ضل احللول التي ت�ضهم يف حتقيق 

الرفاهية وال�ضعادة للمجتمع.
تنفيذ  درا���ض��ة  على  الطرفان  ويعمل 
م�ضاريع ومبادرات م�ضرتكة، ت�ضهم يف 
يقدمها  التي  اخلدمات  ج��ودة  تعزيز 
قطاع تنمية املجتمع لالأفراد، اإ�ضافة 
ع��ام حول  اإط���ار  و���ض��ع  النظر يف  اإىل 

اآليات وجمالت التعاون.
وت����ق����وم اجل���ه���ت���ان ب���ال����ض���ت���ف���ادة من 
جمال  يف  املتاحة  والأدوات  اخل���ربات 
التعاون  �ضيتم  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية 
الت�ضريعية  امل���ج���الت  يف  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
بالعمل  امل���ت���ع���ل���ق���ة  وال���������ض����ي����ا�����ض����ات 

الجتماعي وتبادل املعرفة.
ال��دك��ت��ور مغري خمي�س  واأك���د م��ع��ايل 
اخلييلي رئي�س الدائرة، اأهمية العمل 
من  وال���ض��ت��ف��ادة  والتن�ضيق  امل�ضرتك 
املجتمع  تنمية  اخل���ربات يف جم��الت 
يف  ي�ضهم  مب��ا  املجتمعية،  وامل�����ض��ارك��ة 
تعزيز م�ضرية التنمية املجتمعية التي 
ل  ي�ضكرّ الإم��ارات، حيث  دولة  ت�ضهدها 
الناجحة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ود  الإن�������ض���ان 

وامل�ضتدامة.
وقال معاليه : “تاأتي مذكرة التفاهم 
لرت�ضيخ مفهوم التعاون، الذي تتبناه 
خمتلف  م����ن  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
اإمارات الدولة، حيث تعد هيئة تنمية 
املجتمع يف دبي اإحدى اجلهات الرائدة 
دور  وتعزيز  املجتمع  تنمية  جمال  يف 
ن�ضعى يف  املنطلق  ه��ذا  اأف����راده، وم��ن 
ت��ل��ك اخل����ربات  ب���ل���ورة  اإىل  ال����دائ����رة 

حتقيق  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  وامل������ع������ارف، 
من  اأبوظبي  اإم���ارة  جمتمع  تطلعات 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ذات ج���ودة  خ����الل 
وكفاءة عاليتني، ما ي�ضهم يف حتقيق 

حياة كرمية لأفراد املجتمع«.
واأكد اخلييلي، اأهمية مذكرة التفاهم 
يف تعزيز دور القطاع الجتماعي لكال 
�ضمان  �ضاأنها  م��ن  وال��ت��ي  اجل��ان��ب��ني، 
ومواءمة  الأداء  يف  التكاملية  حتقيق 
التوجهات  م����ع  امل�����درج�����ة  اخل���ط���ط 
ي�ضمن  مب����ا  ل���ل���دول���ة،  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأفراد  متكني  يف  ل��الأه��داف،  الو�ضول 

املجتمع مبختلف فئاتهم.
املجتمع،  تنمية  دائ���رة  رئي�س  واأ���ض��ار 
وهيئة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  اأن  اإىل 
اإ�ضعاد  على  تعمالن  املجتمع،  تنمية 
املبادرات  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املجتمع، 
كبار  جم�������الت  يف  ت���ن���ف���ذاه���ا  ال����ت����ي 

وال�ضباب  الهمم  واأ�ضحاب  املواطنني 
والأطفال وكذلك املراأة، وهو ما يوؤكد 
اإيالء  على  الر�ضيدة  القيادة  حر�س 
من  ميكنه  ما  الهتمام،  كامل  الفرد 
يف  املتحققة  املكت�ضبات  على  احلفاظ 

الدولة.
من جانبه، اأ�ضار �ضعادة اأحمد جلفار، 
م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة تنمية امل��ج��ت��م��ع يف 
ال���رواب���ط  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  دب����ي 
ال�ضرتاتيجية بني اجلهات احلكومية 
املختلفة وحتقيق التكامل يف اخلدمات 
الدولة،  م�ضتوى  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والتن�ضيق يف  تبادل اخل��ربات  وتعزيز 
التي تخدم  وامل��ب��ادرات  الربامج  طرح 
روؤية القيادة، وت�ضاهم يف اإحراز اأف�ضل 
املخرجات على �ضعيد تنمية وحت�ضني 

اخلدمات الجتماعية.
دائرة  ال��ت��ع��اون م��ع  اإن  وق����ال ج��ل��ف��ار 

�ضيتيح  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
واعتماد  امل��م��ارا���ض��ات  اأف�����ض��ل  درا����ض���ة 
املجتمعي  ل��ل��ع��م��ل  م�����ض��رتك��ة  م���ب���ادئ 
امل�ضرتكة  امل������ب������ادرات  ع���ل���ى  ت���ط���ب���ق 
بذلك  وتعك�س  للطرفني  واخل��ا���ض��ة 
الوجه احل�ضاري للخدمات املجتمعية 

يف الدولة.
واأ�ضاف : “ي�ضعدنا التعاون مع دائرة 

وتبادل  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
اخل����ربات وال��ت��ج��ارب مب��ا ي�����ض��اه��م يف 
وتوحيد  املتعاملني  جت��رب��ة  حت�ضني 
بال�ضيا�ضات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال��������روؤى 
الجتماعي  امل��ج��ال  يف  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
ال��دول��ة.. ومم��ا ل �ضك  على م�ضتوى 
فيه اأن الأهداف امل�ضرتكة بني الهيئة 
الرئي�ضة  امل��الم��ح  �ضت�ضع  وال���دائ���رة 

لها  و�ضيكون  امل�ضرتك  التعاون  لإطار 
اآليات العمل  الأث��ر الأك��رب عند و�ضع 
وطرح املبادرات والربامح امل�ضرتكة«.

ح�ضر توقيع مذكرة التفاهم كل من 
النيادي  مطر  فهد  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة 
وكيل دائرة تنمية املجتمع، وعدد من 
الإدارات  وم��دراء  التنفيذية  القيادات 

من كال اجلانبني.

د�ئرة وهيئة تنمية �ملجتمع باأبوظبي ودبي تدر�ضان تنفيذ م�ضاريع م�ضرتكة
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•• ال�صارقة-وام:

احلكومية  العالقات  دائ��رة  بحثت 
يف ال�ضارقة خالل لقائها وفداً من 
�ضخ�ضيات  ���ض��م  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
الثنائي  التعاون  �ضبل  دبلوما�ضية 
ال���ع���دي���د من  ب����ني اجل���ان���ب���ني يف 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي تخدم 

م�ضتقبل العالقات بني البلدين.
ل��ل��وف��د �ضل�ضلة  ال���دائ���رة   ون��ظ��م��ت 
املوؤ�ض�ضات  م����ن  ل����ع����دد  زي����������ارات 
رافقهم  ال�����ض��ارق��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
القا�ضمي  م��اج��د  ال�����ض��ي��خ  خ��الل��ه��ا 
احلكومية  العالقات  دائ���رة  مدير 
القا�ضمي  نوار  وال�ضيخة  بال�ضارقة 
ال�ضارقة  التطوير مبوؤ�ض�ضة  مدير 
عام  مدير  عطايا  منال  و  للفنون 

هيئة ال�ضارقة للمتاحف.

و�ضم الوفد الكوري اجلنوبي الزائر 
�ضعادة ت�ضون يونغ ووك قن�ضل عام 
جمهورية كوريا اجلنوبية و�ضعادة 
بارك هيزن - قن�ضل و�ضعادة جني 
ناحم  وه��ي��وجن��و  قن�ضل   - ه��ي��وك 
وك��ي��م كيومني  ال��ق��ن�����ض��ل  ن��ائ��ب   -
املر�ضفي  و���ض��ارة  القن�ضل  نائب   -

باحث ومن�ضق دبلوما�ضي.
زي��ارة معهد  الوفد  برنامج  و�ضمل 
الثقافة  ودائ���رة  ل��ل��رتاث  ال�ضارقة 
للح�ضارة  ال�������ض���ارق���ة  وم���ت���ح���ف 
الإ����ض���الم���ي���ة ل����الط����الع ع���ل���ى ما 
تاريخية  ك����ن����وز  م����ن  ي��ح��ت�����ض��ن��ه 
ف  وموؤ�ض�ضة ال�ضارقة للفنون للتعررّ
جماليات  م����ن  ت���ق���دم���ه  م����ا  ع���ل���ى 
اإ�ضافة  الإماراتي  الفن  األق  تعك�س 
ال�������ض���ارق���ة  ق���ل���ب  يف  ج����ول����ة  اإىل 
الرتاثي  الطابع  ذو  البيت  وفندق 

الأ�ضيل.
اأن  القا�ضمي  م��اج��د  ال�ضيخ  واأك���د 
اإمارة ال�ضارقة جتمعها الكثري من 
جمهورية  م���ع  ال��ت��ع��اون  جم����الت 
قطاعات  �ضمن  اجلنوبية  ك��وري��ة 
اإىل اأن  واع���دة وح��ي��وي��ة ..م�����ض��رياً 
التي  واملذكرات  التفاقيات  حزمة 
وقعتها الإمارة مع كوريا اجلنوبية 
تدل على املدى املتقدم يف العالقات 

التي جتمع كال اجلانبني.
وقال “ زيارة وفد كوريا اجلنوبية 
لإم��������ارة ال�������ض���ارق���ة ت��ظ��ه��ر حجم 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط الإم����ارة يف 
احليوية”  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
ال�ضراكات  ه���ذه  اأن  اإىل  ..م�����ض��ريا 
التاريخية و�ضع اأ�ضا�ضاتها �ضاحب 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 

اأراد  ال��ذي  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
حتتية  ب��ن��ي��ة  الإم�������ارة  مت��ت��ل��ك  اأن 

واأن  متكاملة على خمتلف ال�ضعد 
تنفتح ب�ضيا�ضاتها التنموية الكبرية 

ع��ل��ى ال��ع��امل ب��اأ���ض��ره الأم����ر الذي 
ج�ضور  م���درّ  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى  ي�ضجع 

املزيد  وا�ضتقطاب  معها  ال��ت��ع��اون 
وامل��ع��ارف لالرتقاء  م��ن اخل���ربات 
مب�����ض��رية ال��ن��ه�����ض��ة ال��ت��ن��م��وي��ة يف 

الإمارة.
واأ�����ض����اف “ ت���وؤك���د ه����ذه ال���زي���ارة 
ال�ضارقة القت�ضادية  جناح جتربة 
العاملي  امل�����ض��ت��وى  وال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى 
متفرداً  من��وذج��اً  الإم����ارة  تقدم  اإذ 
القت�ضادية  �ضيا�ضاته  �ضبط  يف 
وخياراتها  ف��ر���ض��ه��ا  وا����ض���ت���ث���م���ار 
جهودها  ج���ان���ب  اإىل  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال��ك��ب��رية يف دع��م احل���راك الثقايف 

وحفظ ورعاية الرتاث ».
الثانية  تعد  التي  ال��زي��ارة  وتعك�س 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي متانة  ل��ل��وف��د 
جتمع  ال��ت��ي  التاريخية  ال��ع��الق��ات 
اإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة وكوريا  ً م��ن  ك����الرّ
اجلنوبية واملمتدة اإىل ما يزيد عن 

الفاعلة  ال�ضراكات  من  عاماً   40
يف خمتلف احلقول احليوية حيث 
اجلنوبية  وك��وري��ا  ال�����ض��ارق��ة  تعقد 
اتفاقيات تعاون وتفاهم مهمة على 

�ضعيد الرعاية ال�ضحية.
وجتمع الإمارة مع كوريا اجلنوبية 
امل�ضرتكة  التفاقيات  م��ن  العديد 
على ال�ضعيد القت�ضادي مبا يتمثل 
بتجديد دائرة التنمية القت�ضادية 
ملذكرة التفاهم القائمة بينها وبني 
للم�ضروعات  ال���ك���وري���ة  ال���وك���ال���ة 
ُتعنى  والتي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
الأ�ضواق  وف��ت��ح  ال�ضناعات  ب��دع��م 
وتبادل  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل�����ض��رتك��ة 
اخلارجية  ال����ت����ج����ارة  م���ع���ل���وم���ات 
امل�������ض���رتك���ة وال������زي������ارات وال����وف����ود 
امل�ضاركة يف املعار�س التي تقام بني 

كال اجلانبني.

•• جنيف -وام:
اأكدت دولة الإمارات انها ت�ضطلع بدور فاعل 
يف التحالف الدويل ملكافحة الإرهاب وتدرك 
اأهمية تعزيز التن�ضيق والتعاون الفاعل على 
الإرهابي  الدويل ملكافحة اخلطاب  امل�ضتوى 
باأف�ضل  وامل�ضاركة  املعلومات  تبادل  وتعزيز 
لتح�ضني  ال��دول  بني  بها  املعمول  املمار�ضات 

جهود املكافحة.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة ال���دول���ة اأم�����ام ال�����دورة 
اإطار  يف  الإن�����ض��ان  ح��ق��وق  ملجل�س  الأرب���ع���ني 
احلوار التفاعلي مع املقررة اخلا�ضة املعنية 
واحلريات  الإن�ضان  حقوق  وحماية  بتعزيز 
الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب و التي 

ال�ضام�ضي،  ���ض��ال��ح  حم��م��د  ال�����ض��ي��د  ال��ق��اه��ا 
�ضكرتري ثان يف بعثة الدولة بجنيف.

بال�ضكر  ال�ضام�ضي يف م�ضتهل كلمته  ه  وتوجرّ
التحديث  ع��ل��ى  امل���ق���ررة اخل��ا���ض��ة  ل��ل�����ض��ي��دة 
ال����ذي ت��ق��دم��ت ب���ه اأم�����ام امل��ج��ل�����س وذل����ك ملا 
على  حقيقي  ت��ه��دي��د  م��ن  الإره�����اب  ي�ضكله 
والتمتع  ال��ق��ان��ون  و���ض��ي��ادة  ال���دول  ا�ضتقرار 
واحلريات  الإن�ضان  وحقوق  بالدميقراطية 
تطوير  ي�ضتدعي  ال���ذي  الأم����ر  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
الرئي�ضية  ال���ق���ان���ون���ي���ة  امل���ع���اي���ري  وت���ع���زي���ز 
امل�ضتوى  على  الإرهابية  لالأعمال  للت�ضدي 
ملواجهة  الدولية  اجلهود  وتكثيف  الوطني 
انت�ضارها  ومنع  وحماربتها  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 
ال���دول على  ب��ني  التعاون  م��ن خ��الل تعزيز 

امل�ضتويني الدويل والإقليمي.
ه ال�ضام�ضي اإىل ما حققته دولة الإمارات  ونورّ
من اإجنازات مهمة �ضواء عرب الن�ضمام اإىل 
ال�ضلة  ذات  والإقليمية  الدولية  املعاهدات 
القوانني  ���ض��ن  ع��رب  اأو  الإره�����اب  مب��ك��اف��ح��ة 
وم�ضبباته  الإره����اب  حتا�ضر  ال��ت��ي  املحلية 
والكراهية”  التمييز  مكافحة  “قانون  مثل 
والقانون الحتادي رقم /7/ ل�ضنة 2013 
لإن�����ض��اء م��رك��ز ه���داي���ة ال�����دويل ل��ل��ت��م��ي��ز يف 

مكافحة التطرف العنيف.
د اأن دولة الإم��ارات ت�ضطلع بدور فاعل  واأكرّ
الإره���اب وهي  ال��دويل ملكافحة  التحالف  يف 
والتعاون  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ت����درك 
ملكافحة  ال������دويل  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ف���اع���ل 

املعلومات  تبادل  وتعزيز  الإرهابي  اخلطاب 
وامل�ضاركة باأف�ضل املمار�ضات املعمول بها بني 

الدول لتح�ضني جهود املكافحة.
ا���ض��ت�����ض��اف��ة دول���ة  اإىل  ال�����ض��ام�����ض��ي  اأ����ض���ار  و 
املوؤمتر   -  2017 مايو  خ��الل   - الم����ارات 
الدويل لتجرمي الإرهاب اللكرتوين الذي 
جترمي  ح��ول  اأب��وظ��ب��ي  “اإعالن  عنه  ���ض��در 
اإىل  ي�ضعى  وال����ذي  اللكرتوين”  الإره�����اب 
اإزاء  و���ض��ري��ع  م��ن�����ض��ق  دويل  حت����رك  اإي���ج���اد 
املخاطر والتهديدات الإرهابية اللكرتونية، 
وخا�ضة يف ظل ت�ضاعد التهديدات الإرهابية 
التي تنطلق من الف�ضاء اللكرتوين وتعك�س 
مبخاطرها على الأفراد واملجتمعات والدول 

عامة.

•• دبي- وام:

 كرم مهرجان طريان الإمارات لالآداب ال�ضعراء ال�ضباب 
املتميزين يف حفل توزيع جائزة “تعليم” لل�ضعر خالل 
املهرجان الذي انطلقت فعالياته اأم�س الأول وي�ضتمر 

حتى 9 مار�س اجلاري يف في�ضتفال �ضيتي بدبي.
للم�ضاركات  ت���ذك���اري  ك��ت��اب  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زون  وح�����ض��ل 
الفائزة وكاأ�س تذكاري وقام بت�ضليم اجلوائز للفائزين 
وال�ضاعر  ���ض��ي��غ��ال  ج��و���ض��وا   2019 م��ه��رج��ان  ���ض��اع��ر 
تعد  التي  البلو�ضي  اإبراهيم  وزينب  بريوتية  م�ضعب 

من اأبرز �ضعراء ال�ضعر ال�ضعبي.
واأثنت رو�س مار�ضال الرئي�س التنفيذي ل� “تعليم” على 
اجلائزة يف حفل توزيع اجلوائز ..منوهة باأنها حققت 
جناحا كبريا هذا العام بجعلها ال�ضعر متاحا للجميع. 
واأ�ضافت اأن امل�ضابقة ت�ضكل حافزا رائعا يعزز من مكانة 
للتعبري  من�ضة  ويوفر  الأ�ضغر  الأج��ي��ال  ل��دى  ال�ضعر 
عن الأفكار وامل�ضاعر والت�ضورات ب�ضكل رائع ..معربة 
حمبة  غر�س  يف  ثمارها  امل�ضابقة  توؤتي  ب��اأن  اأملها  عن 
ال�ضعر والأدب باللغتني العربية والإجنليزية يف نفو�س 

الطالب مما يهذب م�ضاعرهم وي�ضمو باأفكارهم.

ويحفل برنامج املهرجان بجل�ضات التوا�ضل والت�ضلية 
ال��ت��ي ت�ضتمل على  امل��ت��ن��وع��ة  وامل��ع��ل��وم��ات وب��امل��وا���ض��ي��ع 
الأعمال الروائية والتاريخ وال�ضوؤون املعا�ضرة والغذاء 
وال�����ض��ح��ة وال�����ض��ف��ر وال�����ض��رية والأع���م���ال وغ��ريه��ا من 
املوا�ضيع الكثرية وهناك فر�س ا�ضتثنائية لال�ضتمتاع 
بال�ضعر وامل�ضاركة يف ور�س الكتابة الإبداعية واملناق�ضة 

البناءة حول جمموعة وا�ضعة من املوا�ضيع.
جلميع  وجل�ضات  وب��رام��ج  فعاليات  امل��ه��رج��ان  وي��وف��ر 
واملفكرين  الكتاب  اأب��رز  يقدمها  واجلن�ضيات  الأع��م��ار 

�ضانعي الراأي.

•• عمان- وام:

 و����ض���ل���ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  ع��ب��داهلل 
وفد  راأ����س  على  الحت���ادي  الوطني 
املجل�س اإىل العا�ضمة الأردنية عمان 
الدورة  اأع��م��ال  يف  للم�ضاركة  اأم�����س 
الحتاد  ملوؤمتر  والع�ضرين  التا�ضعة 
�ضيعقد  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���اين 
ي��وم��ي 3 و 4 م��ار���س احل���ايل حتت 
الأبدية  العا�ضمة  )ال��ق��د���س  �ضعار 

لدولة فل�ضطني(.
الدكتورة  معايل  ا�ضتقبال  يف  وك��ان 
معايل  امل���راف���ق  وال���وف���د  القبي�ضي 
ع��اط��ف ال���ط���راون���ه رئ��ي�����س جمل�س 

النواب الأردين.
ع�ضويته  يف  امل��ج��ل�����س  وف���د  وي�����ض��م 
�ضعادة كل من اأحمد يو�ضف النعيمي 
اأح��م��د احل��م��ودي وخلفان  وحم��م��د 
ع��ب��داهلل ب��ن ي��وخ��ه و���ض��امل عبداهلل 
ال�ضام�ضي وناعمة عبداهلل ال�ضرهان 
الظاهري  ���ض��ب��ي��ب  اأح���م���د  و���ض��ع��ادة 

الأمني العام للمجل�س.
القبي�ضي  ال��دك��ت��ورة  معايل  واأك���دت 
اأهمية هذه الدورة من عمل الحتاد 

ال����ربمل����اين ال���ع���رب���ي ك���ون���ه���ا حتمل 
الفل�ضطينية  بالق�ضية  يتعلق  ا�ضم 
اأن  يجب  ال���ذي  ال���دور  اإىل  م�ضرية 
تلعبه الربملانات العربية لدعم هذه 
الدعم  اأهمية  الق�ضية م�ضددة على 

العربي حلقوق ال�ضعب الفل�ضطيني 
الإ�ضرائيلية  امل�����ح�����اولت  ظ����ل  يف 
والتن�ضل  ال�����ض��الم  ج��ه��ود  ل��ع��رق��ل��ة 
ال��دول��ي��ة وانتهاك  م��ن الل��ت��زام��ات 
الأع�����راف وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة من 

للم�ضا�س  امل�����ض��ت��م��ر  ال�����ض��ع��ي  خ���الل 
والقانونية  التاريخية  بالو�ضعية 

للقد�س.
الإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليها  وق��ال��ت 
مقدمة  م��ن  ك��ان��ت  تاأ�ضي�ضها  م��ن��ذ 

العربي  ال��ع��م��ل  مل�����ض��رية  ال��داع��م��ني 
ق�ضاياه  ع���ن  وال����دف����اع  امل�������ض���رتك 
توجيهات  اأن  اإىل  معاليها  م�ضرية 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
على  دائ��م��ا  ت�ضدد  امل�ضلحة  للقوات 
ت�ضخري كل اإمكانيات الدولة ل�ضالح 

ق�ضايا المة العربية والإ�ضالمية.
وقالت معاليها "اإن املجل�س الوطني 

ا�ضرتاتيجيته  ���ض��م��ن  الحت�������ادي 
الربملانية 2016 � 2021 يحر�س 
الربملانية  ع���الق���ات���ه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
العمل  م�ضرية  وي��دع��م  وتطويرها 

العربي امل�ضرتك وتفعيلها.

مهرجان طري�ن �الإمار�ت لالآد�ب يكرم �ملو�هب �ل�ضبابة �لو�عدة

�الإمار�ت توؤكد �أمام جمل�س حقوق �الن�ضان �إنها ت�ضطلع بدور فاعل يف 
�لتحالف �لدويل ملكافحة �الإرهاب

�أمل �لقبي�ضي ت�ضل �إىل �الأردن على ر�أ�س وفد �ملجل�س �لوطني �الحتادي

»�لعالقات �حلكومية يف �ل�ضارقة« تبحث �ضبل �لتعاون مع كوريا �جلنوبية
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اأخبـار الإمـارات

•• لندن -وام:

زارت الطالبات امل�ضاركات فى برنامج 
القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب الأك���ادمي���ى الذى 
للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
العايل يف ا�ضكتلندا جمل�س اللوردات 
ال��ربي��ط��ان��ى خ��الل ال���ض��ب��وع الرابع 
فى  يق�ضينه  ال����ذى  ال��ربن��ام��ج  م���ن 

لندن.
نظمت اللقاء البارونة اأودين مديرة 
امل�ضلمات  للن�ضاء  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
“تغيري  حل��م��ل��ة  امل���ح���رك���ة  وال����ق����وة 
ال�ضيوف  من  بح�ضورعدد  الن�س” 
ومب�ضاركة  وال��ربمل��ان��ي��ني  ال��ب��ارزي��ن 
����ض���ع���ادة ���ض��ل��ي��م��ان ح���ام���د امل���زروع���ى 
املتحدة  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري 
و�ضعادة مريزا ال�ضايغ رئي�س جمل�س 
امناء كلية اآل مكتوم للتعليم العاىل 

و�ضعادة اللورد الدر رئي�س الكلية.
كلمتها  خ����الل  ال���ب���ارون���ة  وو���ض��ف��ت 
احلملة بانها املن�ضة التي من �ضاأنها 
متكني املراأة من خالل اإي�ضال �ضوتها 

ودعم ح�ضورها وجتربتها ..م�ضيفة 
التى  امل��خ��اوف  من  العديد  هناك  ان 
عدم  ظ��اه��رة  ان  ك��م��ا  جيلنا  ت��واج��ه 
امل�ضاواة مازالت منت�ضرة فى املجمتع 
وم���ن ال�������ض���رورى ال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا اىل 

جنب ليجاد احللول الالزمة لعامل 
جانبه  من   . ومتا�ضكا  م�ضاواة  اأك��رث 
كلية  اأن  ال�ضايغ  م���ريزا  �ضعادة  ق��ال 
اآل مكتوم فخورة جدا بدعم احلملة 
وتتطلع اىل تطورها وتقدمها وا�ضار 

اىل ان زيارة الطالبات من المارات 
هى  ا�ضكتلندا  اىل  وم�ضر  وماليزيا 
ال���روع���ة اىل جانب  ف���ى غ��اي��ة  اأم����ر 
وامل�ضاركة  اللوردات  ملجل�س  زيارتهن 
ف���ى ال��ن��ق��ا���س ح����ول ع��م��ل احل��م��ل��ة . 

الطالبات  ل��ق��اء  اىل  ال�ضايغ  وا���ض��ار 
اللوردات  من  بخم�س  الزيارة  خالل 
بزيارة  رح��ب��وا  ال��ذي��ن  وزي����رة  منهم 
ابتعاثهن  بفكرة  م�ضيدين  الطالبات 
اىل ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ي��ث ا���ض��ت��ع��ر���س كل 

منهم خربته فى العمل الربملانى فى 
جمل�س اللوردات واملكانة التى و�ضلوا 
تعرفت  اللقاءات  ه��ذه  وخ��الل  اليها 
الربملانى  �ضريالعمل  على  الطالبات 
ل��ه خالل  كلمة  ف��ى  ال�ضايغ  وق���ال   .

ال��ي��وم جانب  ال��ل��ق��اء ان م��اراي��ت��م��وه 
الماراتية  امل����راأة  ح��رك��ة  ع��ن  ب�ضيط 
وواق��ع��ه��ا ف��ى الم����ارات حيث و�ضلت 
املجل�س  وع�ضوة  وزي��رة  من�ضب  اىل 
بتوجيها  م�ضيدا  الحت��ادى  الوطنى 

بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
املجل�س  ف��ى  للمراأة  تكون  اهلل” ب��اأن 
 50 الوطنى الحت��ادى القادم ن�ضبة 

باملائة.

•• دبي-الفجر: 

الإمارات  �ضهر  يف  م�ضاركتها  �ضمن 
وزارة  ن��ظ��م��ت   ،2019 ل��الب��ت��ك��ار 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�����ض��وؤون  ال���دول���ة 
كليات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الحت��������ادي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف دب���ي م���ب���ادرة “ 
لتمكني  النتخابات”  خم���ت���رب 
بتطوير  امل�������ض���ارك���ة  م����ن  ال�������ض���ب���اب 
جميع  يف  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ثقافة  ن�ضر  وامل�ضاهمة يف  مراحلها، 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 
امل��ب��ادرة التي تنفذها  وت��ه��دف ه��ذه 
اإ����ض���راك  اإىل  م����رة  لأول  ال��������وزارة 
العملية  ت����ط����وي����ر  يف  ال���������ض����ب����اب 
النتخابية يف كافة مراحلها، وذلك 
متكنهم  من�ضة  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
ومقرتحاتهم  اآرائ����ه����م  ط����رح  م���ن 
مبتكرة  اآل����ي����ات  ح����ول  واأف����ك����اره����م 
�ضاأنها  من  حديثة  متطورة  واأدوات 
العملية  ت���ط���وي���ر  يف  امل�������ض���اه���م���ة 
وبهذه  ال�����دول�����ة.  يف  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
هالل  ط��ارق  �ضعادة  توجه  املنا�ضبة، 
ل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزارة  وكيل  ل��وت��اه، 
بال�ضكر  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 

ول�ضعادة  العليا  التقنية  كليات  اإىل 
ال�ضام�ضي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ال��دك��ت��ور 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 
لتحقيق  ال���ك���ب���رية  اجل����ه����ود  ع���ل���ى 
التكامل واإر�ضاء �ضراكة فاعلة تدعم 
ال�ضاملة  التنمية  حتقيق  م�����ض��رية 
جميع  يف  ب���ال���دول���ة  وامل�������ض���ت���دام���ة 
املجالت.   واأ�ضاف �ضعادته:” توؤمن 
يف  ال�ضتثمار  ب��اأن  الر�ضيدة  القيادة 
داع��م مهم  ال�ضباب هو  ق��درات  بناء 
يف �ضناعة م�ضتقبل م�ضرق، ولذلك 
فهي حتر�س دائماً على توفري كافة 
ال�ضباب  مت��ك��ن  ال��ت��ي  الح��ت��ي��اج��ات 
والتقدم  التنمية  م�ضرية  دع��م  م��ن 
ب���ث���ب���ات ع���ل���ى ج���م���ي���ع امل����وؤ�����ض����رات، 
م�ضاهمني  ل���ي���ك���ون���وا  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ف���اع���ل���ني يف حت���ق���ي���ق الإجن����������ازات 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت.  
مع  ومت��ا���ض��ي��اً  �ضعادته:”  واأ����ض���اف 
للقيادة  ال�������ض���دي���دة  ال����روؤي����ة  ه����ذه 
الدولة  وزارة  يف  نحر�س  احلكيمة، 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون 
وال�ضتفادة  ال�����ض��ب��اب  اإ����ض���راك  ع��ل��ى 
م����ن اإب���داع���ات���ه���م وال����ض���ت���ث���م���ار يف 
ت�ضكل  التي  وابتكاراتهم  مهاراتهم 

املجتمع  ل��ت��ن��م��ي��ة  م���ه���م���اً  راف����������داً 
ال�ضرتاتيجية  اأه���داف���ن���ا  وت��ن��ف��ي��ذ 
ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ثقافة  بتعزيز 
مبادرة  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
كاإحدى  النتخابات”  “خمترب 
الإمارات  ال���وزارة يف �ضهر  م��ب��ادرات 
من  ن�ضعى  والتي  لالبتكار2019، 
اأفكار  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  خ��الل��ه��ا 
اآليات  ح��ول  ومقرتحاتهم  ال�ضباب 
لتطوير  ح��دي��ث��ة  واأدوات  م��ب��ت��ك��رة 
جميع  يف  النتخابية  العملية  �ضري 
يف  امل�ضاهمة  ج��ان��ب  اإىل  م��راح��ل��ه��ا، 
تفعيل م�ضاركتهم يف م�ضرية التنمية 
الدولة.  ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية 
املبادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  �ضعادته  واأ���ض��ار 
لبتكارات  حا�ضنة  �ضتكون  املبتكرة 
ال�����ض��ب��اب وم��ن�����ض��ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
ن�ضر  م�����ض��رية  دف����ع  اإب���داع���ات���ه���م يف 
ث��ق��اف��ة امل�������ض���ارك���ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة اإىل 
اآف���اق وا���ض��ع��ة وج��دي��دة تتحقق من 
خاللها التنمية امل�ضتدامة، والروؤية 
تكون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ط��م��وح��ة 
الإم��ارات من اأف�ضل دول العامل يف 
جميع  يف  والأوىل  امل�ضتويات  جميع 
املجالت.  ومن جانبه، رحب �ضعادة 

ال�ضام�ضي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ال��دك��ت��ور 
العليا،  التقنية  مدير جممع كليات 
“خمترب  فعالية  اف��ت��ت��اح  ب��داي��ة  يف 
لوتاه  ط���ارق  ب�ضعادة  النتخابات” 
املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  وكيل 
ال��وط��ن��ي الحت�������ادي، م����وؤك����داً على 
ع���الق���ات ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ة بني 
كليات التقنية العليا ووزارة الدولة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون 
ن�����ض��ر الوعي  ب���ه���دف  ���ض��ن��وات  م��ن��ذ 
والفتيات  ال�����ض��ب��اب  ب��ني  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
القانونية  ب�����الأط�����ر  وت���وع���ي���ت���ه���م 
بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

النتخابية بالدولة.
�ضعداء  ال�ضام�ضي  الدكتور  واأ�ضاف 
الدولة  وزارة  م��ع  بامل�ضاركة  ال��ي��وم 
فعالية  يف  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون 
وال�����ذي  النتخابات”  “خمترب 
امل�ضاركة  م�ضتوى  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف 
مرحلة  م��ن  والن��ط��الق  الطالبية 
الوعي اإىل التفاعل من خالل منح 
اإبداعية  اأفكار  طرح  فر�ضة  الطلبة 
املقبلة  ال���������دورة  ت����دع����م  م���ب���ت���ك���رة 
�ضواء  الوطني  املجل�س  لنتخابات 
اأو  الت�ضويت  اآل��ي��ات  م�ضتوى  على 

م�ضرياً  وغريها،  النتخابية  املراكز 
نحتاج لال�ضتعانة  اليوم ل  اأننا  اإىل 
فجيل  والبتكار،  للتطوير  بخرباء 
خمزون  لديهم  والفتيات   ال�ضباب 
م���ن ال��ط��اق��ة والإب��������داع يف ظ���ل ما 
يتمتعون به من اإمكانات يف التعامل 
مع التكنولوجيا والتقنيات احلديثة 
التي هي جزء من حياتهم اليومية، 
من  الكثري  لديها  التقنية  وكليات 
طرح  وباإمكانهم  املبتكرين  الطلبة 
يف  التقنيات  ا�ضتثمار  لكيفية  اأفكار 

دعم العملية النتخابية. 
امل���ب���ادرة ط���رح حتديات  وت�����ض��م��ن��ت 
النتخابية،  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ���ض��ل��ة  ذات 
لها  م�ضتقبلية  ح��ل��ول  وا�ضتك�ضاف 
التجريبي  امل��ن��ه��ج  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
القائم على مناذج معتمدة من مركز 
حممد بن را�ضد لالبتكار احلكومي 
البتكار  خم����ت����ربات  ت�����ض��م��ي��م  يف 
اخلروج  ي�ضتهدف  حيث  احلكومي. 
العملية  ملكونات  ا�ضت�ضرافية  باأفكار 
النتخابية، وال�ضتفادة من املخترب 
ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ثقافة  ن�ضر  يف 
النتخابات  ب���اآل���ي���ات  وال���ت���ع���ري���ف 
ومكوناتها ب�ضكل مبتكر، وذلك من 

�ضكل  تطوير  على  ال��رتك��ي��ز  خ��الل 
جهاز الت�ضويت الإلكرتوين ليكون 

اأكرث �ضهولة يف ال�ضتخدام.  
�ضجل  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت�����ض��اف 
تنفذها  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  امل����ب����ادرات 
املجل�س  ل�������ض���وؤون  ال����دول����ة  وزارة 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
ت�ضعى  والتي  العليا،  التقنية  كليات 
ن�ضر  يف  امل�ضاهمة  اإىل  خاللها  م��ن 
ثقافة امل�ضاركة ال�ضيا�ضية بني طلبة 

الكليات. 

م�سرية  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ف��خ��ر 
التنمية 

التقنية  ك��ل��ي��ات  ط��ل��ب��ة  وع����رب  ه����ذا 
العليا من امل�ضاركني  �ضمن “خمترب 
باإتاحة  �ضعادتهم  عن  النتخابات” 
ال��ف��ر���ض��ة ل��ه��م ب��امل�����ض��ارك��ة يف طرح 
بالعملية  ت��ت��ع��ل��ق  م��ب��ت��ك��رة  اف���ك���ار 

النتخابية بالدولة.
الكتبي  عبداهلل  الطالب  ذك��ر  حيث 
اأن  الع���م���ال،  اإدارة  تخ�ض�س  م���ن 
النتخابات  خمترب  يف  م�ضاركتهم 
ومبهاراتهم  باأنف�ضهم  ثقتهم  تعزز 
اأفكار  ب��ت��ق��دمي  ي�����ض��ارك��ون  ك��ون��ه��م 

الحتادي  الوطني  باملجل�س  تتعلق 
وق�ضايا  ����ض���وؤون  مب��ن��اق�����ض��ة  امل��ع��ن��ي 
الوطن واملواطن، معرباً عن �ضكره 
الوطني  املجل�س  ول����وزارة  للكليات 

على اإتاحة هذه الفر�ضة لهم.
كما ذكرت الطالبة اأ�ضماء ال�ضام�ضي 
النتخابات  خمترب  يف  �ضاركت  اأنها 
تتعلق  حت�����دي�����ات  ت�������ض���م���ن  ال�������ذي 
النتخابات  م���راك���ز  ع��م��ل  ب���اآل���ي���ات 
وك���ي���ف���ي���ة ال����ت���������ض����وي����ت، ح����ي����ث مت 
احلالية  امل��م��ار���ض��ات  ع��ل��ى  تعريفنا 
الأفكار  ومناق�ضة  امل��راح��ل  ه��ذه  يف 
با�ضتخدام  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
لتطوير  ال��ي��وم  احلديثة  التقنيات 
بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل���وان���ب  ه���ذه 

النتخابية. 
اأحمد  ق����ال خ��ل��ي��ف��ة  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
هند�ضة  ط���ال���ب  وه����و  ال�������ض���وي���دي، 
�ضكلت  العليا:”  التقنية  كليات  يف 
امل���ب���ادرة اإ���ض��اف��ة ن��وع��ي��ة ل��ن��ا، حيث 
ت��ط��وي��ر ق��درت��ن��ا على  اأ���ض��ه��م��ت يف 
البتكار من خالل تطوير مهاراتنا 
كما  واح���د،  ف��ري��ق  �ضمن  العمل  يف 
اإثراء  يف  �ضاهمت  جتربة  كانت  اأنها 
م��ع��ارف��ن��ا مب���ا مي��ك��ن��ن��ا م���ن خدمة 

التقدم  م�����ض��رية  ودع�����م  جم��ت��م��ع��ن��ا 
اأمنة  اأ�ضارت  جانبها،  من  لدولتنا.  
ال��ق�����ض��اب، وه����ي ط��ال��ب��ة ت��رب��ي��ة يف 
كليات التقنية العليا اإىل اأن املبادرة 
مهاراتنا  ل��ت��ط��وي��ر  م��ن�����ض��ة  ك���ان���ت 
البتكار  ع��ل��ى  وق��درت��ن��ا  الب��داع��ي��ة 
املجتمع  التنمية يف  خلدمة م�ضرية 
تطوير  يف  امل�����ض��اه��م��ة  خ�����الل  م����ن 
اجلهود  ودع��م  النتخابية  العملية 
ون�ضر  الوعي  حت�ضني  اإىل  الرامية 

ثقافة امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 
اأك�����د حممد  ن��ف�����ض��ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
هند�ضة  ط����ال����ب  وه������و  احل���������ض����ام، 
العليا  التقنية  كليات  يف  ميكانيكية 
التي  الب��ت��ك��ار  م���ب���ادرة خم��ت��رب  اأن 
ل�ضوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
املجل�س الوطني الحتادي بالتعاون 
�ضاهمت  العليا  التقنية  كليات  م��ع 
لطرح  ال�ضباب  اأم��ام  املجال  فتح  يف 
اأفكار واآرائهم توظيف مقرتحاتهم 
التنمية  م�ضرية  لدفع  واإبداعاتهم 
القيادة  روؤي����ة  حتقيق  اإىل  و���ض��وًل 
الر�ضيدة يف اأن تكون دولة الإمارات 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل 

وعلى كافة امل�ضتويات.  

•• دبي-وام:

اجلماعي  ال��ن��ق��ل  و���ض��ائ��ل  م�ضتخدمي  ع���دد  ب��ل��غ   
وال��ت��ن��ق��ل امل�����ض��رتك خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف دبي 
دب���ي وحافالت  وت����رام  “ م���رتو  ت�ضمل  وال��ت��ي   -
البحري”  ال��ن��ق��ل  ال��ع��ام��ة وو���ض��ائ��ل  امل��وا���ض��الت 
التاأجري  ومركبات  اللكرتوين  ومركبات احلجز 
الأج�����رة - حوايل  اإىل م��رك��ب��ات  اإ���ض��اف��ة  ال��ذك��ي 
مليونا   569 بنحو  مقارنة  راكب  مليون   589
لعدد  ال��ي��وم��ي  امل��ت��و���ض��ط  ب��ل��غ  فيما   2017 ع���ام 
املا�ضي  العام  النقل اجلماعي  م�ضتخدمي و�ضائل 
بنحو  مقارنة  راك��ب  اآلف  و610  مليون  ق��راب��ة 

مليون و560 األفا يف 2017.
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر  �ضعادة  وق��ال 
واملوا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س 
بدبي اإن �ضهر دي�ضمرب �ضجل اأعلى معدل يف عدد 
ركاب و�ضائل النقل اجلماعي حيث �ضهد نقل اأكرث 
 18 ب��واق��ع  راك���ب  األ���ف  و400  مليوناً   52 م��ن 
مليوناً و200 األف راكب ملرتو دبي و15 مليوناً 
األ��ف راك��ب ملركبات الأج��رة و14 مليوناً  و400 

و100  ومليونني  للحافالت  راك��ب  األ��ف  و700 
األ���ف راك���ب ل��و���ض��ائ��ل ال��ت��ن��ق��ل امل�����ض��رتك مركبات 
احل��ج��ز الل���ك���رتوين وال��ت��اأج��ري ال��ذك��ي ومليون 
و400 األف راكب لو�ضائل النقل البحري و580 
ب�  األ��ف راك��ب ل��رتام دب��ي وح��ل �ضهر مار�س ثانياً 
52 مليوناً و300 األف راكب وتراوح عدد الركاب 
45 مليون  اإىل  52 مليوناً  يف باقي الأ�ضهر بني 

راكب.
الن�ضبة  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ح��وذ  دب���ي  م���رتو  اأن  واأو����ض���ح 
الكربى لعدد م�ضتخدمي و�ضائل النقل اجلماعي 
 35 مبعدل  الأج��رة  ومركبات  امل�ضرتك  والتنقل 
يف امل��ائ��ة وج����اءت م��رك��ب��ات الأج����رة ث��ان��ي��اً بن�ضبة 
العامة  املوا�ضالت  حافالت  وحلت  املائة  يف   30
اأن مرتو  اإىل  ..م�ضرياً  املائة  29 يف  بن�ضبة  ثالثاً 
دبي بخطية الأحمر والأخ�ضر نقل العام املا�ضي 
بنحو  راكب مقارنة  األف  و400  ماليني   204
2017 وبلغ  األف راكب يف  200 مليون و800 
ع��دد م�ضتخدمي اخل��ط الأحمر مل��رتو دب��ي العام 
راك��ب مقارنة  األ��ف  و400  132 مليونا  املا�ضي 
عام  يف  راك���ب  األ���ف  و500  مليونا   128 بنحو 

املا�ضي  العام  الأخ�ضر  اخلط  نقل  فيما   2017
 2017 72 مليون راكب ونقل عددا مماثال يف 
..م�ضرياً اإىل اأن حمطتي برجمان والحتاد اللتني 
تعتربان حمطات م�ضرتكة على اخلطني الأحمر 
عدد  يف  الأ�ضد  ن�ضيب  على  ا�ضتحوذتا  والأخ�ضر 
ركاب مرتو دبي العام املا�ضي حيث بلغ عدد ركاب 
حمطة برجمان للخطني الأحمر والأخ�ضر 12 
ركاب  ع��دد  بلغ  فيما  راك���ب  األ���ف  و800  مليوناً 

حمطة الحتاد 10 ماليني و900 األف راكب.
حمطة  ف�ضجلت  الأح���م���ر  ل��ل��خ��ط  بالن�ضبة  اأم����ا 
الركاب  اأكرب عدد من  املتعددة  لل�ضلع  دبي  مركز 
األف راكب وجاءت  10 ماليني و800  باإجمايل 
هاربر  نخيل  حمطة  لإغ��الق  نظراً  القفزة  ه��ذه 
اند تاور ب�ضبب اأعمال م�ضروع م�ضار 2020 ملرتو 
دبي تلتها حمطة الرقة ب� 9 ماليني و800 األف 
راك��ب ث��م حمطة ب��رج خليفة دب��ي م��ول ب��� �ضبعة 
األ��ف راك��ب وحمطة دي��رة �ضيتي  ماليني و700 
األف راكب وحمطة  �ضنرت �ضبعة ماليني و600 
األ��ف راكب  الإم���ارات �ضبعة ماليني و300  مول 
وع��ل��ى م�����ض��ت��وى اخل���ط الأخ�����ض��ر ج����اءت حمطة 

الفهيدي يف املرتبة الأوىل يف عدد الركاب بواقع 
األ��ف راك��ب تلتها حمطة بني  و100  ماليني   8
يا�س ب� 6 ماليني و500 األف راكب وحلت حمطة 
األف راكب ثم  5 ماليني و700  ب�  ال�ضتاد ثالثاً 
حمطة عود ميثاء ب� 5 ماليني و200 اآلف راكب 
وحمطة �ضالح الدين ب� 5 ماليني راكب. واأو�ضح 
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف الهيئة اأن 
6 م��الي��ني و400  املا�ضي  ال��ع��ام  دب��ي نقل  ت���رام 
األف  6 ماليني و200  األ��ف راك��ب مقارنة بنحو 
2017 فيما بلغ ع��دد م�ضتخدمي  راك��ب يف ع��ام 
 167 املا�ضي  العام  العامة  املوا�ضالت  حافالت 
 155 بنحو  مقارنة  راك���ب  األ���ف  و900  مليوناً 
مليوناً و32 األف راكب يف عام 2017 وبلغ عدد 
ت�ضمل  التي  البحري  النقل  و�ضائل  م�ضتخدمي 
وفريي  املائي  والتاك�ضي  املائي  والبا�س  العربات 
راكب  األف  و140  14 مليوناً  املا�ضي  العام  دبي 
األ���ف راك���ب يف  13 م��ل��ي��ون��اً و76  م��ق��ارن��ة بنحو 
ت�ضمل  التي  امل�ضرتك  التنقل  و�ضائل  اأما   2017
مركبات احلجز الإلكرتوين والتاأجري الذكي فقد 
نقلت 22 مليوناً و160 األف راكب العام املا�ضي 

راك��ب يف  األ��ف  و50  17 مليوناً  مقارنة بحوايل 
عام 2017 م�ضرياً اإىل اأن مركبات الأجرة يف دبي 
و�ضركات  تاك�ضي  وهال  دبي  تاك�ضي  ت�ضمل  والتي 
المتياز نقلت العام املا�ضي 173 مليوناً و768 
األف راكب. واأعرب مطر الطاير عن �ضروره بهذه 
والربامج  اخل��ط��ط  فاعلية  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  النتائج 
التي نفذتها الهيئة لتوفري بدائل متنوعة لتنقل 
ال�ضكان يف دبي موؤكداً اأن منظومة النقل اجلماعي 
يف دبي التي تتكامل عنا�ضرها مع بع�ضها البع�س 
باتت ت�ضكل العمود الفقري حلركة تنقل ال�ضكان 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اإم������ارة دب����ي وجن���ح���ت هذه 
ثقافة  يف  وت��ط��وي��ر  تغيري  اإح�����داث  يف  امل��ن��ظ��وم��ة 
ال�ضكان مبختلف �ضرائحه جتاه ا�ضتخدام و�ضائل 
امل��وا���ض��الت ال��ع��ام��ة ح��ي��ث ب���داأ ال�����ض��ك��ان يدركون 
ف��وائ��د وم��زاي��ا ا���ض��ت��خ��دام ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي مثل 
وارتفاع  ل��ل��رك��اب  واجل�����ض��دي��ة  النف�ضية  ال���راح���ة 
على  املرتتبة  النفقات  وتقليل  ال�ضالمة  م�ضتوى 
املركبات  و�ضيانة  الوقود  من  املركبات  ا�ضتخدام 
وغريها اذ يوؤكد ذلك زيادة ن�ضبة الرحالت التي 
امل�ضرتك  والتنقل  اجلماعي  النقل  بو�ضائل  تتم 

 17.5 اإىل   2006 6 يف املائه عام  اأق��ل من  من 
تراكمية  ���ض��ن��وي��ة  ب���زي���ادة   2018 ع���ام  امل��ائ��ه  يف 
اإن اخلطط  امل��ائ��ة. وق��ال  9.3 يف  ت�ضل حل��وايل 
التي  والنقل  للطرق  والتنفيذية  ال�ضرتاتيجية 
تركز  مبوجبها  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  تعمل 
الن�ضيابية  اأن حتقيق  التكامل مبعنى  على مبداأ 
توفري  على  يعتمد  الإم����ارة  يف  التنقل  و�ضهولة 
�ضبكات  وتو�ضيع  تطوير  ت�ضمل  متكاملة  ح��ل��ول 
بجميع  اجلماعي  النقل  ون��ظ��ام  واملعابر  ال��ط��رق 
ع��ن��ا���ض��ره م��ن م���رتو وت����رام وح���اف���الت وو�ضائل 
نقل بحري وو�ضائل امليل الأول والخري وتطوير 
مرافق امل�ضاة والدراجات الهوائية وتطوير اأنظمة 
اأف�ضل  لتحقيق  ال��الزم��ة  التقنية  والنقل  امل���رور 
ا���ض��ت��غ��الل واأع��ل��ى ك��ف��اءة ل��ن��ظ��ام ال��ط��رق والنقل 
اجلماعي وكذلك تطبيق ال�ضيا�ضات القادرة على 
احلد من اعتماد اجلمهور على املركبات اخلا�ضة 
النقل  واأ���ض��ال��ي��ب  و�ضائل  على  اعتمادهم  وزي���ادة 
الأخرى �ضاملة و�ضائل النقل اجلماعي والت�ضارك 
تزيد  دب��ي  مثل  مدينة  يف  �ضيما  ل  ال��رح��الت  يف 

فيها ملكية املركبات اخلا�ضة.

2018 يف  بدبي  �الأجرة  ومركبات  �جلماعي  �لنقل  و�ضائل  ��ضتخدمو�  ر�كب  مليون   589

�مل�ضاركات فى برنامج �لتعددية �لثقافية يزرن جمل�س �للورد�ت �لربيطاين

وز�رة �لدولة ل�ضوؤون �ملجل�س �لوطني �الحتادي تطلق خمترب 
�النتخابات الإ�ضر�ك �ل�ضباب يف تطوير �لعملية �النتخابية
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اأعربت وزيرة العدل الأملانية كاتارينا باريل، عن حتفظها على بع�س 
املقاتلني  جتريد  ب�ضاأن  الداخلية  ل��وزارة  قانون  م�ضروع  يف  النقاط 
الإرهابيني من اجلن�ضية، وذلك ب�ضبب عزم وزير الداخلية هور�ضت 

زيهوفر ت�ضديد القواعد بالن�ضبة لالأطفال اأي�ضاً.
املقاتلني  من  اجلن�ضية  �ضحب  قاعدة  على  موافقتها  ب��اريل  واأب���دت 
الإرهابيني، وهي القاعدة التي مت التفاق عليها يف ميثاق الئتالف 

احلاكم.
ت�ضايتونغ”  “راين-نيكار  ل�ضحيفة،  ت�ضريحات  يف  ب��اريل  وق��ال��ت 
الأملانية ال�ضادرة اليوم، “اأنا متفقة مع زميلي هور�ضت زيهوفر على 

تطبيقنا لهذا الهدف املحدد يف اأقرب وقت ممكن«.
ويهدف م�ضروع القانون اإىل جتريد مزدوجي اجلن�ضية من اجلن�ضية 
الأملانية، حال �ضاركوا يف القتال ل�ضالح ميلي�ضيات اإرهابية يف اخلارج، 
القواعد  ت�ضديد  اإىل  زيهوفر  وي�ضعى  داع�س.  تنظيم  اإرهابيي  مثل 
اأع��وام، الذين ح�ضلوا على اجلن�ضية   5 بالن�ضبة لالأطفال دون �ضن 

الأملانية بطريقة غري م�ضروعة عرب تزوير من جانب الوالدين.
ال�ضادرة  الإعالمية  الأملانية  “دويت�ضالند”  �ضبكة  �ضحف  وذك��رت 
وزارة  و�ضعته  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  م�����ض��ودة  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  ال�ضبت،  ال��ي��وم 
الداخلية، اأنه من املقرر األ يكون لل�ضلطات �ضالحيات تقديرية عند 

التعامل مع مثل هذه احلالت يف امل�ضتقبل.

قدم وزير الإعالم الباك�ضتاين فوؤاد ح�ضني �ضودري، طلباً للجنة نوبل 
نوبل  جلائزة  خ��ان  عمران  ب��الده  وزراء  رئي�س  لرت�ضيح  الرنويجية 
لل�ضالم 2020، جلهوده يف اإدارة الأزمة مع الهند، اإ�ضافًة اإىل جهوده 
اإىل  املقدم  باأفغان�ضتان، وغريها. وجاء يف الطلب  ال�ضالم  يف عملية 
جلنة نوبل الرنويجية، اأن “خان جدير باحل�ضول على اجلائزة لعام 
الآ�ضيوية  املنطقة  �ضراعات  حل  يف  احلثيثة  جلهوده  نظراً   2020
اأفغان�ضتان  وبني  والهند،  باك�ضتان  بني  وقعت  التي  ومنها  املختلفة، 
نيوز”  “جيو  قناة  اأوردت  ما  وفق  املتحدة، وغري ذلك”،  والوليات 
خان  “م�ضاهمات  اأن  اإىل  الطلب  واأ�ضار  ال�ضبت.  ام�س  الباك�ضتانية، 
ت�ضتحق العرتاف الدويل بها ومنحه نوبل لل�ضالم يف 2020. كما 
اأنه يجب اأن يتم العرتاف باأهدافه املتمثلة يف �ضمان ال�ضالم الدائم 
حد  اإىل  وتقديرها  الع�ضكرية،  النزعة  اإح��ي��اء  واإح��ب��اط  املنطقة،  يف 
كبري«. و�ضلمت باك�ضتان، الطيار الهندي اأبهيناندان فارتامان، الذي 
اأ�ضرته اإىل بالده، بعد اأن تعهد رئي�س الوزراء الباك�ضتاين عمران خان 
الهند. وحظي  اجل��ارة  لل�ضالم مع  منه  كبادرة  اأ�ضرته  اإىل  بت�ضليمه 
اإطالق �ضراح الطيار الهندي برتحيب كبري يف الو�ضط الباك�ضتاين 
موقع  “نوبل ال�ضالم لعمران خان”  الداخلي، حيث ت�ضدر ها�ضتاغ 
“تويرت” يف باك�ضتان. وكان اجلي�س الباك�ضتاين، قد اأعلن الأربعاء 
املا�ضي اإ�ضقاط طائرتني هنديتني داخل جماله اجلوي، م�ضرياً اإىل 

اأنه احتجز طياراً هندياً جنا بعد اإ�ضقاط طائرته وحتطمها.

املتحدة  الوليات  تعلن  اأن  املتوقع  اإن من  اأمريكيون  قال م�ضوؤولون 
م�ضرتكة  ع�ضكرية  ت��دري��ب��ات  جت��ري��ان  ل��ن  اأنهما  اجلنوبية  وك��وري��ا 

كبرية يف الربيع على اأن حتل حملها تدريبات اأ�ضغر.
اإنه �ضيجرى احلد  ويقول امل�ضوؤولون الأمريكيون منذ فرتة طويلة 
من نطاق تدريبات الربيع املعروفة با�ضم “فرخ الن�ضر” )فول اإيجل( 

و”العزم الرئي�ضي” )كي ريزولف(.
لكن اأحد امل�ضوؤولني قال طالبا عدم الك�ضف عن هويته اأم�س اجلمعة 

اإن من املتوقع �ضدور اإعالن ر�ضمي خالل الأيام القادمة.
وقال امل�ضوؤول اإن هذا القرار اأُتخذ منذ بع�س الوقت ومل يكن وليد 
والزعيم  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ب��ني  الأخ����رية  القمة 

الكوري ال�ضمايل كيم جوجن اأون.
وعادة  ع��ام  ك��ل  ربيع  يف  امليدانية  الن�ضر”  “فرخ  ت��دري��ب��ات  وجت��ري 
القوات الربية واجلوية والبحرية  اأف��راد  اآلف من  ما ي�ضارك فيها 
وقوات العمليات اخلا�ضة. اأما تدريبات “العزم الكبري” فهي مناورة 
حماكاة بالكمبيوتر. ووردت هذه الأنباء لأول مرة عرب قناة )اإن بي 

�ضي نيوز(.

عوا�صم

برلني

�إ�سالم �أباد

و��سنطن

جون�ضون: ��ضتفتاء بريك�ضت 
جديد يغ�ضب �لربيطانيني 

 •• نيودلهي-اأ ف ب:

قال وزير اخلارجية الربيطاين ال�ضابق بوري�س جون�ضون املوؤيد بقوة خلروج 
بالده من الحتاد الوروبي اإن تنظيم ا�ضتفتاء جديد حول بريك�ضت �ضيثري 

“غ�ضب” الربيطانيني، كما تهجم كذلك على قادة الحتاد الوروبي.
وا�ضاف خالل موؤمتر �ضحايف يف نيودلهي ب�ضان تنظيم ا�ضتفتاء جديد “ل 

اأعتقد اأن ذلك �ضيكون ممكنا«.
وتابع “اأعتقد اأن غ�ضب ال�ضعب وكذلك �ضجره �ضيكون قويا جدا. والنا�س 

�ضي�ضيبهم اجلنون من فكرة الت�ضويت جمددا على المر«.
واأ�ضار اىل ان حملة ا�ضتفتاء 2016 كانت “حامية جدا وق�ضمت” البلد يف 

العمق موؤكدا ان ت�ضويتا ثانيا �ضيرتك الآثر ذاته.
ا�ضتقال من حكومة ترييزا ماي احتجاجا على م�ضروعها  وكان جون�ضون 
يف  املتحدة  اململكة  بقاء  على  ين�س  ال��ذي  الوروب���ي  الحت���اد  م��ع  لالتفاق 
يف جزيرة ايرلندا طاملا مل تتم ت�ضوية  الحتاد اجلمركي و”�ضبكة امان” 
م�ضاألة احلدود بني جمهورية ايرلندا الع�ضو يف الحتاد الوروبي ومقاطعة 

ايرلندا ال�ضمالية التابعة للمملكة.
ورف�س الربملان الربيطاين يف كانون الثاين- يناير املا�ضي التفاق املربم، 
وباتت ماي و�ضط دوامة �ضيا�ضية خ�ضو�ضا مع اقرتاب موعد بريك�ضت يف 
“علينا ت�ضوية هذا الربيك�ضت  اآذار - مار�س احل��ايل. وقال جون�ضون   29
ب�ضكل �ضليم وعلى رئي�ضة ال��وزراء اأن تنهي م�ضالة �ضبكة المان وبطريقة 

تنا�ضب جممل اململكة املتحدة«.

يتعني اأن يقدم بوتفليقة ملف تر�سحه اليوم 

�جلز�ئر تنتظر رد �ملع�ضكر �لرئا�ضي على �لتظاهر�ت 

»�ل�ضرت�ت �ل�ضفر�ء« يتظاهرون لل�ضبت �ل�ضاد�س ع�ضر    •• باري�س-اأ ف ب:

تظاهر حمتجو “ال�ضرتات ال�ضفراء” يف جميع اأنحاء 
فرن�ضا لل�ضبت ال�ضاد�س ع�ضر، يف بداية اآذار-مار�س الذي 
مع  بالتزامن  رمزية  تعبئة  حركات  ي�ضهد  اأن  يريدون 

انتهاء “النقا�س الكبري«.
اإيريك  ال��ت��ح��رك مثل  �ضخ�ضيات  اأب���رز  م��ن  ع��دد  ودع���ا 
دروي�����ه وب��ري�����ض��ي��ال ل��ودو���ض��ك��ي وم��اك�����ض��ي��م ن��ي��ك��ول اإىل 
اآذار- تظاهرات يف عطلة نهاية الأ�ضبوع يف التا�ضع من 
اآذار-م��ار���س لتجمع كبري يف   16 مار�س، وخ�ضو�ضا يف 
باري�س غداة انتهاء “النقا�س الكبري” ومع مرور اأربعة 

اأ�ضهر على بدء التظاهرات.
اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اإىل  متوجها  دروي��ه  وق��ال 
تناموا  ل��ن  اآذار-م����ار�����س  �ضهر  “�ضت�ضهدون  م���اك���رون 

خالله كثريا«.
اأكرث من  اآذار-م��ار���س قادم منظم   16 “لدينا  واأ�ضاف 
اأي وق���ت م�ضى  اأك����رث م��ن  اأي وق���ت م�����ض��ى وح��م��ا���ض��ي 
مب�ضاركة الكثري من املناطق والكثري من البلدان التي 
وتابع “اآمل اأن تكونوا م�ضتعدين.  �ضتاأتي اإىل باري�س”. 

نحن يف ال�ضرق ننتظر هذا املوعد بفارغ ال�ضرب«.
ومن بوردو، دعا الرئي�س اإميانويل ماكرون الذي توجه 
اإليه كل التهامات، اجلمعة اإىل “العودة اإىل الهدوء”، 
موؤكدا اأن اأعمال العنف التي ت�ضهدها تظاهرات ال�ضبت 
مرات  دع��ا  الفرن�ضي  الرئي�س  وك��ان  مقبولة”.  “غري 

عدة اإىل الهدوء من دون جدوى.
الذي  �ضيا�ضته  م��ن  ال�����ض��ع��ب��ي  ال���ض��ت��ي��اء  م��واج��ه��ة  ويف 
اإىل  يتحول  اأن  قبل  ر�ضوم  زي��ادة يف  احتجاجا على  ب��داأ 
15 كانون الثاين- اأطلق ماكرون يف  مطالب متعددة، 
يناير نقا�ضا وطنيا ليتمكن كل فرن�ضي من التعبري عن 

مطالبه خالل �ضهرين.
وجترى التظاهرات التي اأ�ضبحت تقليدية كل �ضبت، يف 

جميع اأنحاء فرن�ضا.
ويف باري�س �ضتجري تظاهرة بني قو�س الن�ضر و�ضاحة 
واحدة  بينها  اأخ���رى  دع���وات  واأطلقت  رو���ض��رو.  دان��ف��ري 
ملجموعة على في�ضبوك حتت �ضعار “ال�ضرتات ال�ضفراء 

النباء  وكالة  بح�ضب  الد�ضتوري،  للمجل�س  تر�ضحهما 
احل��ك��وم��ي��ة وه���م���ا ع��ل��ي زغ������دود رئ��ي�����س ح����زب �ضغري 
)التجمع اجلزائري( وعبد الكرمي حمادي وهو م�ضتقل. 

وكان �ضبق لهما الرت�ضح لكن ملفيهما مل يقبال.
وحاولت املعار�ضة اجلزائرية التي مل ي�ضمع لها �ضوت 
والغائبة عن حركة الحتجاج التي انبثقت من دعوات 
عرب �ضبكات التوا�ضل الجتماعي، التفاق على تقدمي 

مر�ضح واحد لالنتخابات، لكن دون جدوى.
انتخابات  يف  بوتفليقة  مناف�س  بنفلي�س  علي  و�ضيعلن 
2004 و2014 بعد ان كان رئي�س وزرائ��ه، الحد ان 
الغديري  علي  املتقاعد  اللواء  اما  ل.  ام  �ضيرت�ضح  كان 
الذي دخل فجاأة عامل ال�ضيا�ضة يف نهاية 2018 دون ان 
يكون لديه حزب او �ضابق ع�ضكري معروف، فقد اعلن 

 •• اجلزائر-اأ.ف.ب:

التظاهرات  على  الرئا�ضي  املع�ضكر  رد  اجلزائر  تنتظر 
احلا�ضدة رف�ضا لرت�ضح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
والتي  ابريل  ني�ضان-   18 انتخابات  لولية خام�ضة يف 
يتعني ان يقدم بوتفليقة ملف تر�ضحه لها اليوم الحد، 

اآخر يوم �ضمن املهلة القانونية لذلك.
التعبئة  اأي م�ضوؤول جزائري على  الآن  ومل يعلق حتى 
اىل  بكثافة  نزلوا  حيث  اجلمعة  للجزائريني  الكبرية 
لبوتفليقة  خام�ضة  ولي��ة  رف�ضهم  عن  تعبريا  ال�ضارع 

الذي يبلغ هذا ال�ضبت من العمر 82 عاما.
اأيام  �ضتة  منذ  �ضوي�ضرا  يف  املوجود  الرئي�س  يعلن  ومل 
موعد عودته  ر�ضميا، لجراء “فحو�س طبية دورية”، 
املهلة  انق�ضاء  �ضاعة من   48 اأق��ل من  البالد قبل  اىل 
الحد  ليل  منت�ضف  الرت�ضح  ملف  ةلتقدمي  القانوين 

)23،00 ت غ(.
ل��ك��ن ل ي��وج��د م�����ض��وغ ق��ان��وين ي��ج��رب امل��ر���ض��ح للتقدم 

�ضخ�ضيا مبلفه اىل املجل�س الد�ضتوري.
ب�ضاأن  التخمينات  م��ن  ا���ض��ه��را  اأن��ه��ى  بوتفليقة  وك���ان 
نيته  ف��رباي��ر  �ضباط  م��ن  العا�ضر  يف  باعالنه  تر�ضحه 
اأدى اىل حركة احتجاج ل  الرت�ضح، لكن هذا الع��الن 

�ضابق لها منذ توليه احلكم يف 1999.
منذ  ال�ضعب  يخاطب  مل  ال��ذي  بوتفليقة  ظهور  وب��ات 
تعر�ضه جللطة دماغية يف 2013، نادرا وهو يتحرك 
منذ  بت�ضريحات  ي��دل  ومل  ن��ق��ال.  كر�ضيا  م�ضتخدما 

بداية الحتجاجات.

اأك��د املع�ضكر الرئا�ضي جم��ددا ان  اأي��ام ال�ضبوع  وط��وال 
موعدها  يف  النتخابات  تنظيم  متنع  لن  الحتجاجات 
املقرر واأن ملف تر�ضح بوتفليقة �ضيقدم الحد للمجل�س 
الد�ضتوري. وقال احد املراقبني طالبا عدم ك�ضف هويته 
قبل التظاهرات الخرية ان ال�ضلطات “تاأمل اأن ت�ضمد 
حتى الحد، باأمل اأن تنح�ضر الحتجاجات بعد ت�ضجيل 

تر�ضح بوتفليقة و�ضرب موعد مع �ضناديق القرتاع«.
ومن ال�ضعب معرفة ان كان حجم التعبئة ال�ضتثنائي 
“لي�س  ذاته  امل�ضدر  واأ�ضاف  املعطيات.  �ضيغري  اجلمعة 
ال�ضارع واذا  اأمام �ضغط  من عادة هذا النظام الرتاجع 

تراجع ب�ضاأن الرت�ضح، اىل اأي حد �ضيرتاجع بعدها؟«.
اأنحاء  �ضلمي يف كامل  ب�ضكل  و�ضارت تظاهرات اجلمعة 
يف  و�ضرطيني  �ضبان  بني  مواجهات  با�ضتثناء  اجل��زائ��ر 

نهاية تظاهرة العا�ضمة بعد تفرق املحتجني يف هدوء.
ال�ضرطيني  الدين بدوي ليال  الداخلية نور  وزار وزير 
 56 ا�ضيب  ال�ضرطة  وبح�ضب  امل�ضت�ضفى.  يف  اجلرحى 
���ض��رط��ي��ا و���ض��ب��ع��ة حم��ت��ج��ني ب���ج���روح ومت ت��وق��ي��ف 45 
�ضخ�ضا يف العا�ضمة. واأ�ضاد الوزير ب “احرتافية افراد 
المن الوطني” يف تعاملهم مع الحتجاجات، كما ا�ضاد 
اآرائ��ه��م يف جزائر  ع��ربوا عن  الذين  املواطنني  “كل  ب 

القيم والد�ضتور وحريات الراي وحرية التظاهر«.
وت��ويف م��واط��ن عمره 56 عاما اث��ن��اء ت��داف��ع جن��م عن 
ما  بح�ضب  خم��رب��ني،  جمموعة  �ضد  لل�ضرطة  ت��دخ��ل 
دون  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  على  اأ�ضرته  اأعلنت 

حتديد �ضبب الوفاة.
ملفي  م���ع���روف���ني  غ���ري  م��ر���ض��ح��ان  ق����دم  الآن  وح���ت���ى 

اإىل  التي ترجمت  في�ضبوك  الدعوة على  ر�ضالة  وتوؤكد 
النكليزية والأملانية اأن “الن�ضال دويل«.

يف مدينة ليون )جنوب �ضرق( يدعو املنظمون اإىل جتمع 
املتظاهرين  ويطلبون من  �ضوداء”  “م�ضرية  اأج��ل  من 
م�ضتقبل  على  احلداد”  “رمز  ���ض��وداء  مالب�س  ارت���داء 
مل  اإذا  والظالمية  ب����الزدراء  “�ضتنتهي  التي  احل��رك��ة 
ب���ار-ل���و-دوك ك��ربى م��دن منطقة  نتحرك م��ع��ا«. ويف 
التوا�ضل  �ضبكات  على  التظاهر  اإىل  دع��وة  دفعت  م��وز، 
الجتماعي، �ضرطة هذه املنطقة الواقعة يف �ضرق فرن�ضا 
اإىل اإ�ضدار قرار مينع بيع ونقل “مواد قابلة لالحرتاق 

الف�ضل ال�ضاد�س ع�ضر: ع�ضيان«. وتدعو هذه املجموعة 
اإىل “العودة اإىل البداية عرب عدم الإعالن م�ضبقا عن 
التظاهرات ل�ضتعادة اجلانب العفوي الذي كان يخيف 

احلكومة«.
وجترى تظاهرات اأي�ضا يف مر�ضيليا وني�س ومونبيلييه 

واألي�س و�ضرتا�ضبورغ ونانت وبوردو وتولوز.
امل��ن��ظ��م��ون حمتجي  ل��ي��ل )����ض���م���ال( دع����ا  ويف م��دي��ن��ة 
املجاورة  وال����دول  املنطقة  يف  ال�ضفراء”  “ال�ضرتات 
)بلجيكا واأملانيا وانكلرتا ولوك�ضمبورغ وهولندا واأملانيا( 

اإىل “التدفق” على كربى مدن ال�ضمال.

اأ�ضابيع. من جهته،  تر�ضحه لكنه متكتم جدا منذ عدة 
ر�ضح ابرز حزب ا�ضالمي “جركة جمتمع ال�ضلم” الذي 
كان ان�ضحب من الئتالف الرئا�ضي يف 2012، رئي�ضه 

عبد الرزاق مقري لالقرتاع.
على  احل�ضور  ال�ضديد  ن��ك��از  ر�ضيد  الع��م��ال  رج��ل  ام��ا 
�ضبكات التوا�ضل الجتماعي ويجتذب �ضبابا متحم�ضا يف 

كل تنقالته، فيبدو اأنه ل ميلك كافة �ضروط املر�ضح.
فان  الفرن�ضي،  �ضفره  ج��واز  عن  التخلي  تاأكيده  ورغ��م 
للمر�ضح  ميكن  ل  ان��ه  على  ين�س  اجل��زائ��ري  الد�ضتور 
مل��ن�����ض��ب ال��رئ��ي�����س اأن ت���ك���ون ل���ه ج��ن�����ض��ي��ة اأخ�����رى غري 
الرت�ضح  ملفات  تقدمي  من  النتهاء  وبعد  اجلزائرية. 
يف  املوالية  الع�ضرة  الي��ام  يف  الد�ضتوري  املجل�س  ينظر 

مدى اهليتها.

و-او حمروقات وغازات قابلة لال�ضتعال«.
الكبري”  “التوتر  اإن  ال�ضرطة  قالت  نانت،  مدينة  ويف 

�ضي�ضود التعبئة على ما يبدو.
وقلل وزير الداخلية الفرن�ضي كري�ضتوف كا�ضتانري من 
حجم التظاهرات الأخرية. وقال لقناة “فران�س 2” اإن 
“بني اأربعني األف �ضخ�س وخم�ضني األفا يتظاهرون كل 
اأ�ضبوع هذا هو الواقع، اأي ان العدد لي�س كبريا يف نهاية 
املطاف«. وكان عدد هوؤلء املتظاهرين بلغ 282 األفا يف 
ال�ضبت الأول من هذا التحرك الذي انبثق من �ضبكات 
واملطالبة  الر�ضوم  زي���ادة  لإدان���ة  الجتماعي  التوا�ضل 

بتعزيز القوة ال�ضرائية.
وطالبوا  احلكومة  دان��وا  الذين  املتظاهرين  ع��دد  وبلغ 
ح�ضب  األ��ف��ا،   46 امل��ا���ض��ي  ال�ضبت  م��اك��رون  با�ضتقالة 
هذه  على  با�ضتمرار  املتظاهرون  ويعرت�س  ال�ضلطات. 

الأرقام.
على  “يطرحوا  اأن  املحتجني  على  اإن  كا�ضتانري  وق��ال 
يف  يرتكوا  اأن  يريدون  اأث��ر  اأي  ب�ضيطا:  �ضوؤال  اأنف�ضهم 
حتدنا  ا�ضتثنائية  اجتماعية  حركة  اأنها  الأم��ر؟  نهاية 
اأع��م��ال عنف  الوحيد هو  الأث��ر  الآن  ك��اف.  ب�ضكل  عنها 

متكررة«.
اإنعا�س  اأي  ذل�����ك،  ب��ع��ك�����س  ي���ف���ك���رون  امل��ح��ت��ج��ني  ل��ك��ن 
ال��ت��ي و�ضعت  ل��ودو���ض��ك��ي  بري�ضيال  ودع���ت  حت��رك��ات��ه��م. 
عري�ضة �ضد زيادة اأ�ضعار املحروقات، اإىل اعت�ضام اعتبارا 
م�ضتديراتنا  “لإقامة  اآذار/م����ار�����س  م��ن  ال��ث��ام��ن  م��ن 
جمعتها  ال��ت��ي  امل��ط��ال��ب  وت��ق��دمي  العا�ضمة”  ق��ل��ب  يف 
للنقا�س  ال��ب��دي��ل��ة  “لو-فري-ديبا.فرا”  من�ضتهم 

احلكومي الكبري.
لكن املوعد الذي يعملون عليه بجد هو ال�ضاد�س ع�ضر 
الكبري  الوطني  النقا�س  انتها  غ���داة  اآذار-م���ار����س  م��ن 
عامة”،  عالقات  و”حملة  “مهزلة”  يعتربونه  ال��ذي 

وع�ضية مرور اأربعة اأ�ضهر على بدء التحركات.
�ضيكون حمطة  “ال�ضاد�س ع�ضر  اإن  درويه  اإيريك  وقال 
اإىل  امل��ج��يء  ق���رروا  ك��ث��ريون  التحرك.  ه��ذا  اأ�ضا�ضية يف 
باري�س، هذه املرة مع الأخذ يف العتبار تنظيم ال�ضفوف 

م�ضبقا. هناك زخم لهذا املوعد �ضيثري �ضجة«

�ضخ�ضيات تون�ض�����ية، رف�س الك�ضف عن اأ�ضمائها 
الآن، اإطالق م�ضروع �ضيا�ضي بتون�س، ‘’ من اأجل 

تون�س .
احلزب  اأنرّ  اإع��الم��ي،  ت�ضريح  يف  البكو�س  ���د  واأكرّ
وقد  قليلة،  اأ�ضابيع  بعد  ال��ن��ور  �ضريى  اجل��دي��د 

يكون موعد الإعالن بداية �ضهر اأبريل القادم.
حركته  اأن  ال�ضابق،  اخلارجية  وزي��ر  اأو�ضح  كما 
‘’�ضخ�ضيات  م��ن  �ضتتكون  اجل��دي��دة  ال�ضيا�ضية 

حداثية.

•• الفجر - تون�س
ال�ضيا�ضي،  امل�ضهد  وك���اأنرّ  يكفي،   ل  العدد  وك���اأنرّ 
الت�ضخم  م���ن  ي��ع��اين  ل  واحل����داث����ي حت���دي���دا، 
احل���زب���ي وال���ت�������ض���رذم. ف��ف��ي وق����ت ت��ت��ع��دد فيه 
القوى  بني  والئ��ت��الف  التجميع  اإىل  ال��دع��وات 
الع��������ام  الأم���ني  يعتزم  احلداثي�������ة،  الو�ضطية 
امل��وؤ���ض�����س يف  وال��ع�����ض��و  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  لحت�����اد 
رفقة   ، البكو�س  الطيب  تون�س،  ن��داء  حرك��������ة 

احلركة  اأن  ال��ب��ك��و���س  ب���نيرّ  �����ض��ل،  م��ترّ ���ض��ي��اق  ويف 
موؤمترها،  ع��ق��ده��ا  ب��ع��د  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ضتتقدم 

الذي �ضيكون يف اأ�ضرع وقت.
ف��ك��رة احل��رك��ة تتمحور حول  اأن  ع��ل��ى  و���ض��دد    
غري  “اأ�ضخا�س  اأي  نظيفة”،  “كفاءات  جتميع 
متورطني يف الف�ضاد املايل وال�ضيا�ضي ومت�ضبعني 
احلداثي،  وال��ف��ك��ر  الع�ضرية  ال��دول��ة  مب��ف��ه��وم 
عقلية  اأو  الأ���ض��ود  العلم  بعقلية  يكون  ل  ال��ذي 

العبث بعقول الأطفال«.

ا�ستعدادا لالنتخابات القادمة

تون�س: مولود حد�ثي جديد يف �لطريق..

قبل ا�ستحقاق 2020 النتخابي 

موؤمتر للمحافظني �الأمريكيني يت�ضدى لال�ضرت�كية 
•• مرييالند-اأ ف ب:

���ض��ه��را م���ن ت�ضويت  ع�����ض��ري��ن  ق��ب��ل 
دونالد  انتخاب  لإع��ادة  الأمريكيني 
العديد  املحافظون  ترامب، يتحدى 
من مناف�ضيه التقدميني يف انتخابات 
�ضيا�ضية  ي��ن��ت��ه��ج��ون  مم���ن   2020

جديدة عنوانها ال�ضرتاكية.
الكلمة  ب�����ه�����ذه  ال�������ت�������داول  وب�����������داأ 
املر�ضحون  اأخ�����ذ  اأن  م��ن��ذ  ب�����ض��رع��ة 
علنا  ي����وؤي����دون  ال���دمي���وق���راط���ي���ون 
الأفكار الليربالية مبا يف ذلك خطة 
معروفة  املناخية  التقلبات  ملكافحة 
ب��ا���ض��م اخل��ط��ة اخل�����ض��راء اجلديدة 

وتو�ضيع التغطية ال�ضحية.
الأ�ضبوع  ه��ذا  “امل�ضطلح”  وانت�ضر 
“بوليتيكال  م����وؤمت����ر  خ�����الل  م����ن 
ي�ضم  ال��ذي  اك�ضن”  كون�ضرفاتيف 
حمافظني وبات موعدا �ضنويا ينظم 

قرب وا�ضنطن.
اإن  امل�����وؤمت�����ر  يف  م���������ض����ارك  وي����ق����ول 
م���وا����ض���ي���ع ����ض���اخ���ن���ة م���ث���ل ت���اأم���ني 

م���وؤمت���ر امل��ح��اف��ظ��ني ل��ل��ت��ح��ذي��ر من 
“اإىل  يتجهون  الدميوقراطيني  اأن 

الي�ضار” قبل ا�ضتحقاق 2020.
وقال “حتت �ضتار التغطية ال�ضحية 
للجميع واخلطة اخل�ضراء اجلديدة 
املفاهيم  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  يعتمد 
التي  نف�ضها  ال��ب��ال��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
اإف��ق��ار الأمم وح��دت من  �ضاهمت يف 
حريات املاليني خالل القرن املا�ضي. 

هذا النظام هو ال�ضرتاكية«.
الناخبني  “على  ب��ن�����س  واأ������ض�����اف 
وال�ضرتاكية  احلرية  بني  الختيار 
والعتماد  ال��ف��ردي��ة  امل�ضوؤولية  ب��ني 
الأزمة  اإىل  م�ضريا  احلكومة”  على 
القت�ضادية امل�ضتمرة يف فنزويال يف 

ظل النظام ال�ضرتاكي.
وتابع “هذا هو اخليار الذي نواجهه 

خالل الأ�ضهر الع�ضرين املقبلة«.
احلملة  ع��ن��وان  ي�ضبح  اأن  وي��رج��ح 
و�ضط  رديئة”  “ال�ضرتاكية  املقبلة 
عليها  ك��ت��ب  ق��ب��ع��ات  يعتمر  ح�����ض��ور 
لأم���ريك���ا  “لنعيد  ت����رام����ب  ����ض���ع���ار 

قرو�س  دون  اجل��ام��ع��ي  التح�ضيل 
اأ�ضبح  راديكاليا  يعترب  ك��ان  “الذي 
النتخابات  م���ن  الأول  اخل����ط  يف 
التمهيدية الدميوقراطية” وتظهر 
اإىل  “ا�ضرتاكية”  كلمة  �ضا�ضة  على 

جانب �ضور احتجاجات.
الي�ضار  حت��رك  على  الفيديو  ويركز 

اجل���ام���ع���ات ويحذر  ب��ع�����س  ح����رم  يف 
للمر�ضحني  ال��ي�����ض��اري��ة  امل���ي���ول  م���ن 
لالنتخابات الرئا�ضية كمال هاري�س 

وكوري بوكر وكر�ضنت غيليرباند.
اخل��ط��ر على  ن��اق��و���س  دق  ي��ت��م  ومل 
نائب  وت�����وج�����ه  ف����ق����ط.  ال�������ض���ا����ض���ة 
ال��رئ��ي�����س م��اي��ك ب��ن�����س اجل��م��ع��ة اإىل 

كتب  ودب��اب��ي�����س  جمددا”  عظمتها 
عليها “ترامب 2020«.

وو����ض���ع���ت اإل������ني اإرف��������ني وه�����ي من 
م��وؤي��دي ت��رام��ب م��ن ولي��ة تيني�ضي 
باللون  ق��م��ي�����ض��ه��ا  ع���ل���ى  ال���������ض����ارة 
�ضاندرز  بحملة  يذكر  ال��ذي  الأزرق 
وقالت اإرفني   .2016 الرئا�ضية يف 
اجلمعة  بر�س  لفران�س  عاما(   71(
النهج  ه��ي  ال�ضرتاكية  اأن  “اأعتقد 
الدميوقراطيون  اع���ت���م���ده  ال�����ذي 

و�ضريد اجلمهوريون على ذلك«.
اإظهار  يف  املحافظ  امل��وؤمت��ر  و�ضاهم 
مل  مب�ضتوى  للجمهوريني  املخاطر 
رونالد  عهد  منذ  مثيل  لها  ي�ضهد 

ريغن خ�ضم الحتاد ال�ضوفياتي.
واأع������رب م����ات ���ض��الب امل�������ض���وؤول عن 
ب���اأن���ه من  ث��ق��ت��ه  ع���ن  امل���وؤمت���ر  اإدارة 
املن�ضف و�ضف خ�ضوم ترامب باأنهم 

ي�ضاريون مت�ضددون.
“اأعتقد  ب���ر����س  ل���ف���ران�������س  و�����ض����رح 
اأن يت�ضدى  امل��ن��ا���ض��ب ج���دا  اأن���ه م��ن 

املحافظون لال�ضرتاكية«.

باك�ضتان و�لهند 
تخففان �لت�ضعيد 

•• مظفر اباد-رويرتز:

بني  ي��ب��دو  م��ا  على  الت�ضعيد  ه���داأ 
باك�ضتان  ال��ل��دود  وخ�ضمها  الهند 
اباد  اإ����ض���الم  �ضلمت  ب��ع��دم��ا  اأم�����س 
جهود  و�ضط  اأ���ض��ريا،  هنديا  طيارا 
حرب  ن�ضوب  ملنع  عاملية  ق��وى  م��ن 

بني اجلارتني امل�ضلحتني نوويا.
ويف مرا�ضم ت�ضليم رفيعة امل�ضتوى 
الطيار  ال��ت��ل��ف��زي��ون، ع��رب  اأذاع���ه���ا 
اأبهيناندان، الذي �ضار رمزا لأقوى 
الهند وباك�ضتان على  ا�ضتباك بني 
اإىل  م��دى �ضنوات، احل���دود ع��ائ��دا 
اأم�س  م�ضاء  م��ن  التا�ضعة  يف  بلده 
اجلمعة بالتوقيت املحلي )1600 

بتوقيت جرينت�س(.
ال�ضبت  ال��ي��وم  ال��ق�����ض��ف  وت��وا���ض��ل 
ع��ل��ى ج��ان��ب��ي خ��ط امل��راق��ب��ة الذي 
ي��ف�����ض��ل ب���ني اجل����زء ال���واق���ع حتت 
�ضيطرة الهند من ك�ضمري واجلزء 
باك�ضتان،  ���ض��ي��ط��رة  حت���ت  ال���واق���ع 
الأ�ضابيع  على مدى  تكرر  ما  وهو 

املا�ضية.

الطيب البكو�س حزب جديد من اجل تون�س
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب جتديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 79798
با�ض��م :  اأوانا  كلب�س انرتنا�ضونال 

وعنوانه:  ون اي�ضت بود رود – �ضرتميوود ، اآي ال 60107 – الوليات املتحدة 
الأمريكية

الأدلة   ، وت�ضمل  املطبوعات    : املنتجات   / / اخلدمات  الب�ضائع  لتمييز  وذلك 
)الكتب املوجزة( ، املن�ضورات ، الكاتلوجات ، الكرا�ضات .

الواق�عة بالفئة: 16
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :    19  / 4 /  2006

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   15 يناير 2019 املودعة حتت رقم:  304706 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:  كابري�س هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: 26-28 كونواي �ضرتيت، لندن، دبليو1تي 6بي كيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الكافيهات  خدمات  امل���اآدب؛  خدمات  املطاعم؛  خدمات  املوؤقتة؛  الإق��ام��ة  وال�ضراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
واملقاهي والكافيرتيات؛ خدمات القاعات؛ توفري الطعام وال�ضراب لال�ضتهالك �ضواء داخل اأو خارج املحل؛ 
خدمات اإعداد وتخطيط وعر�س الطعام؛ خدمات الكافيرتيات؛ خدمات الفنادق؛ توفري املعلومات والن�ضائح 

وال�ضت�ضارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.  
الواق�عة بالفئة:  43

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

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   27 دي�ضمرب 2018 املودعة حتت رقم:  304003 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:  �ضانيل ا�س ايه ار ال 
وعنوانه: كاي دي جرنال-جوي�ضن 24، 1204 جنيف، �ضوي�ضرا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ؛ اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو 
فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت 
اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل؛ اأقرا�س مدجمة، واأقرا�س "دي يف دي" وغريها 
من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، 
معدة  حقائب  احلريق؛  اإطفاء  اأجهزة  احلا�ضوب؛  برجميات  الكمبيوتر؛  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات 
لأجهزة احلا�ضوب املحمول؛ مفكرات )اإلكرتونية(؛ �ضتائر مانعة للوهج، زجاج مانع للوهج؛ حاجبات الوهج؛ 
اأجهزة �ضحن البطاريات؛ مناظري ثنائية؛ اأ�ضاور مغناطي�ضية م�ضفرة لتحديد الهوية؛ بطاقات مغناطي�ضية 
للهواتف  اأحزمة  النظارات؛  علب  الفوتوغرافية؛  والأدوات  لالأجهزة  خ�ضي�ضاً  م�ضنوعة  �ضناديق  م�ضفرة؛ 
اخللوية؛ �ضال�ضل نظارات؛ اأجهزة �ضحن البطاريات الكهربائية؛ اأجهزة اإعداد اأفالم الت�ضوير ال�ضينمائي؛ 
لوحات  املدجمة؛  الأقرا�س  م�ضغالت  )وق��ت(؛  حائط  �ضاعات  لل�ضوء(؛  )معر�ضة  �ضينمائي  ت�ضوير  اأف��الم 
مفاتيح احلا�ضوب؛ اأجهزة طرفية للحا�ضوب؛ برامج احلا�ضوب )برامج( امل�ضجلة؛ برامج حا�ضوب )برجميات 
قابلة للتنزيل(؛ برجميات حا�ضوب م�ضجلة؛ العد�ضات الال�ضقة؛ اأقرا�س مدجمة )�ضمعية ب�ضرية(؛ اأقرا�س 
مدجمة )ذاكرة قراءة فقط(؛ ملفات �ضور قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�ضيقى قابلة للتنزيل؛ نغمات رنني قابلة 
للتنزيل للهواتف املحمولة؛ م�ضغالت الأقرا�س )لأجهزة الكمبيوتر(؛ من�ضورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ 
�ضوئية(؛  )اإ���ض��ارات  ا�ضة  ومرّ اأ�ضواء  نظارات؛  للنظارات؛  اأط��ر  للنظارات؛  خيوط  اإلكرتونية؛  كتب  قارئات 
الراأ�س؛ خوذ  اأطقم غري يدوية للهواتف؛ �ضماعات  الريا�ضية؛  قفازات للغوا�ضني؛ نظارات واقية لالألعاب 
ب�ضرية؛ مكربات �ضوت؛ مغناطي�ضات؛  �ضخ�ضية �ضغرية؛ عد�ضات  كمبيوتر  اأجهزة  للركوب؛  واقية؛ خوذة 
اأنفية  مالقط  نيونية؛  لفتات  الفارة؛  لبادات  ميكروفونات؛  للغوا�ضني؛  اأقنعة  )ب�ضرية(؛  مكربة  نظارات 
للغوا�ضني وال�ضباحني؛ مفكرة يف �ضكل كمبيوتر �ضغري؛ اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�ضري(؛ نظارات 
اأنفية؛ علب نظارات اأنفية؛ �ضال�ضل نظارات اأنفية؛ اأ�ضرطة نظارات اأنفية؛ �ضنادات نظارات اأنفية؛ م�ضغالت 
و�ضائط حممولة؛ هواتف حممولة؛ من�ضورات )اإلكرتونية( قابلة للتنزيل؛ م�ضغالت ال�ضطوانات؛ اإ�ضارات 
اأ�ضرطة  ال�ضوت؛  ت�ضجيل  اأق��را���س  ال�ضوت؛  ت�ضجيل  اأج��ه��زة  )م�ضجلة(؛  )ح��ا���ض��وب(  برجميات  م�ضيئة؛ 
ثالثية  منا�ضب  التلفاز؛  اأجهزة  الهاتف؛  اأجهزة  �ضم�ضية؛  نظارات  )ب�ضرية(؛  نظارات  ال�ضوت؛  ت�ضجيل 
اأ�ضرطة الفيديو  القوائم لتثبيت الكامريات؛ وحدات الذاكرة الومي�ضية من طراز الناقل املت�ضل�ضل العام؛ 
اأجهزة  م��ع  ت�ضتخدم  التي  الر�ضغ  �ضنادات  ل�ضلكية؛  ه��وات��ف  فيديو؛  م�ضجالت  فيديو؛  اأ�ضرطة  كا�ضيت؛ 
التعليمية؛  الأجهزة  حتديداً:  الإلكرتونية،  التعليم  م�ضاعدات  التعليمية؛  والأدوات  الأجهزة  احلا�ضوب؛ 
اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ املن�ضورات 

القابلة للتنزيل واملن�ضورات املطبوعة املعدة يف �ضيغة قابلة للقراءة اإلكرتونياً. 

 

الواق�عة بالفئة:  9
الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " GABRIELLE" باأحرف 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

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

بتاريخ:   4 فرباير 2019 املودعة حتت رقم:  305738 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ض��م:  ايه ات�س انف�ضتمنت�س �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 75452، مكتب رقم 504، ملك جون�س لجن ل�ضايل للو�ضاطة العقارية

، بر دبي املركز التجاري، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�ضكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  ال�ضكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�ضبة لل�ضقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�ضوق؛  وقرى  الت�ضوق  ومراكز  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�ضناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�ضتاأجرين؛ اإدارة �ضقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ضاطة للعقارات؛ خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�ضتثمار روؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�ضول؛ خدمات ال�ضتثمار؛ خدمات اإدارة ال�ضناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�ضرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�ضناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�س  العقارات  وا�ضتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�ضي؛  ا�ضتمالك  خدمات  الأرا�ضي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير وال�ضتثمار؛ ا�ضتمالك الأرا�ضي لتاأجريها؛ اإ�ضدار بطاقات ال�ضراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�ضبقة الدفع 
اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�ضائم  اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم ذات القيمة؛  والق�ضائم ذات القيمة؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الدفع؛  م�ضبقة  الهدايا  ق�ضائم  الهدايا؛ 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
36 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرفني الالتينني  G G املت�ضابكني بطريقة مميزة و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   7 يناير 2019 املودعة حتت رقم:  304375 

تاريخ اإيداع الأولوية  
با�ض��م:  �ضانيل ا�س ايه ار ال 

وعنوانه: كاي دي جرنال-جوي�ضن 24، 1204 جنيف، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

والأجهزة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
والأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة 
اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  الكهربائية؛  الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�ضل  واأدوات 
الفيديو  اأق��را���س  مدجمة؛  اأق��را���س  ت�ضجيل؛  اأق��را���س  مغناطي�ضية؛  بيانات  حامالت  ال�ضور؛  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو 
النقد؛  ت�ضجيل  اآلت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية؛  الت�ضجيل  و�ضائط  من  وغريها  الرقمي 
حقائب  النريان؛  اإخماد  اأجهزة  احلا�ضوب؛  برجميات  البيانات؛  ملعاجلة  حا�ضوبية  واأجهزة  معدات  حا�ضبة؛  اآلت 
مانعة  �ضتائر  للبهر؛  مانعة  نظارات  للوهج؛  مانعة  �ضتائر  اإلكرتونية؛  اأجندات  املحمول؛  احلا�ضوب  لأجهزة  معدة 
للبهر؛ اأجهزة �ضحن البطاريات؛ مناظري ثنائية؛ اأ�ضاور تعريف مغناطي�ضية مرمزة؛ بطاقات مغناطي�ضية م�ضفرة؛ 
اخللوية؛  للهواتف  اأح��زم��ة  للنظارات؛  علب  ال��ف��وت��وغ��رايف؛  الت�ضوير  واأدوات  لأج��ه��زة  خ�ضي�ضاً  م�ضنوعة  علب 
اأفالم ت�ضوير  ال�ضينمائي؛  الت�ضوير  اأفالم  اإعداد  اأجهزة  الكهربائية؛  البطاريات  اأجهزة �ضحن  �ضال�ضل للنظارات؛ 
اأجهزة احلا�ضوب؛  املدجمة؛ لوحة مفاتيح  الأقرا�س  ت�ضغيل  اأجهزة  ال��دوام؛  �ضاعات  لل�ضوء(؛  �ضينمائي )معر�ضة 
اأجهزة ملحقة باحلا�ضوب؛ برامج احلا�ضوب؛ برامج حا�ضوب م�ضجلة؛ برامج حا�ضوب )برجميات قابلة للتنزيل(؛ 
)لذاكرة  مدجمة  اأق��را���س  )�ضمعية-ب�ضرية(؛  مدجمة  اأق��را���س  ل�ضقة؛  عد�ضات  م�ضجلة؛  حا�ضوب  برجميات 
القراءة فقط(؛ ملفات �ضور قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�ضيقى قابلة للتنزيل؛ نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف 
اإلكرتونية؛  املحمولة؛ م�ضغالت الأقرا�س )لأجهزة احلا�ضوب(؛ من�ضورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ قارئات كتب 
خيوط للنظارات؛ اإطارات للنظارات؛ نظارات؛ اأ�ضواء وم�ضية )اإ�ضارات �ضوئية(؛ قفازات للغوا�ضني؛ نظارات واقية 
لالألعاب الريا�ضية؛ اأطقم غري يدوية للهواتف؛ �ضماعات الراأ�س؛ خوذ واقية؛ خوذ ركوب اخليل والدراجات؛ اأجهزة 
حا�ضوب �ضخ�ضية �ضغرية؛ عد�ضات ب�ضرية؛ مكربات �ضوت؛ مغناطي�ضات للزينة؛ نظرات مكربة )ب�ضرية(؛ اأقنعة 
�ضكل  يف  مفكرة  وال�ضباحني؛  للغوا�ضني  اأنفية  مالقط  نيونية؛  لفتات  الفاأرة؛  لبادات  ميكروفونات؛  للغوا�ضني؛ 
حا�ضوب �ضغري؛ اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�ضري(؛ نظارات اأنف؛ علب للنظارات الأنفية؛ �ضال�ضل للنظارات 
الأنفية؛ اأ�ضرطة للنظارات الأنفية؛ �ضنادات للنظارات الأنفية؛ اأجهزة ت�ضغيل الو�ضائط املحمولة؛ هواتف حممولة؛ 
من�ضورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ اأجهزة ت�ضغيل اأ�ضطوانات؛ اإ�ضارات �ضوئية؛ برجميات حا�ضوب م�ضجلة؛ اأجهزة 
اأجهزة  ال�ضوت؛ نظارات )ب�ضرية(؛ نظارات �ضم�ضية؛  اأ�ضرطة ت�ضجيل  ال�ضوت؛  اأقرا�س ت�ضجيل  ال�ضوت؛  ت�ضجيل 
من  الومي�ضية  الذاكرة  وح��دات  للكامريات؛  القوائم  ثالثية  منا�ضب  تلفزيون؛  اأجهزة  هاتف؛  اأجهزة  تعليمية؛ 
طراز الناقل الت�ضل�ضلي العام؛ �ضرائط الفيديو؛ اأ�ضرطة الفيديو؛ م�ضجالت فيديو؛ هواتف ل�ضلكية؛ م�ضاند ر�ضغ 
لال�ضتخدام مع اأجهزة احلا�ضوب؛ اأدوات واأجهزة التعليم والتدري�س؛ م�ضاعدات التعليم الإلكرتوين وحتديدا اأجهزة 
التدري�س؛ اأجهزة ت�ضجيل اأو نقل اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ معدات واأجهزة حا�ضوبية ملعاجلة البيانات؛ من�ضورات 

قابلة للتنزيل ومن�ضورات مطبوعة ب�ضكل قابل للقراءة اإلكرتونيا. 
9 الواق�عة بالفئة:  

الجنليزية.  " باللغة   CREATE YOURSELF " كتبت عبارة و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل

ائتالف  ان���ت���خ���اب  اإن  ل���رو����ض���ي���ا. 
�ضعبوي يف اإيطاليا ، اإحدى الدول 
ل   ، الأوروب����ي  ل��الحت��اد  املوؤ�ض�ضة 
احلالية،  العقوبات  برفع  ي�ضمح 
واإنرّ خطابا جمامال وكيرّ�ضا جتاه 
رو����ض���ي���ا ل ي��ك��ف��ي ه����ذه الأخ�����رية 

لفر�س م�ضاحلها.
ت�����ض��ور منحرف  م��ن  ن��ع��اين  *األ 
يتاأرجح   ، وقدراتها  رو�ضيا  حيال 
ب����ني روؤي�������ة ت���غ���ايل يف ���ض��ع��ف��ه��ا ، 

وروؤية تفرط يف قوتها؟
�ضكال  رو�ضيا  اأننا مننح  - �ضحيح 
من اأ�ضكال النجاعة واملهارة تليق 
وهو  ال�����ض��ط��رجن،  لع��ب��ي  باأف�ضل 
ي�����ض��ي��ب ال���ه���دف وي�����ض��خ��ر. هذه 
الت�ضورات، لئن تباينت يف اأوروبا 
، فاإنها تت�ضخم من خالل ظاهرة 
 ، رئي�س  يف  �ضيا�ضتها  نختزل  اأننا 
فالدميري بوتني ، الذي يفرت�س 

اأنه قوي.
ومع ذلك، يجب األ ُتعطى رو�ضيا 
اأه���م���ي���ة اأك�����رب مم���ا ه���ي ع��ل��ي��ه يف 
تعزيز  يف  ي�ضاعد  فذلك  ال��واق��ع: 
اىل  ال��رو���ض��ي��ة.  ال�ضلطة  خ��ط��اب 
قوية  امل��وؤام��رة  نظرية  اأنرّ  ج��ان��ب 
للنمو.  خ�ضبة  اأر���ض��ي��ة  ومت��ت��ل��ك 
وت��ع��ت��رب ال�����ض��رتات ال�����ض��ف��راء يف 
فرن�ضا مثال جيدا: فهي مل تولد 
م��ن اخل��ي��ال ال��رو���ض��ي، ول��ك��ن من 
�ضعور النا�س بالإق�ضاء والتهمي�س 
ُيعجب   ، امل���ق���اب���ل  يف  وال����ف����ق����ر. 
التي  اليوم،  برو�ضيا  غالبا  ه��وؤلء 
تعك�س  اإخ��ب��اري��ة  ق��ن��اة  يعتربونها 
اأخ��رى، من  ميولتهم. من جهة 
باأن رو�ضيا  الوهم متاما العتقاد 
هي الدولة الوحيدة التي حتاول 
ال���ت���اأث���ري يف الن���ت���خ���اب���ات خ����ارج 
اأنرّ  ويكيليك�س،  علمتنا  ح��دوده��ا. 
اأو  قطر  مثل   ، املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�ضتفادة  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع   ، اإي������ران 
نفوذها  الن��ت��خ��اب��ات جل��ع��ل  م���ن 
ال�����ض��ب��ك��ات حول  اإنرّ  ال�����ض��ائ��د.  ه��و 
الأمريكي �ضتيف بانون، هي اأي�ضا 
جزء من هذه ال�ضراعات من اأجل 
اأي�ضا،  نتذكر  اأن  يجب  ال��ت��اأث��ري. 
�ضحية  ك��ان��ت  نف�ضها  رو���ض��ي��ا  اأنرّ 
كان  ب���الن���ت���خ���اب���ات:  ال���ت���الع���ب 
 1996 ع��ام  خا�ضة  ب�ضفة  ذل��ك 
بوري�س  ال��رئ��ي�����س  ك���ان  ع��ن��دم��ا   ،
�ضعبيته يف  يعرف غروب  يلت�ضني 
الدويل  الدعم  لكن  العام،  بداية 
انتخابات  يف  ال����ف����وز  ل����ه  ���ض��م��ن 
التاريخ  الأق���ذر يف  كانت من بني 
الرو�ضي. يف هذه احلالت بالذات 
ينتهي  واأي��ن  التدخل  يبداأ  اأي��ن   ،
التاأثري؟                 عن اتلنتيكو

ع���ن���ون���ت  ف�������رباي�������ر،   28 يف   *
�ضحيفة لوباريزيان “هكذا تريد 
النتخابات  يف  ال���ت���اأث���ري  رو���ض��ي��ا 
م�ضرية اإىل املخاوف  الأوروبية”، 

الأوروبية من تدخل مو�ضكو.
ي�ضدد  ال��ف��ك��رة،  ه��ذه  تيار  وعك�س 
موقع الدفاع الأمريكي “موؤ�ض�ضة 
من  ال�ضخور”،  ع���ل���ى  احل������رب 
الهزيلة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ج���ان���ب���ه، 
رو�ضيا  ع��ل��ي��ه��ا  حت�����ض��ل��ت  ال����ت����ي 
يف اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ل��ت��اأث��ري يف 
عجزها  ب�ضبب  �ضيما  ول  اأوروب���ا، 
النتائج يف  يف احل�ضول على هذه 
اأوروب��ا الغربية ، يف قلب ال�ضلطة 
العمليات  اأي�ضا، لأن هذه  ، ولكن 

ذات طبيعة غري موؤكدة.
هذه  نتائج  قيا�س  ميكن  كيف   *
عليها  يطلق  التي  الإ�ضرتاتيجية 
اأحياًنا “احلرب ال�ضيا�ضية” التي 

تقودها مو�ضكو يف اأوروبا؟
من  رو�����ض����ي����ا  حت����ول����ت  ل����ق����د    -
ال��رغ��ب��ة يف روؤي����ة اأوروب�����ا حت�ضل 
اإ�ضرتاتيجية  ا���ض��ت��ق��الل��ي��ة  ع��ل��ى 
الأول  ال���ع���ق���د  اأوائ���������ل  يف  اأك�������رب 
م���ن ال���ق���رن احل����ايل )ح��ت��ى قمة 
الحت������اد الأوروب���������ي ورو����ض���ي���ا يف 
 2003 ع��ام  ي  بطر�ضربغ  ���ض��ان 
اإىل   ، العراق(  عام حرب  واأي�ضاً   ،
املوؤ�ض�ضات  اإ����ض���ع���اف  يف  ال��رغ��ب��ة 
اإليها  ُينظر  بات  التي   ، الأوروبية 
على اأنها اأدوات ومن�ضات اأمريكية 
، ي��ه��دف م�����ض��روع��ه��ا اأ���ض��ا���ًض��ا اإىل 
اأجنحتها  ع��ل��ى  رو���ض��ي��ا  اإ���ض��ع��اف 
ال��غ��رب��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ة. وم���ن اأجل 
ك�������ض���ب ه����وام���������س ل����ل����م����ن����اورة يف 
اأوروب��ا ، ا�ضطرت رو�ضيا لتجديد 
اأدواتها  اأن  مبا   ، نفوذها  من�ضات 
ال�ضابقة املوالية لل�ضوفيات، باتت 
تخلق  ل  رو����ض���ي���ا  اإنرّ  حم�������دودة. 
متنح  ولكنها  لأوروب���ا،  معار�ضات 
للتعبري  و���ض��ائ��ل ج��دي��دة  ه����وؤلء 
الرقمي.  ال��ع�����ض��ر  يف  وال���ظ���ه���ور 
ني  وبالتايل، فاإن الأوروبيني حمقرّ
يف ال�ضعور بالقلق حيال التالعب 
جاءت  ���ض��واء  باملعلومات  املحتمل 
اأخ����رى،  م��ن دول  اأو  رو���ض��ي��ا  م��ن 
تختلف  قد  املمار�ضات  اأن  خا�ضة 
اآخ���ر. م��ن هنا، على  اإىل  م��ن بلد 
الدفاعات  ي�ضعوا  اأن  الأوروب��ي��ني 
امل���ن���ا����ض���ب���ة، م�����ن ح���ي���ث م���رون���ة 

املعلومات، اأو الأمن ال�ضيرباين.
تناق�س  ه����ن����اك   ، ذل�������ك  وم�������ع 
اأ�ضا�ضي: يف الوقت الذي كان فيه 
باراك اأوباما ي�ضف رو�ضيا بالقوة 
رو�ضيا  نف�س  ات��ه��ام  مت   ، اإقليمية 
التاأثري  م��ن  متكنت  ب��اأن��ه��ا  ه���ذه، 

على م�ضري النتخابات الرئا�ضية 
النتخابات  ث����م   ، الأم���ري���ك���ي���ة 
الأوروب���������ي���������ة امل���خ���ت���ل���ف���ة. وم����ن 
ا�ضتقالل  رغبة  اإىل  الربيك�ضيت 
نف�ضها  رو�ضيا  وج��دت   ، كاتالونيا 

مل�ضالح  معادية  غري  تعترب  التي 
بالتايل  ال��ن��ت��ائ��ج  ف�����اإن  رو����ض���ي���ا، 
حمدودة. ففي مولدافيا، مل تعط 
ان��ت��خ��اب��ات الأح���د امل��ا���ض��ي، نتائج 
جيدة ملا ي�ضمى بالأحزاب املوالية 

رو�ضيا، تثري ريبة اأع�ضاء جمل�س 
ال���ذي���ن   ، ال�������ض���ي���وخ الأم����ري����ك����ي 
ي��ت��ع��ه��دون ف��ك��رة اح��ت��م��ال وجود 

تواطوؤ بني اجلهتني.
وهكذا، حتى مع الأحزاب احلاكمة 

ب�ضكل منهجي يف قف�س التهام.
ا�ضتفاد   ، امل�����ث�����ال  ����ض���ب���ي���ل  ع���ل���ى 
ع���دد م��ن احل���رك���ات ال��ق��وم��ي��ة اأو 
الدعم  م��ن  الي�ضار  اأق�����ض��ى  حتى 
خالل  خمتلفة.  باأ�ضكال  الرو�ضي 

الفرن�ضية،  الرئا�ضية  النتخابات 
على  الرو�ضية  ال�ضلطات  حاولت 
املثال، دعم فكرة اميانويل  �ضبيل 
�ضري  ح�ضاب  خ��الل  من  ماكرون 
اإق��ام��ة ماكرون  يف اخل���ارج ، ع��رب 
ليك�س على ال�ضبكات الجتماعية. 
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ال��ن��ت��ائ��ج كانت 

متوا�ضعة.
العمليات،  ت���ل���ك  ت��ف�����ض��ل  *مل�������اذا 
“ناجحة”،  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى 
النتيجة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

املرتقبة؟
الرغم  على   ، ترامب  الرئي�س   -  
بالرئي�س  �ضخ�ضياً  اأ���ض��اد  اأن��ه  من 
كفاءته  اأنرّ  يجد  وال��ذي  الرو�ضي، 
تفوق كفاءة الرئي�س اأوباما، ف�ضل 
رو�ضيا.  مع  العالقات  حت�ضني  يف 
الكونغر�س  ي����زال  ل  ال���واق���ع،  يف 
الأم��ري��ك��ي م��ع��ادًي��ا ج��ًدا لرو�ضيا، 
�ضر�س ووا���ض��ح. ومع  وه��و خ�ضم 
م���ب���ادرة من  اأي  اأن  ي��ب��دو   ، ذل���ك 
جانب دونالد ترامب يف مواجهة 

يجب األ تعطي رو�سيا اأهمية
 اأكرب مما هي عليه يف الواقع

اإّن خطابا جمامال جتاه رو�سيا 
ل يكفيها لفر�س م�ساحلها

ال تخلق رو�ضيا 
م��ع��ار���ض��ات 
الأوروب���������ا، 
متنح  ولكنها 
و�ضائل  ه��وؤالء 
ج������دي������دة 
ل���ل���ت���ع���ب���ري 
و�ل��ظ��ه��ور يف 
�لع�ضر �لرقمي

رو�ضيا  حتولت 
�لرغبة يف  من 
تتمتع  �أوروب��ا 
لية  �ضتقال با
تيجية  � �ضرت �
�إىل  �أك������رب 
�ل�������ض���ع���ي 
الإ����ض���ع���اف 
تها  �ض�ضا موؤ

•• الفجر - خرية ال�صيباين

اإقليميًا رئي�سيًا متلك قدرات  اإذا كانت رو�سيا لعبًا 
يف  املبالغة  عدم  على  احلر�س  يجب  فانه  موؤثرة، 
تقدير هذا التهديد. هكذا حّذر فلوران بارمنتييه، 
وهو ي�سلط ال�سوء على مدى حقيقة تاأثري التدخل 
حوار  يف  وذلك  الأوروبية،  النتخابات  يف  الرو�سي 

مع موقع اتلنتيكو اللكرتوين.
جامعة  يف  حما�سر  اأ�ستاذ  هو  بارمينتييه،  وفلوران 
العلوم ال�سيا�سية، وباحث م�ساعد يف مركز اجلغرافيا 
ال�سيا�سية يف املدر�سة العليا للتجارة بباري�س. وقد 
ن�سر موؤخًرا، م�سارات دولة القانون، الطريق ال�سيقة 
التنوع  نائب رئي�س  اأوروبا ورو�سيا. وهو  للدول بني 
التاأثريات  على  تعمل  فكرية  موؤ�س�سة  وهو  العاملي، 

اجليو�سرتاتيجية لالبتكارات التخريبية.

نظرية املوؤامرة مزدهرة.. لكن ال�ضرتات ال�ضفراء لي�ضت �ضناعة رو�ضية

هل �ضاعدت رو�ضيا يف انتخاب ترامب؟

ماكرون.. ف�ضلت رو�ضيا يف النتخابات الفرن�ضية

�ضتيف بانون �ضكل من ا�ضكال التدخل المريكي يف اوروبا

اختزال �ضيا�ضة رو�ضيا يف رئي�س قوي

ال�سفدع والثور...

�النتخابات �الأوروبية: لهذ� تبالغ رو�ضيا يف تقدير مكا�ضب تدخلها
من الوهم متاما العتقاد باأن رو�سيا هي الدولة الوحيدة التي حتاول التاأثري يف النتخابات خارج حدودها

على �الأوروبيني �أن ي�ضعو� �لدفاعات �ملنا�ضبة، من حيث مرونة �ملعلومات �أو �الأمن �ل�ضيرب�ين

مو�جهة �أمريكية رو�ضية حول �مل�ضاعد�ت لفنزويال 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�ضاعدت حدة املواجهة بني الوليات املتحدة ورو�ضيا ب�ضاأن امل�ضاعدة 
الإن�ضانية املر�ضلة اإىل فنزويال مع فر�س وا�ضنطن عقوبات جديدة 
على �ضخ�ضيات يف نظام نيكول�س مادورو ووعد رو�ضي بدعم الرئي�س 

ال�ضرتاكي.
ويوا�ضل البلدان املعركة الدبلوما�ضية عن بعد بينهما، غداة اإخفاق 
كل منهما يف مترير قرار يف جمل�س الأمن الدويل حيث مل يتمكنا 

من التفاهم.
يف الوقت نف�ضه، اأكد زعيم املعار�ضة خوان غوايدو الذي يقوم بجولة 
ويريد  وال��ربازي��ل  كولومبيا  بعد  وال��ب��اراغ��واي  الأرج��ن��ت��ني  ت�ضمل 

اأن  “التهديدات”،  رغم  اأبعد حد”  على  “الإثنني  بلده  اإىل  العودة 
“قيم احلرية والدميوقراطية” لن توقفها الأ�ضلحة.

قال غوايدو بعد لقاء مع الرئي�س الأرجنتيني ماوري�ضيو ماكري يف 
بوينو�س اآير�س ال�ضبت اإن “الرتاجع الوحيد يف العملية التي بداأت يف 
فنزويال، �ضيكون عودة العديد من الفنزويليني اإىل بيوتهم” بعدما 

غادروا البالد.
اإل���ي���وت اأبرامز  و����ض���رح امل��ب��ع��وث الأم���ريك���ي ل���الأزم���ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
اإىل  العودة  اأن يتمكن من  بالتاأكيد  “ناأمل  وا�ضنطن  ل�ضحافيني يف 
لكنه مل يخف قلقه” لأن “م�ضوؤولني كرثا يف النظام  بلده باأمان”. 

هددوا بتوقيفه«.
واأكد اأن الوليات املتحدة التي مل تنجح حتى الآن يف ودفع نيكول�س 

مادورو اإىل الرحيل رغم حملة ال�ضغوط القت�ضادية والدبلوما�ضية 
التي متار�ضها، مل تخ�ضر بعد الرهان.

ملمحا  “كل اخل��ي��ارات مطروحة على الطاولة”،  اأن  ك��رر  اأن��ه  وم��ع 
لزيادة  ال��ع��ق��وب��ات  اإىل  اأ����ض���ار جم����ددا  ع�����ض��ك��ري،  خ��ي��ار  اإىل  ب��ذل��ك 

ال�ضغوط.
التاأ�ضرية  الإ�ضافيني حرموا من  الفنزويليني  “ع�ضرات”  اإن  وقال 

الأمريكية بتهمة “تقوي�س الدميوقراطية«.
على  مالية  عقوبات  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  فر�ضت  جهتها،  من 
�ضتة م�ضوؤولني ع�ضكريني فنزويليني، بينهم اأربعة جرنالت، قريبني 
من “الرئي�س ال�ضابق غري ال�ضرعي” نيكول�س مادورو، كما ت�ضفه 

وا�ضنطن، ملنع و�ضول امل�ضاعدة الن�ضانية.

وبني هوؤلء امل�ضوؤولني اجلرنال ريت�ضارد لوبيز فارغا�س قائد احلر�س 
الوطني وكبري املفو�ضني خو�ضيه دومينغيز رامرييز املتهمني بعرقلة 
اإي�ضال امل�ضاعدة الإن�ضانية التي حتاول الوليات املتحدة ت�ضليمها اإىل 

مع�ضكر غوايدو.
قتلى و285 ج��ري��ح��ا يف  ���ض��ق��وط خم�ضة  ع��ن  وا���ض��ن��ط��ن  وت��ت��ح��دث 
�ضدامات عنيفة على احلدود الفنزويلية عندما منعت قوات الأمن 

عملية نقل لهذه امل�ضاعدات الأ�ضبوع املا�ضي.
قال وزير اخلزانة �ضتيفن منوت�ضني اإن منع مادورو “�ضاحنات و�ضفنا 
ا�ضتغالل نظامه غري  اآخ��ر مثال على  ان�ضانية هو  حمملة م�ضاعدة 
الفنزويليني  يف  للتحكم  ال�ضرورية  الغذائية  املواد  اي�ضال  ال�ضرعي 

ال�ضعفاء«.
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CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:1196213 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فاطمه �ضرحان علي �ضرحان الكعبي %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ماأمون حممد طعمه ذيابات %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه را�ضد �ضامل عيد ال�ضويدي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مرمي الرميلى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  مار�س 2019 العدد 12569 

اعالن تغيري ا�صم 
رقم  الهندية  جن�ضية  ح��ام��ل  �ضيبا�ضتيان  برمي�ضي  ان��ا 
ثوتوكاد،   ، ايرافو�ضريا  منطقة  من   )L1179071(
كريال،   686539 رق���م  ب��ري��د  ���ض��ن��دوق  اي��راف��و���ض��ريا 
الهند. وارغب يف تغيري ا�ضمي من برمي�ضي �ضيبا�ضتيان 
)Pramcy Sebastian( اىل برمي�ضي �ضيبا�ضتيان 

)Premcy Sebastian( باأ�ضرع وقت ممكن.  

فقدان  �صهادة   اأ�صهم 

اأ�ضهم  ب��ع��دد   16402 رق���م  اأ���ض��ه��م  ���ض��ه��ادة  ف��ق��دت 
امناء  با�ضم  التمويل  دار  عن  �ضادرة   134.385
الإمارات للتجارة العامة على من يجدها ت�ضليمها 

لدار التمويل او الإت�ضال 02/6194455

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/1492 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�ضابقاً(
املنذر اإليها :  حممد فراز نبي للنقليات �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )98،408.63( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�ضبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�ضيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�����ض��اط  ب�ضداد 
تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�ضيارات املموله 
نقل   /90657( رقم  ال�ضياره   -  1  : التاليه  ال�ضيارات  ومنها  باملزاد  وبيعها  ل�ضاحلكم 
عام / دبي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  
2 - ال�ضياره رقم )90471/ نقل عام / دب��ي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك    ،
 / ع��ام  نقل   /90601( رق��م  ال�ضياره   -  3  ، ابي�س(    ( اللون    )  2015( اب( موديل 
ابي�س(   ال��ل��ون )    ) ( م��ودي��ل )2015  اب   ن��وع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك  دب��ي( م��ن 
4 - ال�ضياره رقم )90548/ نقل عام / دب��ي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك    ،
 / عام  نقل   /90652( رقم  ال�ضياره   -  5   ، اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س( 
 ، دب��ي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  
هايلوك�س  _بيك  تويوتا   ( نوع  من  دبي(   / عام  نقل   /90488( رقم  ال�ضياره   -  6
 / ع��ام  نقل   /90557( رق��م  ال�ضياره   -  7  ، ابي�س(    ( اللون    )  2015( اب( موديل 
  ، دب��ي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  
رقم )90049/ نقل عام / دبي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  (  ال�ضياره   -  8
موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  ، 9 - ال�ضياره رقم )90678/ نقل عام / دبي( من 
نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  ، 10 - ال�ضياره 
_بيك اب  ( موديل  هايلوك�س   تويوتا   ( نوع  من  دبي(   / عام  نقل  رقم )90559/ 
)2015 (  اللون ) ابي�س(  ، 11 - ال�ضياره رقم )90546/ نقل عام / دبي( من نوع ) 
تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  ، 12 - ال�ضياره رقم 
)90456/ نقل عام / دبي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015(  
ن��وع ) تويوتا  13 - ال�ضياره رق��م )90425/ نقل ع��ام / دب��ي( من   ، اللون ) ابي�س(  
هايلوك�س  _بيك اب  ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س( ، واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/1494 (

املنذر:  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�ضابقاً(
املنذر اإليها :  �ضركة �ضوبر ماركت العائالت �س ذ م م فرع

نتيجة  دره��م   )53،866.28( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  ال�ضيارات  بعقدى متويل  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على كل 

ال�ضيارات املموله ل�ضاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�ضيارات التاليه :
)تويوتا كورول  نوع  من  دبي(   /  N  / خ�ضو�ضي   /74065( رقم  ال�ضياره   -  1
_ �ضالون( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(    ، 2 - ال�ضياره رقم )73320/ 
N / دبي( من نوع ) تويوتا ياري�س  _ �ضالون ( موديل )2015(   خ�ضو�ضي / 
N / دب��ي( من نوع  3 - ال�ضياره رق��م )59787/ خ�ضو�ضي /  اللون )ا���ض��ود(   ، 
)تويوتا ياري�س  _ �ضالون( موديل )2015(  اللون ) ا�ضود(  ،  4 - ال�ضياره رقم 
N / دبي( من نوع )تويوتا ك��ورول _ �ضالون( موديل  )74076/ خ�ضو�ضي / 
)2015 (  اللون )ابي�س( ، واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/1480 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�ضابقاً(
املنذر اإليها :  حممد �ضريف ملك نور لنقل املواد العامة بال�ضاحنات اخلفيفة �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )137،800.95( درهم نتيجة الإخالل ب�ضداد 
واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�ضيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط 
باملزاد  وبيعها  ل�ضاحلكم  املموله  ال�ضيارات  كل  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر 
ومنها ال�ضيارات التاليه :-  1 - ال�ضياره رقم )12516/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي 
كانرت _ بيك اب( موديل )2015( اللون ) ابي�س(  ،  2 - ال�ضياره رقم )12447/ نقل عام / 
دبي( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�س(  ،  3 - ال�ضياره 
  ) رقم )12768/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 
كانرت  نوع )ميت�ضوبي�ضي  دب��ي( من   / عام  نقل  رقم )12584/  ال�ضياره   -  4  ، ابي�س(    ( اللون 
_ بيك اب( موديل )2015(  اللون ) ابي�س(  ، 5 - ال�ضياره رقم )12539/ نقل عام / دبي( 
من نوع ) ميت�ضوبي�ضي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )ابي�س(  ، 6 - ال�ضياره رقم 
)12832/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون 
)ازرق(  ، 7 - ال�ضياره رقم )12795/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي كانرت _ بيك اب( 
موديل )2015(  اللون ) ازرق(  ، واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت ،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/1513 (

املنذر  :  بنك دبي ال�ضالمي 
ويل �ضبيد لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م )حالياً ( املنذر اإليها  :   
ناهل خان لتاأجري ال�ضيارات �س ذ م م )�ضابقا(   

الإخالل  نتيجة  دره��م   )309،553.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�ضيارات وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر 
املموله ل�ضاحلكم وبيعها  ال�ضيارات  التنفيذية على كل  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  واإل 

باملزاد ومنها ال�ضيارات التاليه :
با�س(   - كو�ضرت  تويوتا  ن��وع)  م��ن   ) دب��ي  /خ�ضو�ضي/   P/  50856( رق��م  ال�ضيارة   –  1
من   ) دبي  /خ�ضو�ضي/   P/  50922( رقم  ال�ضيارة   -  2   ، 2014 _ لون ابي�س  موديل 
/ P/ 50923( موديل 2014 _ لون ابي�س ،  3 - ال�ضيارة رقم )نوع )ني�ضان تيدا - �ضالون
خ�ضو�ضي/ دبي( من نوع )ني�ضان �ضنرتا - �ضالون( موديل 2014 _ لون ابي�س ،  4 - ال�ضيارة 
�ضالون( موديل 2014 _   - تيدا  ني�ضان  نوع(  من  دبي(  /خ�ضو�ضي/   P/ رقم )50857 
لون ابي�س ،  5 - ال�ضيارة رقم )K/ 57798 /خ�ضو�ضي/ دبي( من نوع( تويوتا فورت�ضرن - 
ا�ضتي�ضن( موديل 2014 _ لون ابي�س ،  6 - ال�ضيارة رقم )K/ 57627 /خ�ضو�ضي/ دبي( 
من نوع( تويوتا فورت�ضرن - ا�ضتي�ضن( موديل 2014 _ لون ابي�س ،  واملمولة ل�ضاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2019/546  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نا�ضر حيدر حممد رحيمه جمهول حمل القامة مبا ان 
���س.م.ع وميثله/عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الدويل  التجاري  املدعي /البنك 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )89886.42( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم 
الثنني املوافق 2019/3/11 ال�ضاعة 08:30 �س بالقاعة ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

بعد تفتي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل )اإف بي اآي( مكاتب كوهني 
اأن  اجل��م��ع��ة،  ك��وه��ني،  ديفي�س حم��ام��ي مايكل  واأك���د لين  وم��ن��زل��ه. 
2018 من  امل��ال يف بداية  من  “دفعة م�ضبقة كبرية”  تلقى  موكله 
اأجل م�ضروعه، قبل اأن يتخلى عن ذلك. واتهم بدوره ترامب باإطالق 

“اأكاذيب جديدة«.
ت��رام��ب، ويطرح  من  ي��زال قريباً  ك��ان كوهني ل   ،2018 بداية  ويف 
نف�ضه على اأنه خبري برئا�ضته. وكان من املرجح اأن يخدم هذا الكتاب 

م�ضلحة الرئي�س.
وفور عودته من فيتنام، اأطلق ترامب �ضل�ضلة تغريدات اجلمعة، قال 
الذي  الكتاب  خمطوطة  م��ن  الأق���ل  على  ق�ضم  على  اط��ل��ع  اإن���ه  فيها 

يو�ضفه باأنه “ر�ضالة حب اإىل ترامب«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

بالكذب  ال�ضابق  حماميه  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اتهم 
الرئي�س  ح��ول  ين�ضر  كتاب مل  م�ضروع  الكونغر�س وحت��دث عن  اأم��ام 

الأمريكي اقرتحه مايكل كوهني مطلع 2018.
وكان كوهني اأكد يف جل�ضة ا�ضتماع ا�ضتثنائية يف الكونغر�س، الأربعاء، 
اأنه حاول بيع كتاب بعنوان “ترامب الثورة: من برج ترامب اإىل البيت 

بدون اأن يحدد تاريخاً لذلك. الأبي�س.. فهم دونالد ترامب”، 
ومل ين�ضر هذا الكتاب اإطالقاً. وقد ذكر املوقع الإخباري الإلكرتوين 
الذي حتدث عن هذا امل�ضروع يف مايو)اأيار( املا�ضي،  “ديلي بي�ضت” 
اأن جهة “�ضنرت �ضرتيت” التي كانت املحادثات جتري معها، تراجعت 

ذكرت خالل املفاو�ضات اأنها ميكن اأن ت�ضلم نظاما يف موعد اأقرب وذلك 
الإنتاج  اإمكانية  اأن  واأ�ضاف  الت�ضليم.  مواعيد  على  تركيا  اعرتا�س  بعد 

امل�ضرتك اأو نقل التكنولوجيا اأمر مهم اأي�ضا لأنقرة.
تركيا من  الأطل�ضي  �ضمال  �ضريكتها يف حلف  املتحدة  الوليات  وح��ذرت 
مع  يتكامل  اأن  ميكن  ل  اإن��ه  وقالت  رو���ض��ي،  �ضاروخي  دف��اع  نظام  �ضراء 

الدفاعات اجلوية للحلف.
ت��زال ملتزمة  ب��الده ل  اإن  اأردوغ���ان  وق��ال الرئي�س الرتكي رج��ب طيب 

ب�ضفقة �ضراء منظومة �ضواريخ اإ�س-400 من رو�ضيا.
العام  “�ضُت�ضلم قرب نهاية  اإ�س-400  اإن منظومة  اأوغلو  وقال جاوي�س 
يف اخلريف. ا�ضرتينا اأنظمة اإ�س-400 لأننا مل نتمكن من �ضراء اأنظمة 

باتريوت«.

•• اأنقرة-رويرتز:

والوليات  تركيا  اإن  اأوغلو  جاوي�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال 
الدفاعي  باتريوت  نظام  بيع  وا�ضنطن  عر�س  ب�ضاأن  تتفاو�ضان  املتحدة 

ال�ضاروخي لأنقرة.
ونقلت وكالة اأنباء الأنا�ضول الر�ضمية الرتكية عن جاوي�س اأوغلو قوله 
“الوليات املتحدة قالت اإنها ميكن اأن تبيع �ضواريخ باتريوت والوفدان 

يتفاو�ضان«.
اأن تركيا رف�ضت  اأن ذكرت وكالة بلومربج  الت�ضريحات بعد  جاءت تلك 

عر�ضا اأمريكيا لت�ضليم نظام باتريوت بنهاية العام.
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  قوله  اأوغ��ل��و  جاوي�س  عن  الأنا�ضول  وكالة  ونقلت 

تر�مب يتهم حماميه �ل�ضابق بالكذب تركيا تتفاو�س مع �أمريكا ب�ضاأن �ضفقة باتريوت 

والتفاوت العن�ضري ب�ضكل يفوق ما 
قام به عام 2016. 

ول��ك��ن يف ���ض��ب��اح ي���وم 19 ف��رباي��ر ، 
العام  فريمونت  رادي��و  �ضاأله  عندما 
“وجه  ���ل  مُي���ثرّ م���ن  اأف�����ض��ل  ك����ان  اإذا 
 ، اجلديد”  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب 
يتكلم  ل  رج��ل  خ��ط��اب  خطابه  بقي 

بطالقة لغة التجريبية. 
 ، امل��ر���ض��ح��ني  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن  “علينا 
 ، وفقاً جللدهم  لي�س   ، تعلمون  كما 
اأو  اجلن�ضي،  لتوجههم  وفقاً  ولي�س 
جن�ضهم، اأو اأعمارهم” قال �ضاندرز، 
حماولة  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا  و”اأعتقد 
التحرك نحو جمتمع غري متييزي، 
قدراتهم،  ح�ضب  ال��ن��ا���س  اإىل  ينظر 
عنه”..  يدافعون  ما  على  واعتماًدا 
ُتر�ضي  اأن  املده�س جًدا  �ضيكون من 
كان هذا  اإذا  منتقديه،  الإجابة  هذه 

هو خط الدفاع عن هويته.

م���ن قبل  ان��ت��خ��اب��ه��م  )ال����ذي����ن مت   
القاعدة ال�ضعبية، ولي�س “املندوبني 
�ضد  رائ�����ع  ع��م��ل  وه����و  ال�ضوبر”، 
واحدة من اأعظم املر�ضحني يف تاريخ 
اأنه  وي���وؤك���د  ل��ل��رئ��ا���ض��ي��ة.  التعيينات 
اأف�ضل  �ضيفعل ما هو  امل��رة،  ه��ذه  يف 
ا�س  ب���ي  ���ض��ي  ل�ضبكة  وق����ال  ب��ك��ث��ري. 
نيوز، يف حفل اإطالق حملته ر�ضميا 
اأي�ضا  “�ضنطلق  واأ�ضاف  “�ضنفوز”. 
الأعلى،  اإىل  الأ�ضفل  من  حركة   ...
للحياة  ت��غ��ي��ري  اأ����ض���ا����ض���ات  ل���و����ض���ع 
وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف هذا  الق��ت�����ض��ادي��ة 

البلد«.
الفعل..  اأ�ضعب  ما  القول  اأ�ضهل  ما 
ل يزال بريين يتمتع بحبرّ قاعدته، 
ب���ال�������ض���ب���ط من  ي���ن���ط���ل���ق  ل���ك���ن���ه ل 
النقطة التي و�ضل اإليها قبل ثالث 
تعطه  مل  املا�ضي،  العام  يف  �ضنوات. 
ن�ضبة  اأك��رث من  ال��راأي  ا�ضتطالعات 

اإط��الق حملته،  اإن طريقة  حلملته. 
اأن���ه يفكر ج��دي��ا يف مد  اإىل  اأ����ض���ارت 
النتخابية  قاعدته  خ��ارج  جاذبيته 
املتكونة اأ�ضا�ضا من الرجال البي�س - 
لكن ل تزال هناك عقبة كبرية يجب 

اإن يتخطاها. 
املثال، مل يرتدد �ضاندرز  على �ضبيل 
“عن�ضري،  ب��ال���  ت���رام���ب  و���ض��ف  يف 
اجلن�ضني،  ب��ني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ومم���ار����س 
وكاره لالأجانب”. واقرتح يف الربيد 
لأن�ضاره  وج��ه��ه  ال����ذي  الإع������الين، 
���ض��ي��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز  اأن����ه  وف��ري��ق��ه 
القت�ضادي  ال��ت��ف��اوت  ب���ني  ال�����ض��ل��ة 

جت���اه ال��و���ض��ط، يف الن��ت��خ��اب��ات �ضد 
ترامب.

ما يلعب �سده
ومع ذلك ، قد تكون امل�ضكلة الأكرث 
اأنه  ه��ي  ل�ضاندرز،  بالن�ضبة  اإحل��اح��اً 
ث احلزب الدميقراطي  حتى لو حتدرّ
كثريا.  ي�ضبهه  ل  يظل  ف��اإن��ه   ، مثله 
منت�ضف  ان��ت��خ��اب��ات  اأظ���ه���رت  وق����د 
رغبة  اأن هناك   ،  2018 لعام  امل��دة 
قوية لدى قاعدة احلزب لرت�ضحات 
تر�ضح  ك��ون��ه��ا  ع����دا  ����ض���يء،  اأي  ه���ي 
و�ضتكون  البي�س.  الذكور  من  �ضيخ 
�ضاندرز  بها  �ضيعالج  التي  الطريقة 
حقيقي  اختبار  اأول  احلقيقة،  ه��ذه 

20 باملائة، اجتاه مثري للقلق ملر�ضح 
ظل يف دائرة ال�ضوء.

م�ضاكل  اأي�����ض��ا،   2020 و���ض��ت��خ��ل��ق 
ل  ال�ضبعيني:  ال�ضيخ  لهذا  ج��دي��دة 
ناخبني  دع��م  على  الع��ت��م��اد  ميكنه 
ون��اخ��ب��ات ا���ض��ت��ن��دت ق��ن��اع��ات��ه��م على 
والذين  هيالري”،  اإلرّ  ���ض��يء  “كل 
اأنرّ  اإلرّ  �ضيا�ضاته،  مع  يتفقون  ل  قد 
ة الأخرية، اأنه ل  انطباعهم كان يف املررّ
خيار لهم. ف�ضال عن انه يواجه من 
املناف�ضني  م��ن  جمموعة  الن��ط��الق 
التقدمي  اجل���ن���اح  م���ن  ي���ن���ح���درون 
القدرة  منهم  كثري  وميلك  للحزب، 
على تقدمي نف�س النوع من الوعود 
هو  ما  جاذبية  مع  ولكن  ال�ضيا�ضية، 

جديد وحديث.

اأوراق مهمة
وم��ع ذل��ك ، ل��ن يبقى ���ض��ان��درز على 
 ، م�ضتقالرّ باعتباره  الطريق.  جانب 
ا وبحزم على ي�ضار اجلناح  �ضيقف فنيرّ
الت�ضكيك  يتم  ولن  للحزب،  الأي�ضر 
يف م��راج��ع��ه، يف وق���ت ���ض��ي��واج��ه فيه 
عون  يدرّ ال��ذي��ن  اجل����دد،  ال���واف���دون 

اأنهم تقدميون، بع�س ال�ضكوك. 
�ضيختار الناخبون املطلعون �ضاندرز 
عن وعي واإدراك ، و�ضيكون هذا جزًء 
مركزًيا من حجته. ومن بني كوكبة 
مناف�ضته  تعطيه  اأن  ميكن  املقدمة، 
ال�ضبعة  ي�ضاهي  ما  وارن،  اإليزابيث 

ال�ضعبوية  يف  دولرا  وال��ع�����ض��ري��ن 
الق��ت�����ض��ادي��ة  ي���ردد ب��ريين �ضاندرز 
التربع  م���ت���و����ض���ط  اأن  ب���ا����ض���ت���م���رار 
دولرا،  وع�ضرين  �ضبعة  هو  لفريقه 
للتاأكيد على توا�ضع اإمكانات ناخبيه 
 ، وراأ�ضمالية  كدميقراطية  ولكنها   ،
تقدمي  م��ن  نها  ميكرّ و�ضع  يف  لي�ضت 
نف�س النوع من البكائيات واملرثيات 
لال�ضتبل�ضمنت،  امل��ع��ادي��ة  ال�ضاخبة 
ك��م��ا يفعل ه���و. ي��ث��ور ك��ل م��ن وارن 
و���ض��ان��دي��ر ���ض��د ال��و���ض��ع ال���راه���ن ، 
ول��ك��ن��ه��ا ت��ري��د اإ����ض���الح ال��ن��ظ��ام من 
اأنه  �ضاندرز  ، يف حني يزعم  الداخل 
يريد تفجري كل �ضيء، وه��ذا وحده 

يكفي لتربير دخوله ال�ضباق.

�ضاندرز  م���وق���ف  ي���ت���ع���زز  وب����امل����ث����ل، 
و�ضطي  ت����ي����ار  ظ����ه����ور  خ������الل  م�����ن 
ال���ت���م���ه���ي���دي���ة  الن������ت������خ������اب������ات  يف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ف��ق��ب��ل ���ض��ه��ر، كان 
مييلون  لل�ضباق،  الأوائ��ل  املر�ضحون 
اإىل الي�ضار. والآن، ترتاجع جمموعة 
�ضخ�س،  غمز  وكلما  منهم،  �ضغرية 
بوكر،  ك��وري  اأو  كامال هاري�س  مثل 
تتحدث  ع��ن��دم��ا   اأو   - ال��و���ض��ط  اإىل 
ب��راون عن  اميي كلوبو�ضار و�ضريود 
ت��ب��دو حملة بريين  ال��رباغ��م��ات��ي��ة-  
اإقناعا، وحتى �ضرورة حتمية،  اأكرث 
يخ�ضى  زال  م��ا  ح��ي��ث  ل��ل��ت��ق��دم��ي��ني، 
املر�ضح  ينعطف  اأن  منهم  الكثريون 
ب�ضكل جذري  بالرت�ضيح  الذي يفوز 

مل يعد ينفرد بتمثيل الي�سار داخل احلزب الدميقراطي:

�ضاندرز: نقاط �لقوة و�ل�ضعف يف �ضباق عام 2020...
تريد وارن اإ�سالح النظام من الداخل ، يف حني يريد �ساندرز تفجري كل �سيء

ال يز�ل بريين يتمتع بحّب قاعدته، لكنه ال ينطلق 
بال�ضبط من �لنقطة �لتي و�ضل �إليها قبل ثالث �ضنو�ت

ظهور تيار و�ضطي يف �النتخابات �لتمهيدية 
�لدميقر�طية، ُيعّزز موقف بريين وحظوظه 

طريقة �إطالق حملته، ت�ضري �إىل �أنه يفكر جديا 
يف مد جاذبيته خارج قاعدته من �لرجال �لبي�س 

يو�جه مناف�ضني يف �جلناح �لتقدمي للحزب ميلكون 
�لقدرة على تقدمي ذ�ت �لوعود مع جاذبية ما هو جديد 

املر�ضحة اميي هاري�س  ي�ضارية على براغماتية

كامال هاري�س من الي�ضار اىل الو�ضط

اليزابيت وارن تغيري النظام من الداخل

كوري بوكر �ضعود الو�ضط يدعم موقف �ضاندرز

برين �ضاندرز يخو�س �ضباق الرئا�ضية من جديد 

ب���ريين  ي��خ�����س��ى  ل 
�����س����ان����درز حت���ّم���ل 
طموحاته  اأع���ب���اء 
خالل   ،2020 لعام 
مت��ه��ي��دي��ة احل����زب 
ال��دمي��ق��راط��ي ع��ام 
ح�����س��د   ،2016
���س��ي��ن��ات��ور ولي����ة 
فريمونت، 43 باملائة 
و46  الأ���س��وات،  من 

باملائة من املندوبني

•• الفجر - خرية ال�ضيباين

الفولذ” وم�ضتعد لتحقيق “الن�ضر اأو ال�ضهادة«. ويف ت�ضجيل �ضوتي بثه التنظيم 
على النرتنت يف اآب اأغ�ضط�س 2015، ي�ضيد حمزة مبقتل  والده واأخيه الأكرب 
خالد خالل حماولته الدفاع عن اأبيه يف اأبوت اأباد. ودعا اجلهاديني يف جميع اأنحاء 
العامل اإىل “ال�ضرب من كابول اإىل بغداد ومن غزة اإىل وا�ضنطن ولندن وباري�س 
وتل اأبيب«. ويرى خرباء يف اجلماعات املتطرفة اأن ال�ضاب وبانتظار توليه ر�ضميا 
التي  الفرقان”  “اأن�ضار  �ضيقود جماعة  القاعدة خلفا للظواهري،  قيادة تنظيم 
اإىل �ضم عدد من  القاعدة وت�ضعى  الأك��رث تطرفا يف  املقاتلني  اإىل �ضوريا  جتذب 
مقاتلي تنظيم داع�س. لكن هذا ل يعني اأنه موجود يف �ضوريا. فقد يكون يف اإيران 

حيث اأم�ضى جزءا كبريا من طفولته، اأو يف اأفغان�ضتان.
راية  اإىل  اأن�ضاره  العديد من  �ضي�ضعى  داع�س  ينهار تنظيم  “بينما  وقال �ضوفان 
مو�ضحا اأن “عوامل عديدة تدفع اإىل العتقاد اأن حمزة  جديدة للقتال حتتها”، 

ميكن اأن ي�ضبح قائدا يخ�ضى باأ�ضه«.

يف  اأ�ضا�ضيا”  “قياديا  يعترب  اأ�ضبح  اأن��ه  م��وؤك��دة  باعتقاله،  ت�ضمح  معلومات  اأي 
ال�ضبكة التي اأ�ض�ضها والده. وكان مدرجا اأ�ضا�ضا على الالئحة ال�ضوداء الأمريكية 
ال�ضعودية جن�ضيتها من حمزة بن  الدوليني«. من جهتها، �ضحبت  “لالإرهابيني 

لدن، بح�ضب ما اأفادت اجلريدة الر�ضمية ال�ضعودية.
ويف �ضورة مركبة و�ضعها على النرتنت يف 10 اأيلول/�ضبتمرب 2017 م�ضوؤولو 
الإعالم الدعائي لتنظيم القاعدة يف الذكرى ال�ضاد�ضة ع�ضرة لعتداءات نيويورك 
التواأمني  اللهب يف الربجني  األ�ضنة  اأ�ضامة بن لدن بني  ووا�ضنطن، يظهر وجه 

ملركز التجارة العاملي، واإىل جانبه ابنه.
الأمريكية  بوينت  وي�ضت  اأكادميية  يف  الإره���اب  مكافحة  مركز  ن�ضره  تقرير  يف 

الع�ضكرية، كتب علي �ضوفان الذي كان يف املا�ضي عميال خا�ضا ملكتب التحقيقات 
الفدرايل )اف بي اآي( خبريا يف �ضوؤون القاعدة اأنه “يتم اإعداد حمزة لي�ضطلع 
اأفراد  “ب�ضفته واح��دا من  واأ�ضاف  اأ�ض�ضها وال��ده«.  التي  املنظمة  بدور قيادي يف 
عائلة بن لدن، �ضريحب به اإرهابيو القاعدة”، م�ضريا اإىل اأنه “بينما اأ�ضبح تنظيم 
الإرهابية  الإنهيار، بات حمزة الأف�ضل لإعادة توحيد احلركة  داع�س على و�ضك 
 2001 �ضبتمرب  اإيلول   11 اعتداءات  وال��ده ع�ضية  انف�ضل حمزة عن  العاملية«. 

ومل يره بعد ذلك. وانتقل اإىل احلياة ال�ضرية لكنه بقي على ات�ضال معه.
قتل  التي  الأمريكية  العملية  خ��الل  بع�ضها  على  عرث  ر�ضائل  يف  ال�ضاب  ويوؤكد 
“�ضلب مثل  اأنه  2011، لوالده  اأباد بباك�ضتان يف  اأبوت  اأ�ضامة بن لدن يف  فيها 

•• باري�س-اأ ف ب:

اعرتفت الأمم املتحدة ووزارة اخلارجية الأمريكية كل على طريقتها بدور حمزة 
جنل اأ�ضامة بن لدن، يف احلركة الإرهابية العاملية التي يبدو اأنه �ضيتوىل اإدارتها 
على خطى والده. فقد اأ�ضافت جلنة الأمم املتحدة للعقوبات �ضد تنظيمي داع�س 
والقاعدة ا�ضم “حمزة اأ�ضامة بن لدن” املولود يف التا�ضع من اأيار مايو 1989 
يف جدة اإىل لئحة الأ�ضخا�س الذين يخ�ضعون لتجميد دويل ملوجوداتهم وحظر 

لل�ضفر.
الظواهري  اأمي���ن  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  احل���ايل  ال��زع��ي��م  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق��ال��ت 
ويعترب  القاعدة  تنظيم  يف  ع�ضوا  “ر�ضميا   2015 اأغ�ضط�س  اآب  يف  “�ضماه” 

خليفته املرجح” على راأ�س ال�ضبكة.
يف اليوم نف�ضه، اأعلنت الوليات املتحدة عن مكافاأة قدرها مليون دولر ملن يقدم 

قلق �أمريكي و�أممي حيال دور حمزة بن الدن 
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رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�ضيخ  �ضمو  اط��ل��ع 
الوطني  الريا�ضي  لليوم  التنفيذي  العمل  فريق  من  التنفيذي  املجل�س 
على ب��رام��ج وا���ض��ت��ع��دادات ان��ط��الق الن�ضخة ال��راب��ع��ة م��ن احل���دث يف 7 
مار�س اجلاري مب�ضاركة وا�ضعة من خمتلف اجلهات والهيئات واملوؤ�ض�ضات 
احلكومية واخلا�ضة والأفراد على م�ضتوى الدولة يف تظاهرة فريدة من 

نوعها تاأتي هذه املرة بالتزامن مع “عام الت�ضامح«.
�ضم  ال���ذي  التنفيذي  العمل  ف��ري��ق  ا�ضتقباله  خ��الل   - �ضموه  وا�ضتمع 
العميد طالل اأحمد ال�ضنقيطي الأمني العام وحممد �ضعيد بن دروي�س 
مبارك  و���ض��امل  الفعاليات  من�ضق  ب��ال�����ض��الت  ون��ا���ض��ر  التنفيذي  امل��دي��ر 

بالعالقات واملرا�ضم الأوملبية - اإىل ما يت�ضمنه برنامج اليوم الريا�ضي 
واخلطط املو�ضوعة من النواحي كافة لإجناح احلدث �ضواء من اجلوانب 
اللوج�ضتية اأو التنظيمية والإدارية ل�ضمان تقدمي ن�ضخة مميزة تتما�ضى 
مع اأهداف احلدث النبيل الذي اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
ريا�ضي  يوم  تخ�ضي�س  بهدف   2015 عام  الأوىل  اهلل” للمرة  “رعاه 
الريا�ضية وت�ضتثمر  الأن�ضطة  لكافة فئات و�ضرائح املجتمع متار�س فيه 
حياة  يف  الريا�ضة  اأهمية  يرتجم  مبا  املن�ضودة  بال�ضورة  الطاقات  فيه 
الفرد ويعك�س �ضرورة جعلها اأ�ضلوب حياة معا�ضر يحمي من الأمرا�س 
وي�ضهم يف اأن ينعم الإن�ضان بحياة �ضحية وقوام �ضليم يتحقق من خاللها 

ال�ضعادة والبهجة وال�ضرور.

هذه  باإقامة  �ضعادته  عن  اللقاء  خ��الل  عجمان  عهد  ويل  �ضمو  واأع���رب 
الن�ضخة بالتزامن مع عام الت�ضامح يف وطن الت�ضامح واملحبة الذي اأجمع 
الإمارات  اأر���س  على  وان�ضجامها  فئاته  قوة متا�ضك  على  باأكمله  العامل 
التي  ال�ضامية  املبادرة  الريا�ضة من خالل تلك  الذي تعززه  الأم��ر  وهو 
اإىل قيمة  الكبار وال�ضغار والأطفال واأ�ضحاب الهمم مما يوحي  �ضملت 
مظلة  حت��ت  العمرية  وال��ف��ئ��ات  امل��راح��ل  خمتلف  دم��ج  يف  الفعالية  تلك 

واحدة وهي “ الإمارات جتمعنا » .
دورة  ي�ضادف  العام  هذا  الوطني  الريا�ضي  اليوم  اإقامة  اأن  �ضموه  واأك��د 
حتمل  والتي   “  2019 “اأبوظبي  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب 
كذلك العديد من الر�ضائل الهامة واجلوهرية للجميع باعتباره احلدث 
الإن�ضاين الأكرب يف العامل لأكرث من �ضبعة اآلف و 500 ريا�ضي وثالثة 

اآلف مدرب قادمني من اأكرث من 190 دولة ..م�ضريا اإىل اأن الأحداث 
والفعاليات الهامة التي ت�ضت�ضيفها الدولة كل عام تعد من اأهم عوامل 
جناح مبادرة اليوم الريا�ضي الوطني نظراً لتنوع الأهداف والغايات التي 

تتما�ضى جميعها مع ر�ضالة احلدث املجتمعي البارز .
وقال �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي اإن التجمع حتت راية الريا�ضة 
 200 اأكرث من  اللغات والأعمار والثقافات يف وطن يحت�ضن  مبختلف 
مييز  ما  واأن  متوقعاً  وجن��اح��اً  خمتلفاً  طابعاً  م��ب��ادرة  اأي  مينح  جن�ضية 
الثقافات  م��ن  العديد  ب��ني  يجمع  اأن��ه  الوطني  الريا�ضي  ال��ي��وم  م��ب��ادرة 
لديها  ما  اأف�ضل  لتقدمي  الإم���ارات  اأر���س  على  تعي�س  التي  واجلن�ضيات 
الذي �ضهد جناحاً متميزاً يف  اليوم  املن�ضودة يف نهاية  بال�ضورة  للظهور 

الن�ضخ املا�ضية حيث يعد ترجمة ل�ضعاره وهو “الإمارات جتمعنا«.

ويل عهد عجمان يطلع على خطط ومقرتحات �لن�ضخة �لر�بعة من »�ليوم �لريا�ضي �لوطني«. 

•• ال�صارقة- الفجر:

الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  ك�ضف 
عن اإطالقه للدورة الثامنة ل�ضباق 
توا�ضال  والفنون  للثقافة  الأندية 
حل���ر����ض���ه ع���ل���ى ت���ن���م���ي���ة ج���وان���ب 
املهارات الثقافية والفنية لالعبني 
ال�ضارقة  اإم���ارة  اأن��دي��ة  خمتلف  يف 
كل  لدى  الإبداعية  ال��روح  وتعزيز 

لعب .
القرار  �ضدور  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
2019م  ل�����ض��ن��ة   9 رق���م  الإداري 
الأندية  �ضباق  جلنة  ت�ضكيل  ب�ضاأن 
الثامنة  ال���دورة  والفنون  للثقافة 
الكتبي  بالعجيد  م�ضبح  برئا�ضة 
الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  ع�ضو 
وع�ضوية �ضعيد العاجل مدير اإدارة 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����ض��ط��ة 
الريا�ضي  ال�������ض���ارق���ة  مب��ج��ل�����س 
امل�����ض��غ��وين رئي�س  وع���ف���راء ج��م��ع��ه 
ق�ضم الأن�ضطة الثقافية واملجتمعية 
مب���ج���ل�������س ال�������ض���ارق���ةال���ري���ا����ض���ي 
رئي�س  ع��ل��ي  اآل  ح�����ض��ني  وع���ب���داهلل 
ق�����ض��م الأن���دي���ة اخل��ا���ض��ة مبجل�س 

ال�ضارقة الريا�ضي واإ�ضالم ال�ضيوي 
اإع���الم���ي وج��ا���ض��ر حما�ضي  خ��ب��ري 
ت��رب��ي��ة خ��ا���ض��ة وهاين  اإخ�����ض��ائ��ي 
اأن�ضطة  م��ن�����ض��ق  ال��ق��ا���ض��م  حم��م��د 

وحممد �ضالح �ضكرتري .
مع  التوا�ضل  على  اللجنة  وتعمل 
اجل��ه��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات امل�����ض��ارك��ة يف 
ال�ضباق  ميزانية  واعتماد  ال�ضباق 
واعتماد اجلدول الزمني لفعاليات 
و�ضروط  قوانني  واعتماد  ال�ضباق 
املر�ضحني  احلكام  واأ�ضماء  ال�ضباق 
نتائج  ع���ل���ى  والط��������الع  ل��ل�����ض��ب��اق 
وجتهيز  الفائزين  واأ�ضماء  ال�ضباق 

احلفل اخلتامي .
هالل  عي�ضى  اأ���ض��ار  ت�ضريحه  ويف 
ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  احل����زام����ي 
�ضباق  اأن  اإىل  الريا�ضي  ال�ضارقة 
يتوا�ضل  والفنون  للثقافة  الأندية 
لتعزيز  التوايل  الثامن على  للعام 
اإثراء  يف  ودوره  واأه��م��ي��ت��ه  جن��اح��ه 
الثقافية  بالن�ضطة  الأن��دي��ة  بيئة 
والفنية والتي تعمل وفق منظومة 
تاأهيل  يف  وم����ت����ف����ردة  م���ت���م���ي���زة 
ال�ضوؤون  خم��ت��ل��ف  يف  ال���الع���ب���ني 

هدف  اإىل  ل���ل���و����ض���ول  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ثقافيا  موهوب  لع��ب  هو  ال�ضباق 

وفنيا.
واأو�ضح اأن ال�ضباق يعد اأحد ركائز 
ال��ري��ا���ض��ي حتت  ال�����ض��ارق��ة  جمل�س 
حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  توجيهات 
ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  القا�ضمي 
الريا�ضي يف توا�ضل الرتقاء ودعم 
رواف��د الأن��دي��ة واجل��ه��ات امل�ضاركة 
ال��ث��ق��اف��ة مب��ا ينعك�س  م�����ض��ارات  يف 
الريا�ضية  والبيئة  ال��الع��ب  على 
ال�ضباق  اأن  اإىل  الأن��دي��ة م�ضريا  يف 

عام  منذ  وا�ضحة  ب��روؤي��ة  يتوا�ضل 
اأثبتت  رائ������دة  وب���ف���ك���رة   2012
ت�����ض��ب يف متكني  واأن����ه����ا  مت��ي��زه��ا 
وعنايتها  م���ع���رف���ي���ا  ال����الع����ب����ني 
وتكرميها  وال�����ق�����درات  ب���امل���واه���ب 
مبا  الت�ضع  جم��الت��ه��ا  خمتلف  يف 

مت��ث��ل��ه م���ن م��ظ��ل��ة ه��ام��ة يف كافة 
فروعها.

واأكد اأن جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي 
وتوا�ضلهها  الأن��دي��ة  حر�س  يوؤكد 
ال���دائ���م م��ع امل��ج��ل�����س وب��ي��ان رغبة 
بال�ضباق  امل�������ض���ارك���ة  يف  لع��ب��ي��ه��ا 

ومطالبتهم الدائمة التي تقدر يف 
كون ال�ضباق مظلة ورعاية وداعمة 
ال��ري��ا���ض��ي��ة يف خمتلف  ل��ل��م��واه��ب 

النواحي.
واأ�ضاد احلزامي بالت�ضكيل اجلديد 
بالعجيد  م�ضبح  ب��رئ��ا���ض��ة  للجنة 

خربات  ت�ضم  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  الكتبي 
ع���ل���ى حتقيق  ���ض��ت��ع��م��ل  م���ت���ن���وع���ة 
الأندية  م���ع  ل��ل��ت��وا���ض��ل  اأه���داف���ه���ا 
واملوؤ�ض�ضات املعنية يف تنفيذ ال�ضباق 
مع  اخلتامي  اإق��ام��ة احلفل  حل��ني 
ن��ه��اي��ة امل��و���ض��م ال��ري��ا���ض��ي احلايل 
اجلهود  لكافة  تقديره  عن  معربا 
اأع�������ض���اء �ضباق  م���ن  ب���ذل���ت  ال���ت���ي 
ال�ضابقة وما  ال���دورات  الأن��دي��ة يف 
قدموه من جهود وطنية يف تطوير 

ون�ضر ال�ضباق.
بدوره تقدم م�ضبح بالعجيد الكتبي 
الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  ع�ضو 
رئي�س جلنة �ضباق الأندية للثقافة 
الكرمية  الثقة  هذه  على  والفنون 
ملوا�ضلة تنفيذ ال�ضباق بعد اأن حقق 
اأندية  خمتلف  يف  لف��ت��ة  جن��اح��ات 

اإمارة ال�ضارقة ومراكزها .
اللجنة  اأع�������ض���اء  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
موا�ضلة حجم  على  العزم  عاقدوا 
ال�ضباق  حققها  ال��ت��ي  الإجن������ازات 
امل��ا���ض��ي��ة وعلى  ال�����ض��ن��وات  ط�����وال 
الدورة  لتكون  �ضنوات  �ضبع  م��دى 
خلطط  وداع���م���ة  مكملة  ال��ث��ام��ن��ة 

جم��ل�����س ال�������ض���ارق���ة ال���ري���ا����ض���ي يف 
عناية بالنواحي الثقافية واملعرفية 
والفنية وترجمة توجيهات �ضاحب 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع���ل���ى 
_ حفظه اهلل ورعاه _ يف حتقيق 
قطاعات  خمتلف  يف  املعريف  النمو 

الأندية .
اللجنة  اأن  اإىل  ال��ك��ت��ب��ي  واأ�����ض����ار 
با�ضرت مهامها وتوا�ضلت مع كافة 
ال�ضبابية ومدينة  واملراكز  الأندية 
الإن�ضانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ض��ارق��ة 
�ضباق  اأن  واأك��د  لل�ضباق  للتح�ضري 
�ضيعمل  والفنون  للثقافة  الندية 
موا�ضلة  يف  مناف�ضاته  خ��الل  م��ن 
باجلانب  ال��ن��ه��و���س  يف  التطلعات 
ال�ضارقة  اإم����ارة  اأن��دي��ة  ال��ث��ق��ايف يف 
وت��ن��م��ي��ت��ه ل����ق����درات ال���الع���ب���ني يف 
والفنية  البداعية  امل��ج��الت  �ضتى 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ب���ج���ان���ب الع�����ت�����زاز 
ابدتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��امل�����ض��ارك��ة 
الندية يف تاأهيل وتر�ضيح لعبيها 

للم�ضاركة.

 22 ع��ن  ع��ب��ارة  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   28
دولة   10 م��ن  دراج�����ات   6 و  دراج����ا 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  دول  م��ن 
و�ضمال افريقيا ي�ضاركون فى �ضباقات 
الدراجات باللعاب العاملية لالوملبياد 
اخلا�س ابوظبى 2019 والتى تقام 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
حم��م��د ب��ن زاي���د وىل ع��ه��د ابوظبى 
نائب القائد العلى للقوات امل�ضلحة 
 194 7500 لعب من  اىل جانب 
دولة  حول العامل ي�ضاركون فى 24 
ري��ا���ض��ة اومل��ب��ي��ة .خ���الل ال��ف��رتة من 

.  2019 مار�س   22 وحتى   14
حيث ت�ضارك المارات ب�ضبع لعبني 

و�ضريك  ارب�����ع لع���ب���ني  ع���ن  ع���ب���ارة 
.وت�ضارك  لع��ب��ت��ني  اىل  ب��ال���ض��اف��ة 
وم�ضر   ، ب����الع����ب����ني   ال����ب����ح����ري����ن 
وفل�ضطني   ، ولع���ب���ت���ني  ب���الع���ب���ني 
لعبني  ب����ارب����ع  ب���الع���ب���ني،وامل���غ���رب 
العراق  وت�ضارك   ، ولعبتني  لعبني 
اجلزائر  ،وت�������ض���ارك  واح�����د  ب���الع���ب 
بالعبني ، وليبيا بالعبني ، ، وت�ضارك 

�ضوريا بالعبني  و4 لعبات.
باأبوظبى  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  وت�ضهد 
تتبع  وجميعها  ر�ضمية،  ريا�ضة   24
ت�ضعها  ال���ت���ي  وامل���ع���اي���ري  ال���ق���واع���د 
اإدارة  عن  امل�ضوؤولة  الدولية  الهيئات 
ت�ضهدا  التى  ريا�ضة.الريا�ضات  ك��ل 

الل����ع����اب ه���ى األ����ع����اب ال����ق����وى، كرة 
)البادمنتون(،كرة  الطائرة  الري�ضة 
ال�ضاطئية  ال���ط���ائ���رة  ال�������ض���ل���ة،ك���رة 
،ال���ب���وت�������ض���ي،ال���ب���ول���ي���ن���ج،����ض���ب���اق���ات  
القدم  ال��ف��رو���ض��ي��ةك��رة  ال����دراج����ات، 
لع���ًب���ا،   11 )ال����ف����رق امل���ك���ون���ة م���ن 
القدم  وك��رة  ال�ضباعية،  القدم  وك��رة 
اخل���م���ا����ض���ي���ة(،واجل���ول���ف،اجل���م���ب���از 
ال���ف���ن���ي،اجل���م���ب���از الإي����ق����اع����ي،ك����رة 
بقوارب  ال���ي���د،اجل���ودو،ال���ت���ج���دي���ف 
الطويلة  امل�����ض��اف��ات  ال��ك��اي��اك،���ض��ب��اق 
الأثقال،التزلج  )امل����اراث����ون(،رف����ع 
ب���ال���ع���ج���الت،ال�������ض���راع،ال�������ض���ب���اح���ة 
املفتوحة،تن�س  امل��ي��اه  يف  وال�����ض��ب��اح��ة 

الأر�ضي،ال�ضباق  ال��ط��اول��ة،ال��ت��ن�����س 
ال����ث����الث����ي )ال����رتاي����ث����ل����ون(،ال����ك����رة 

الطائرة.
�ضباق  يا�س  مر�ضى  حلبة  ت�ضت�ضيف 
جائزة اأبوظبي الكربى، وهو ال�ضباق 
 .1 الفورمول  ملو�ضم  املتوج  ال�ضنوي 
وقد �ضمم احللبة هريمان تيلك، اإذ 
وت�ضم  مرت  كيلو   5.5 مل�ضافة  متتد 
جزيرة  ع���رب  م��ن��ح��ن��ي��ة  زاوي�����ة   21
ي��ا���س ع��ل��ى ���ض��اح��ل اأب��وظ��ب��ي، م���روًرا 
الكثبان  وخم���رتق���ة  ي���ا����س  مب��ر���ض��ى 
م�ضتقيمة  زواي�������ا  ب���ع���دة  ال���رم���ل���ي���ة 
جائزة  ���ض��ب��اق  ج��ان��ب  واإىل  وح������ادة. 
احللبة  ا�ضت�ضافت  الكربى،  اأبوظبي 

وطواف  للرتايثلون  ال��ع��امل  بطولة 
جانب  اإىل  يا�س،  وم��اراث��ون  اأبوظبي 
كونها �ضاحة لتنظيم �ضباقات لآلف 
اأ�ضبوعًيا.  ال����دراج����ات  ���ض��ائ��ق��ي  م���ن 
و���ض��ت�����ض��ت�����ض��ي��ف ح��ل��ب��ة م��ر���ض��ى يا�س 
و�ضباق  ال����دراج����ات  ���ض��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات 

الرتايثلون يف الألعاب العاملية. 
املميزة  ال���ري���ا����ض���ات  م����ن  وت���ع���ت���رب 
وتن�ضط  ال���ع�������ض���الت،  ت���ق���وي  ال���ت���ي 
و�ضباق  اجل�ضم.  يف  الدموية  ال��دورة 
الدراجات من الريا�ضات املثرية التي 
الدوري  اجل��ه��از  و  الع�ضالت  ت��ق��وي 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  يوفر  و  للج�ضم. 
ترتاوح  م�ضابقات  الريا�ضة  ه��ذه  يف 

بني املحاولت الزمنية مل�ضافة 500 
 40 مل�ضافة  الطرق  �ضباقات  و  م��رت، 
الأوملبياد  لالعبي  كيلومرت.،ميكن 
م�ضابقات  يف  امل�ضاركة  اأي�ضا  اخلا�س 
اخلا�ضة  ال���ب���ول���ن���ج  ف�����رق  و  زوج������ي 
الريا�ضات املوحدة. و اجلدير بالذكر 
امل��وح��دة ه��ي برنامج  ال��ري��ا���ض��ات  اأن 
اإ�ضراك  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  اأومل��ب��ي��اد خ��ا���س 
لعبي الأوملبياد اخلا�س و الالعبني 
ريا�ضية  فرق  يف  )�ضركاء(  الأ�ضوياء 
امل�ضاركة  و  التدريب  بهدف  موحدة، 
دراجات  م�ضابقات  يف  امل�ضابقات.  يف 
الأوملبياد اخلا�س، يتكون فريق قيادة 
و  خا�س  اأوملبياد  لعب  من  الدراجة 

ب�ضغل  منهم  لأي  ي�ضمح  و  ���ض��ري��ك. 
مقعد القيادة اأو املقعد اخللفي.

بالوملبياد  الدراجات  ظهور   1987
اخلا�س

حركة  يف  ال������دراج������ات  اإدخ����������ال  مت 
الأومل������ب������ي������اد اخل������ا�������س، ك���ري���ا����ض���ة 
األعاب  يف  الأوىل  للمرة  ا�ضتعرا�ضية، 
ال�ضيفية  العاملية  اخلا�س  الأوملبياد 
1987، وقد ت�ضابق 160 لعبا من 
الدراجات  م�ضابقات  يف  دول���ة،   23
كارولينا  ن������ورث  يف   1999 ع�����ام 
كما  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
ظهرت فى اللعاب العاملية ال�ضيفية 

 171 م�ضاركة  خالل  من    2003
ب��رن��اجم��ا حول   31 لع���ب���ا م��ث��ل��وا  
ال��ع��امل.،ي��ب��ل��غ ع��دد لع��ب��ي الوملبياد 
الدراجات  ميار�ضون  الذين  اخلا�س 

لعبة و  685لعب 
وم�����ض��اب��ق��ات ال����دراج����ات ع���ب���ارة عن 
امل���ح���اول���ة ال��زم��ن��ي��ة مل�����ض��اف��ة 500 
مل�ضافات  ال��زم��ن��ي��ة  م���رت.وامل���ح���اولت 
كيلومرتات.و�ضباق   10 و   5  ،1
 15  ،15  ،10  ،5 مل�ضافات  ال��ط��رق 
الزمنية  املحاولة  كيلومرت.    40 و 
مل�ضافات  امل��وح��دة  ال��ري��ا���ض��ات  ل��ف��رق 
 40 و   25  ،10  ،5  ،1 500 مرت، 

كيلومرت.

•• دبي-الفجر: 

اأب���ه���ر ب��ط��الن��ا ال��ع��امل��ي��ان را����ض���د علي 
�ضالح املال جنم فريق اأبوظبي ومانع 
حبيب املرزوقي زوار الدورة ال�ضابعة 
العاملي  دب��ي  معر�س  من  والع�ضرين 
عليه  ال�ضتار  اأ���ض��دل  وال��ذي  للقوارب 
ي��وم اأم�����س -ال�����ض��ب��ت- ب��ع��رو���س فنية 
رائ��ع��ة ���ض��م��ن م�����ض��ارك��ت��ه��م��ا يف فئتي 
وهايدرو  ال���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة  احل���رك���ات 
فالي يف �ضباق دبي للدراجات املائية.
العر�س  يف  امل�������ض���ارك���ون  وا����ض���ت���ط���اع 
وال�������ذي ن��ظ��م��ه ن������ادي دب�����ي ال�����دويل 
ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ق��رب من 
فعاليات  و�ضمن  املعر�س  يف  من�ضته 
ال�����دورة ال�����ض��اب��ع��ة وال��ع�����ض��ري��ن جذب 

اهتمام الزوار واحل�ضور يف اليوم قبل 
من  الأول  الليلي  بالعر�س  اخلتامي 
احلدث  ليحقق  ال�ضاحة  على  ن��وع��ه 
اأهدافه يف اجتذاب فئات جديدة من 

اجلمهور اإليه.
ومت��ك��ن را����ض���د امل����ال م���ن ال��ت��ف��وق يف 
احلركات ال�ضتعرا�ضية متفوقا على 
املت�ضابق  بينهم  ومن  امل�ضاركني  باقي 
حممد علي الهاملي الذي حل ثانيا 
ف��ي��م��ا ن����ال م���اج���د ح��ب��ي��ب امل���رزوق���ي 

املركز الثالث.
وح�����ض��م امل����ال ب��ك��ل ال���ع���امل 2018  
اأم���ر ���ض��دارت��ه وف����وزه ب��امل��رك��ز الأول 
احلايل  للمو�ضم  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف 
2018-2019  وذلك بعدما اأ�ضاف 
25 نقطة جديدة رفعت ر�ضيده اإىل 

150 نقطة حمرزا اللقب اخلام�س 
على التوايل يف اجناز فريد وكبري يف 

هذه الفئة.
ويف ف��ئ��ة ه����اي����درو ف����الي )الأل�������واح 

مانع  بطلنا  �ضجل  امل��ائ��ي��ة(  ال��ط��ائ��رة 
عر�س  يف  وظ���ه���ر  ك���ال���ع���ادة  مت���ي���زه 

زادت  م�ضيئة  ���ض��رتة  م��رت��دي��ا  مبهر 
من جمال العر�س الليلي الذي ابهر 

اجل��م��ه��ور خ��ا���ض��ة ع��ن��دم��ا ا�ضطحب 
معه مت�ضابقني اثنني على لوح واحد 

الكبرية  ال��ف��ن��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه  م���وؤك���دا 
وحتمله ال�ضعاب.

برئا�سة م�سبح بالعجيد الكتبي 

جمل�س �ل�ضارقة �لريا�ضي يطلق �ضباق �الأندية للثقافة و�لفنون يف دورته �لثامنة 

باأبوظبي  �خلا�س  �الأوملبياد  عاملية  در�جات  فى  ي�ضاركون  �الإمار�ت  من  والعبات  العبني   7

فازا بلقبي احلركات ال�ستعرا�سية وهايدرو فالي

�مل���ال و�ملرزوق���ي يبه���ر�ن زو�ر مع���ر�س �لق���و�رب
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•• املنامة-وام:

التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
اأم�س  »رع���اه اهلل« ظهر  دب��ي  ح��اك��م 
يف ق�ضر ال�ضخري مبملكة البحرين 
امل��ل��ك حمد  اأخ���اه �ضاحب اجل��الل��ة 
مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  ب��ن 

البحرين ال�ضقيقة.
رئي�س  نائب  ال�ضمو  وتبادل �ضاحب 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
البحرين  ملك  وجاللة  دب��ي  حاكم 
العالقات  ال��ودي��ة ح��ول  الأح���ادي���ث 
املتميزة القائمة بني دولة الإمارات 
البحرين، و�ضبل تطويرها  ومملكة 
�ضتى  ويف  ال�����ض��ع��د،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
واخلري  بالنفع  تعود  التي  املجالت 

على �ضعبيهما ال�ضقيقني.
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  واأك��د �ضاحب 
اللقاء  اآل م��ك��ت��وم خ���الل  را���ض��د  ب��ن 
توافق روؤى دولة الإم��ارات ومملكة 
البحرين حول جممل الق�ضايا ذات 
الهتمام امل�ضرتك، وتطابق وجهات 
املتعلقة  امل��و���ض��وع��ات  ب�����ض��اأن  النظر 
ت�ضتدعيه  وم��ا  املنطقة،  مب�ضتقبل 

من  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الأو���ض��اع 
�ضرورة تو�ضيع اآفاق التعاون لر�ضد 
الفر�س التي من �ضاأنها تاأكيد قدرة 
الأمن  اأ�ض�س  تر�ضيخ  على  املنطقة 
املاأمولني  وال����رخ����اء  وال����ض���ت���ق���رار 
ل�ضعوبنا �ضواء على م�ضتوى منطقة 
العربي  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأو  اخل��ل��ي��ج 

عامة.
ك��م��ا ت��ط��رق احل��دي��ث ح���ول اأهمية 
الريا�ضية  امل���ه���رج���ان���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
املتخ�ض�ضة يف خمتلف اأنواعها ومن 
واحلر�س  الفرو�ضية  ق��ط��اع  بينها 
الدائم على دعمها والرتقاء بها مبا 
الفرو�ضية  ريا�ضة  خدمة  يف  ي�ضهم 

وتطورها على خمتلف ال�ضعد.
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�ضمو  �ضاحب  وك���ان 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي قد �ضهد جانبا من �ضباق كاأ�س 
ملك البحرين للقدرة، الذي نظمه 
الحتاد امللكي البحريني للفرو�ضية 
يف قرية البحرين الدولية ل�ضباقات 

القدرة مب�ضاركة وا�ضعة لأبرز واأقوى 
يعك�س  مما  اخلليجية  ال�ضطبالت 
الذي  الريا�ضي  اأهمية هذا احلدث 
يعد من اأهم البطولت يف روزنامة 
ال�ضباقات البحرينية والتي ينظمها 
و�ضباقات  للفرو�ضية  امللكي  الحت��اد 
وت�ضمنت  ال��ب��ح��ري��ن.  يف  ال���ق���درة 

ف���ع���ال���ي���ات م���ه���رج���ان ك����اأ�����س ملك 
القدرة  ل�����ض��ب��اق  ال����دويل  ال��ب��ح��ري��ن 
الفرتة  خ���الل  تنظيمه  مت  وال����ذي 
 2 وحتى  املا�ضي  فرباير   27 من 
الإ�ضطبالت  �ضباق  اجل��اري،  مار�س 
 120 مل�ضافة  اخلليجية  اخل��ا���ض��ة 
ال��ع��م��وم مل�ضافة  و���ض��ب��اق  ك��ي��ل��وم��رتاً 

النا�ضئني  و�ضباق  كيلومرتاً   160
 120 مل�ضافة  ال�����ض��ب��اب  وال��ف��ر���ض��ان 

كيلومرتا.
وت����وج����ت ال���ف���ار����ض���ة الأورغ����وان����ي����ة 
ملك  كاأ�س  بلقب  غار�ضيا  �ضي�ضيليا 
ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ق��درة مل�����ض��اف��ة 160 
كيلومرتا، ممتطية �ضهوة »�ضيفن« 

البحرينية،  فيكتوري�س  لإ�ضطبالت 
حيث �ضجلت زمناً قدره 6.24.41 
�ضاعات، واحتل املركز الثاين الفار�س 
ملهوف  ح���م���د  ����ض���امل  الم������ارات������ي 
»لنغا�ضيم  ���ض��ه��وة  ع��ل��ى  ال��ك��ت��ب��ي 
�ضفن،  اإم  لإ�ضطبالت  بلوم«  كوارتر 
 6.24.43 ق����دره  زم���ن���اً  م�����ض��ج��اًل 
�ضاعات، بينما جاء يف املركز الثالث 
الفار�س ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل 
خليفة على �ضهوة »متام ل ليزوين« 
البحرينية،  فيكتوري�س  لإ�ضطبالت 
 6.24.44 ق����دره  زم���ن���اً  م�����ض��ج��اًل 

�ضاعات.
ال�ضيخ  ال�����ض��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ض��ر 
رئي�س  خليفة  اآل  عي�ضي  بن  حممد 
احلر�س الوطني البحريني وال�ضيخ 
رئي�س  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ض��ر 
للقدرة  البحريني  امل��ل��ك��ي  ال��ف��ري��ق 
البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 
حمدان  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  و�ضعادة 
الدولة  �ضفري  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�ضعادة  ال���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  ل�����دى 
عام  م��دي��ر  �ضليمان  �ضعيد  خليفة 
بدبي  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائ��رة 
و�ضعادة �ضعيد حميد الطاير رئي�س 

جمل�س اإدارة »ميدان«.

ت��خ��ت��ت��م يف ال�����ض��اد���ض��ة م���ن م�����ض��اء ال���ي���وم مبالعب 
اأكادميية نادي اأبو ظبي الريا�ضي مبنطقة امل�ضرف 
الدولية  ال��ك��روي��ة  البطولة  مناف�ضات  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اأب���و ظبي  ن���ادي  ال�����ض��ن��وي��ة ال��ع��ا���ض��رة، ال��ت��ي نظمها 
زايد  بن  زايد بن هزاع  ال�ضيخ  كاأ�س  الريا�ضي على 
�ضنوات  وع�ضرة  �ضنة   14 للنا�ضئني حتت  نهيان  اآل 
م�ضتوى  على  فريقا   16 م�ضاركة  �ضهدت  ،وال��ت��ي 

الدولة والدول العربية واأوروب��ا ،والتي وزعت على 
ع���ده جم��م��وع��ات وال��ت��ي ب��ل��غ دوره����ا ال��ن��ه��ائ��ي لفئة 
حتت 14 �ضنة ملواليد 2005-2006 التي تلعب 
الليلة 4 فرق  لكل فئة لتحديد املراكز الأربعة لكل 
جمموعة ، على �ضوء نتائج املباريات ،التي لعبت يف 
�ضاعة متاأخرة من م�ضاء اأم�س يف الدور قبل النهائي 
الريا�ضي  اأب��و ظبي  ن��ادي  وال��ت��ي واج��ه فيها فريق 

لنف�س  الثانية  امل��ب��اراة  )ب��ا���س(،ويف  اأكادميية  فريق 
ال��ف��ئ��ة ال��ت��ق��ي ف��ري��ق اأك��ادمي��ي��ة ���ض��اب��ورت م��ع فريق 

مدر�ضة اأدنوك .
ويف الفئة الثانية حتت 10 �ضنوات بلغ تلك املرحلة 
ف��ري��ق ن����ادي اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي مل��واج��ه��ة فريق 
امل��ب��اراة الثانية لعب  امل�����ض��ري، ويف  اأك��ادمي��ي��ة ب��رتو 
امل�ضتقبل  جن���وم  ف��ري��ق  م��ع  الت�ضيكي  ب��ي��زك  ف��ري��ق 

التمهيدي  ال��دور  مباريات ختام  وكانت   .. العماين 
التي لعبت �ضباح اأم�س الأول )اجلمعة ( قد �ضهدت 
ف���وز ف��ري��ق اأب���و ظ��ب��ي ع��ل��ي ف��ري��ق اأك��ادمي��ي��ة حراء 
ال�ضعودي2-1 ،وبيزك ال�ضيكي على اأكادميية �ضبت 
14-0 ،وامل�ضتقبل العماين على كيندر تارغوفي�ضت 
الروماين2-1 ، وفوز الفريق امل�ضري على اأكادميية 
الفريق  مع  امل�ضري  الفريق  ،وت��ع��ادل   1-10 با�س 

اأكادميية  ،وامل�ضتقبل العماين على   2/2 الروماين 
با�س 9-0 ،و كيندر تارغوفي�ضت على با�س 0-13 

وتعادل الفريق امل�ضري وامل�ضتقبل العماين 3-3 .
واأ�����ض����اد ����ض���ع���ادة حم�����ض��ن حم���ف���وظ ع�����ض��و جمل�س 
النادي  ع��ام  مدير  الريا�ضي  ظبي  اأب��و  ن��ادي  اإدارة 
ب��ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ظ��ل��ت حت��ق��ق��ه��ا ب��ط��ول��ة النادي 
ال�ضنوية العمرية املقامة على كاأ�س ال�ضيخ زايد بن 

والأ�ضبال  النا�ضئني  لفرق  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
وال�ضديقة  ال�ضقيقة  امل�ضاركة  الفرق  كافه  ،و�ضكر 
حتما  �ضتنعك�س  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة  م�ضاركتها  ع��ل��ى 
على اأمل الكرة الإماراتية ، و�ضكر كافه العاملني يف 
حر�ضت  التي  والعائالت  البطولة  وحكام  البطولة 
ع��ل��ى م�������وؤازرة ف���ل���ذات اأك���ب���اده���ا وو����ض���ائ���ل الإع����الم 

الريا�ضية.

غادرت البالد اأم�س متجهة اإىل تون�س بعثة منتخبنا الوطني لل�ضطرجن 
وت�ضتمر  ال��ي��وم  تنطلق  ال��ت��ي  ل��ل��ف��رق  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  للم�ضاركة 
املعيني  �ضرحان  الدكتور  البعثة  وي��رتاأ���س  اجل��اري،  8 مار�س  ي��وم  حتى 
اخلربة  عنا�ضر  من  جمموعة  الرجال  منتخب  وي�ضم  الحت��اد،  رئي�س 
وعمران  فريد  واحمد  نعمان  وعمر  عبدالرحمن  وهم جا�ضم  وال�ضباب 
احل��و���ض��ن��ي وع��م��ار ال�����ض��دراين وم��ع��ه��م امل����درب الأ���ض��ت��اذ ال����دويل الكبري 
الرو�ضي ق�ضطنطني لند، وي�ضم منتخب ال�ضيدات اأمنة نعمان وعائ�ضة 
�ضرحان ويا�ضمني علي ووافية دروي�س ورو�ضة ال�ضركال والإدارية هدي 
واأك��د ح�ضني  وال��رت.  الكوبي  الكبري  ال��دويل  ال�ضتاذ  وامل���درب  النعيمي 
اأهداف  لها  البطولة  يف  امل�ضاركة  اأن  لالحتاد  العام  الأم��ني  ال�ضام�ضي 
اإيجابية واملناف�ضة على املراكز الأوىل  كثرية يف مقدمتها حتقيق نتائج 
وهو �ضعارنا دائما يف كل امل�ضاركات اخلارجية، يف ظل وجود كوكبة من 

الالعبني املتميزين الذين ميلكون اخلربات الكافية للمناف�ضة بجانب 
فل�ضفة الحتاد بالدفع بالعبني �ضغار لكت�ضاب اخلربة وهو ما ي�ضب 
يف م�ضلحة املنتخب وحتقيق النتائج يف امل�ضتقبل. واأ�ضاف ال�ضام�ضي اأن 
هذه البطولة هي اأوىل امل�ضاركات اخلارجية لعام 2019، والحتاد حقق 
نتائج مبهرة يف املو�ضم املا�ضي ونتطلع اأن نحقق اأف�ضل ما حققناه يف عام 
2018، يف كافة امل�ضاركات اخلارجية وهذه الإجنازات حتملنا م�ضوؤولية 
موا�ضلة ال�ضري والتخطيط والتجهيز للبطولت ب�ضكل جيد، واملنتخبات 
لديها جمموعة من املدربني املتميزين وهو ما يجعلنا دائما نطمح يف 
اأن التجهيزات الأخرية  �ضعود لعبينا اإىل من�ضات التتويج. واأ�ضار اإىل 
�ضواء من خالل م�ضاركة الالعبني يف بطولة  ال�ضفر كانت مميزة  قبل 
بطولة  وحاليا  الفردية  الإم���ارات  بطولة  وبعدها  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س 
املنتخبات،  التدريب مع مدربي  ال�ضنية بجانب  العام للمراحل  الدوري 

م��ا يقومون  ودائ��م��ا  ه��ذا اجل��ان��ب  اللعبة يف  وه��ن��اك دور كبري لأن��دي��ة 
بجهد كبري مع الالعبني يف ظل التن�ضيق بني الحت��اد والأن��دي��ة، وهو 
الأخ��رية، وهو  الفرتة  البطولت يف  ال�ضطرجن يف كل  اأ�ضباب تفوق  من 
اأن روزنامة  العمل م�ضرتك بني الحتاد والأندية. واأو�ضح  اأن  ما يعني 
يف  امل�ضاركة  هي  املقبلة  املحطة  و�ضتكون  طويلة،  اخلارجية  امل�ضاركات 
بطولة اآ�ضيا للنا�ضئني خالل الفرتة من 01-10 اإبريل و�ضي�ضارك فيها 
الحتاد بنخبة من اأبرز الالعبني النا�ضئني على م�ضتوى الدولة واأبطال 
ال��ع��رب . وه��ن��اك ح��ر���س م��ن الحت���اد على امل�����ض��ارك��ة يف ك��ل البطولت 
اخلارجية �ضواء الدولية اأو القارية لأهداف كثرية يف مقدمتها اكت�ضاب 
ر�ضيدهم  اإىل  ت�ضاف  ت�ضنيف  نقاط  على  واحل�ضول  لالعبني  اخلربة 
واأي�ضا حتقيق الإجنازات وهو ما ناأمله يف امل�ضاركة يف البطولة العربية 

للفرق يف تون�س.

بطولة نادي �أبوظبي �لدولية �لكروية تختتم �ليوم

•• راأ�س اخليمة-الفجر

اختتمت املرحلة ال�ضاد�ضة من طواف 
اخليمة  راأ�������س  اإم�������ارة  يف  الإم���������ارات 
من  روغليك  ب��رمي��وز  املت�ضابق  بفوز 
جولت  �ضباق  واأخ���ذ  ه��ذا  �ضلوفينيا. 
الدراجات الهوائية الوحيد من نوعه 
يف ال�ضرق الأو�ضط املت�ضابقني- الذين 
مثرّلوا 18 فريقاً حمرتفاً من جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل – يف جولة ع��رب كافة 
اإم����ارات ال��دول��ة، ب���دءاً م��ن اأب���و ظبي 

راأ����س اخليمة يوم  اإم���ارة  اإىل  و���ض��وًل 
1 مار�س.

ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ق���ال ه��ي��ث��م مطر 
الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة 
�ضررنا  “لقد   : ال�����ض��ي��اح��ة  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب��ا���ض��ت�����ض��اف��ة امل��رح��ل��ة ال�����ض��اد���ض��ة من 
طواف الإمارات يف اإمارة راأ�س اخليمة 
اأبرز  اأح���د  جي�س،  جبل  يف  وحت��دي��داً 
الإم����ارات  دول���ة  يف  الطبيعية  امل��ع��امل 
م�ضاهدة  كانت  لقد  املتحدة.  العربية 
كل من ال�ضباق املخ�ض�س للمحرتفني 

وحت��دي ط��واف الإم���ارات ال��ذي حمل 
جي�س”  ج��ب��ل  ���ض��ع��ود  “حتدي  ا���ض��م 
مبهجة، مع تناف�س اأف�ضل الدراجني 
الهواة ل�ضعود  العامل وامل�ضرتكون  يف 
النهاية.  خ���ط  اإىل  و����ض���وًل  اجل���ب���ل 
والريا�ضة  امل���غ���ام���رات  ���ض��ي��اح��ة  ت��ع��د 
ا�ضرتاتيجية  يف  ج���وه���ري���اً  ع��ن�����ض��راً 
راأ���س اخليمة، لذا  ال�ضياحة يف  تنمية 
اإ�ضافة  الإم��ارات  يعترب �ضباق ط��واف 
مهمة ملحفظة الإمارة من الفعاليات 

الريا�ضية املرموقة«.

مناف�ضة  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�ضخة  و���ض��ه��دت 
�ضمن  الهواة  املت�ضابقني  بني  حامية 
جي�س” لقيادة  جبل  �ضعود  “حتدي 
اأع��ل��ى قمة جبلية يف  دراج��ات��ه��م على 
دولة الإمارات العربية املتحدة مل�ضافة 

اإجمالية تبلغ 46 كيلومرتاً.
كثرياً  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  حتت�ضن 
حيث  اخلالبة،  الطبيعية  املعامل  من 
جي�س،  جبل  قمة  �ضمائها  يف  تتجلى 
على  املتالألئة  �ضواطئها  اإىل  اإ�ضافة 
ط���ول 64 ك��ي��ل��وم��رتاً، وال��ع��دي��د من 

امل���راف���ق امل��خ�����ض�����ض��ة مل��م��ار���ض��ة ركوب 
الدراجات والتنزه يف اأح�ضان الطبيعة 
ال�������ض���ح���راوي���ة وال���ت���م���ت���ع ب���اجل���ولت 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة. ه���ذا وب���اإم���ك���ان جمتمع 
راكبي الدراجات الهوائية املتنامي يف 
الإمارة ال�ضتمتاع بعدة خيارات، حيث 
تتوفر امل�ضارات العتيادية واملخ�ض�ضة 
اإ�ضافة  املرجان  جزيرة  يف  للدراجات 
اإىل اإمكانية ممار�ضة ركوب الدراجات 
جي�س  وجبل  جابر  جبل  يف  اجلبلية 

ووادي �ضوكة.

ا�ستمل املعامل الطبيعية

�ختت��ام  مرحل��ة ر�أ�س �خليم��ة لط��و�ف �الإم��ار�ت 

منتخب �ل�ضطرجن ي�ضارك يف �لبطولة �لعربية للفرق

�سهد جانبا من �سباق كاأ�س ملك البحرين للقدرة 

حممد بن ر��ضد يوؤكد خالل لقائه ملك �لبحرين تو�فق روؤي �لبلدين حول جممل �لق�ضايا
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عامليا  ثالثا  امل�ضنف  زف��ريي��ف  األك�ضندر  الأمل���اين  بلغ 
اأكابولكو  دورة  ن��ه��ائ��ي  ك��ريي��و���س  ن��ي��ك  والأ����ض���رتايل 
على  الأول  ف����وز  ب��ع��د  امل�������ض���رب،  ل���ك���رة  امل��ك�����ض��ي��ك��ي��ة 
الأمريكي  على  والثاين  ن��وري  كامريون  الربيطاين 

جون اي�ضرن.
ووا����ض���ل الأ�����ض����رتايل م�����ض��ريت��ه ال��الف��ت��ة يف ال����دورة 
دورة  يف  تتويجه  منذ  الأول  النهائي  وبلغ  املك�ضيكية، 

بريزبني يف كانون الثاين يناير 2018.
رافايل  عامليا  ثانيا  امل�ضنف  الإ�ضباين  اأق�ضى  وبعدما 
ن�����ادال وال�����ض��وي�����ض��ري امل���ت���وج ب��ث��الث��ة األ���ق���اب كربى 
امل�ضاغب كرييو�س من  فافرينكا، متكن  �ضتاني�ضالف 
املك�ضيكية  ال��دورة  يف  ثالثا  امل�ضنف  الأمريكي  اإق�ضاء 
اجل��م��ع��ة، ب��ع��د م��ب��اراة م��ن ث���الث جم��م��وع��ات انتهت 

بنتيجة 7-5، 5-7 و6-7 )7-9(.
اأكابولكو، العقبة  و�ضيكون زفرييف، امل�ضنف ثانيا يف 
اللقب اخلام�س  الباحث عن  اأم��ام كرييو�س  الأخ��رية 
يف م�ضريته. وبلغ الأملاين نهائي الدورة املك�ضيكية بعد 

تغلبه على نوري 7-6 )-7�ضفر( و3-6.
وبعدما اأنقذ ثالث فر�س لنادال حل�ضم مباراتهما يف 
ال�ضوط الفا�ضل من املجموعة احلا�ضمة ملباراتهما يف 
الدور الثاين، احتاج كرييو�س اىل ثالث فر�س بدوره 
للتغلب على اأي�ضرن امل�ضنف تا�ضعا عامليا، واأنهى املباراة 
التي امتدت �ضاعتني و21 دقيقة، بكرة �ضاقطة لعبها 

من اخلط اخللفي للملعب.

باإر�ضايل،  اله��ت��م��ام  اأح���اول  “كنت  الأ���ض��رتايل  وق���ال 
هذا كل ما ميكنك القيام به فعال يف مواجهة جون” 

املعروف باإر�ضالته القوية.
اإر�ضال   25 مع  ب��الإر���ض��الت،  اأم�س  كرييو�س  وتفوق 

�ضاحقا مقابل 24.
اأي  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي وه���و مل يخ�ضر  وي��دخ��ل زف��ريي��ف 
هذا  له  الثانية  ال���دورة  وه��ي  اأكابولكو،  يف  جمموعة 
العام، بعدما خرج من الدور الرابع لبطولة اأ�ضرتاليا 
كانون  يف  الكربى،  الأرب��ع  البطولت  اأوىل  املفتوحة، 

الثاين/يناير.
“كانت �ضعبة  ن��وري  امل��ب��اراة �ضد  ب��اأن  واأق��ر زفرييف 
الظروف  ت��ك��ن  ه��ن��ا، مل  �ضريعة  ك��ان��ت  ال��ري��اح  ج���دا. 
ب�ضكل  لعبه  اأ�ضلوب  تالئم  الرياح  باأن  واأعتقد  �ضهلة، 
العبور” اىل  ملجرد متكني من  �ضعيد  اأن��ا   )...( جيد 

النهائي.
ول�����دى ال�������ض���ي���دات، ���ض��ت��ج��م��ع امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة بني 
النهائي  ن�ضف  يف  تغلبت  التي  يافان  وان��غ  ال�ضينية 
 ،6-2 فيكيت�س  دون��ا  ثالثة  امل�ضنفة  الكرواتية  على 
اخلام�ضة  كينني  �ضوفيا  والأمريكية  و1-6،   3-6
 ،4-6 اأندريي�ضكو  بيانكا  الكندية  على  تغلبت  التي 

و5-7.  ،6-3
عاما   24( ل��وان��غ  الأوىل  النهائية  امل��ب��اراة  و�ضتكون 
لقبها  اىل  كينني  ت�ضعى  بينما  عامليا(،   65 وم�ضنفة 

الثاين يف 2019 بعد دورة هوبارت الأ�ضرتالية.

ي�ضافر يوفنتو�س اإىل نابويل اليوم الأحد خلو�س قمة 
باحثاً  القدم،  لكرة  الإيطايل  ال��دوري  26 من  اجلولة 
فيما  ت��وال��ي��اً،  الثامنة  للمرة  نظرياً  اللقب  ح�ضم  ع��ن 
ي�ضعى ميالن اإىل القرتاب من جاره اإنرت، بعد �ضقوط 

الأخري اأمام كالياري.
�ضكل  �ضاري،  ماوري�ضيو  ال�ضابق  مدربه  اإ���ض��راف  وحت��ت 
“ال�ضيدة العجوز”، لكن بعد  نابويل خطراً على فريق 
كارلو  املخ�ضرم  وق��دوم  الإجنليزي  ت�ضل�ضي  اإىل  رحيله 

اأن�ضيلوتي، اأ�ضبح الفارق كبرياً بني املت�ضدر وو�ضيفه.
و�ضار يوفنتو�س، املت�ضدر بفارق 13 نقطة عن الفريق 

اجل��ن��وب��ي، م��ر���ض��ح��اً دائ���م���اً خل��الف��ة نف�ضه ع��ل��ى راأ����س 
لقبه  وراء  له��ث��اً  ن��اب��ويل  ي��زال  ل  فيما  اأ”،  “�ضريي 
الأرجنتينية  الأ���ض��ط��ورة  اأي����ام  يف   1990 م��ن��ذ  الأول 

دييغو مارادونا.
ي�ضتعل  ليوفنتو�س،  حم�ضوم  �ضبه  اللقب  يبدو  وفيما 
الأبطال،  دوري  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ط��اق��ات  على  ال�����ض��راع 
و�ضتكون مواجهة جاري العا�ضمة روما ولت�ضيو مهمة 

يف هذا ال�ضياق.
ويحتل اإنرت املركز الثالث بفارق 9 نقاط خلف نابويل 
الأرق���ام  لكن خلفه  ال�����ض��اد���س،  اأم���ام لت�ضيو  ن��ق��اط  و9 

بنقطتني،  ميالن  ال��ل��دود  ج��اره  عنه  يتخلف  اإذ  قريبة 
وروما ب�4 فقط.

يف  الإيجابية  �ضل�ضلته  على  الإبقاء  عن  ميالن  ويبحث 
يخ�ضر يف اآخر 8 مباريات، ويعول على  مل  اإذ   ،2019
القادم  بيونتيك  كري�ضتوف  البولندي  اجلديد  هدافه 
م��ن ج��ن��وى. وي��ع��ول م��ي��الن على م��زي��د م��ن ال��ت��وت��ر يف 
اإن����رت، ال���ذي خ�ضر اأم�����س اجل��م��ع��ة اأمام  ���ض��ف��وف ج���اره 
القائد عن  ���ض��ارة  ان��ت��زاع��ه  ع��ن  1-2، ف�ضاًل  ك��ال��ي��اري 
ي�ضتقبل  عندما  اي��ك��اردي،  م���اورو  الأرجنتيني  ه��داف��ه 

�ضا�ضوولو احلادي ع�ضر.

اأث������ارت م�����ض��ارك��ة ال���رنوج���ي اأويل 
�ضريط  يف  ���ض��ول�����ض��ك��اي��ر  غ����ون����ار 
-2018 مو�ضم  لتذاكر  ترويجي 

مان�ض�ضرت  ل���ف���ري���ق���ه   2019
القدم،  ل��ك��رة  الإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد 
النادي  اإدارة  م��ي��ل  ح���ول  ت��ك��ه��ن��ات 
ث��اب��ت بعد  ل��الإب��ق��اء عليه ك��م��درب 

نهاية املو�ضم احلايل.
الأول  كانون  يف  �ضول�ضكاير  وع��ني 
م���درب���ا موقتا  امل���ا����ض���ي  دي�����ض��م��رب 
نهاية  ح��ت��ى  احل���م���ر  ل��ل�����ض��ي��اط��ني 
ل��ل��ربت��غ��ايل جوزيه  امل��و���ض��م خ��ل��ف��ا 
خلفية  على  اأق��ي��ل  ال��ذي  مورينيو 
ل  �ضوء النتائج. ال اأن الرنوجي بدرّ
ج���ذري،  ب�ضكل  ال��ف��ري��ق  اأداء  م��ن 
م���ب���اراة   14 خ���و����س  اىل  وق�������اده 
)بينها  ه��زمي��ة  دون  م���ن  حم��ل��ي��ة 
�ضوى  ي�����ض��ق��ط  ومل  ف������وزا(،   12
ب��اري�����س �ضان  يف م��واج��ه��ة ���ض��ي��ف��ه 
يف  )�ضفر2-(  الفرن�ضي  ج��رم��ان 
ال��دور ثمن النهائي لدوري  ذه��اب 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
اىل  اإ����ض���اف���ة  الأداء،  ه����ذا  وع�����زز 
ال�ضعبية التي يحظى بها الرنوجي 
الفريق  وم�ضجعي  الالعبني  لدى 
األوانه،  اأن دافع عن  الذي �ضبق له 

من الرتجيحات ببقائه على راأ�س 
املقبل،  امل��و���ض��م  ال��ف��ن��ي يف  اجل��ه��از 
علما باأن التقارير ال�ضحافية لدى 
تعيينه كانت ترجح اأن يكون املدرب 
املقبل،  املو�ضم  يف  ليونايتد  الثابت 
بوكيتينو  ماوري�ضيو  الأرجنتيني 

مدرب توتنهام حاليا.
وبعد ظهوره يف احلملة الرتويجية 
املقبل،  للمو�ضم  املو�ضمية  للتذاكر 
بالبقاء  رغ��ب��ت��ه  ���ض��ول�����ض��ك��اي��ر  ك���رر 
���ض��دد يف  لكنه  يف مهامه احل��ال��ي��ة، 
ال���وق���ت ذات����ه ع��ل��ى اأن ه���ذا الأم���ر 
قبل  ب�ضاأنه  قرار  اتخاذ  يتم  “لن 

نهاية املو�ضم«.
واأ�ضار اىل اأن م�ضاركته يف ال�ضريط 
املقبل  املو�ضم  لتذاكر  ال��رتوي��ج��ي 
)امل�ضجعون(  “ح�ضهم  ه��دف��ه��ا 
على ���ض��راء ال��ت��ذاك��ر. ل اأع���رف ما 
)يف  م��درب��ا  اأو  م�ضجعا  �ضاأكون  اذا 
هو  اأعرفه  ما  لكن  املقبل(،  املو�ضم 
هذا  لأن  التذاكر  �ضراء  عليهم  اأن 

الفريق يتقدم«.
اإعالنات  يف  امل�����ض��ارك��ة  اأن  واع��ت��رب 
التواجد  م��ن  “جزء  ه��ي  ال��ف��ري��ق 
“من  �ضيكون  ب��اأن��ه  م��ق��را  هنا”، 
اأرى نف�ضي يف الفيديو  اأن  الغريب 

املقبلة(.  )للفرتة  هنا  اأك���ون  واأل 
ترويجيا  �ضريطا  اأطفايل  راأى  اذا 
واأن������ا ف���ي���ه، ل��ك��ن اأك������ون ق���د عدت 
ي����درب فريق  ال�����رنوج )ح��ي��ث  اىل 
مولِده(، �ضيكون الأمر غريبا على 

الأرجح«.
ويف تلميح اإ�ضايف اىل اإمكان بقائه 
�ضول�ضكاير  اأك��د  املقبل،  املو�ضم  يف 

النادي اململوك  اإدارة  اأنه بحث مع 
الأم��ريك��ي��ة، يف  عائلة غاليزر  من 
“نعم،  واأو���ض��ح  الفريق.  م�ضتقبل 
ق���م���ت ب�����ذل�����ك. ن���ح���ن ن���ب���ح���ث يف 

م�ضتقبل النادي«.
اأفوز  اأن  قبل  بذلك  “قمنا  اأ�ضاف 
مبباراتني اأو ثالث مباريات ويبداأ 
البقاء  علي  ك��ان  اذا  عما  احل��دي��ث 

ال�ضيف  يف  ينتهي  ع��ق��دي  ل.  اأم 
مع  دائ��م��ا  كنت  كما  اأزال،  ل  لكني 
ما  ك��ل  اأق���دم  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ض�ضرت 

لدي بن�ضبة 100 باملئة«.
وتابع “علينا التخطيط. حتى واإن 
اأق���دم وجهة  اأن  علي  هنا،  اأع��د  مل 
اأراه )يف  اأن  اأري��د  نظري ب�ضاأن من 

الفريق( كم�ضجع«.

م�ضيفه  على  بولز  �ضيكاغو  تفوق 
اأت����الن����ت����ا ه���وك�������س ب���ع���د م����ب����اراة 
اأ�ضواط  اأرب��ع��ة  �ضهدت  م��ارات��ون��ي��ة 
ال�ضلة  ك��رة  دوري  �ضمن  اإ���ض��اف��ي��ة 
الأمريكي للمحرتفني، والذي بات 
ميلووكي باك�س اأول فريق ي�ضمن 
بلوغ اأدواره النهائية “بالي اأوف«.
ال�47،  بنقاطه  لف���ني  زاك  وق���اد 
الأعلى يف م�ضريته، �ضيكاغو للفوز 
بينما   ،161-168 اأتالنتا  على 
تفوق ميلووكي على م�ضيفه لو�س 
اأجن��ل��ي�����س ل��ي��ك��رز وجن��م��ه ليربون 

جيم�س بنتيجة 120-131
اأتالنتا  ا���ض��ت�����ض��اف��ه��ا  م���ب���اراة  ويف 
يونغ  ت��راي  لعبه  �ضجل  اجلمعة، 
اأي�ضا  الأع���ل���ى  ك��ان��ت  نقطة   49
تكن  ل��ك��ن��ه��ا مل  م�����ض��ريت��ه،  ل���ه يف 
اخل�ضارة  ف��ري��ق��ه  لتجنيب  ك��اف��ي��ة 
اأم������ام م��ن��اف�����س ح��ق��ق اأع���ل���ى عدد 
م��ن ال��ن��ق��اط يف م��ب��اراة واح����دة يف 
تاريخه، حمطما رقما �ضابقا يعود 
عندما   ،1984 اآذار/م���ار����س  اىل 
فاز على بورتالند 156-155 يف 
اأ�ضواط  اأربعة  اأي�ضا  �ضهدت  مباراة 

اإ�ضافية.
ومع 329 نقطة، باتت هذه املباراة 
الثالثة يف تاريخ الدوري من حيث 
جم���م���وع ن���ق���اط ال���ف���ري���ق���ني، بعد 
370 نقطة )مباراة بني بي�ضتونز 
دي�ضمرب  الأول  كانون  يف  وناغت�س 
اأ�ضواط  1983 انتهت بعد ثالثة 
اإ�ضافية(، و337 نقطة بني باك�س 

و�ضبريز يف اآذار مار�س 1982.
اأ����ض���ارك مطلقا  “مل  وق���ال لف���ني 
يف مباراة طويلة اىل هذا احلد”، 
م�ضريا اىل اأنه اإحدى الكرات التي 
رماها مل تبلغ ال�ضلة “لأنني كنت 

متعبا جدا«.
و���ض��ه��دت امل��ب��اراة ن��دي��ة ك��ب��رية بني 
ال�ضيطرة  تبادلهما  مع  الفريقني، 
على اأرباعها، اذ اأنهى اأتالنتا الأول 
تفوق  بينما   ،26-33 ل�ضاحله 
�ضيكاغو يف الثاين 31-27، و�ضنع 
الفارق يف الثالث )38-24(، قبل 
الأخري  الربع  يف  اأتالنتا  يعود  اأن 

وينهيه ل�ضاحله 29-40.
وكان اأتالنتا الأقرب حل�ضم املباراة 
ل��ك��ن لعب  الأ����ض���ل���ي،  يف وق��ت��ه��ا 
اأفاد  جونيور  بورتر  اأوت��و  �ضيكاغو 

رميات  ث���الث  لت�ضديد  خ��ط��اأ  م��ن 
0،4 ثانية،  ب���  ال��ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ح���رة 
جميعها،  ت�ضجيلها  م���ن  ومت��ك��ن 

ليجر املباراة للوقت الإ�ضايف.
ت��راي يونغ ق��د منح هوك�س  وك��ان 
-124( ن���ق���اط  ب���ث���الث  ال���ت���ق���دم 

121( مبحاولة ناجحة من خارج 
الأخري  ال��رب��ع  نهاية  قبل  القو�س 

بثانيتني فقط.
وع����اد ���ض��ي��ن��اري��و ال���رم���ي���ات احلرة 
�ضيكاغو  �ضالح  يف  لي�ضب  الثالث 
وهذه  الرابع،  الإ�ضايف  ال�ضوط  يف 
الفنلندي  ال����الع����ب  ع����رب  امل�������رة 
 21( م���ارك���ان���ن  لوري  ال�������ض���اب 
اأثناء  خطاأ  على  ح�ضل  اذ  ع��ام��ا(، 
ثالثية،  رم��ي��ة  ت�ضجيل  حم��اول��ة 
و�ضدد بنجاح رمياته احلرة ليمنح 
قبل   159-162 التقدم  فريقه 
ال�ضوط  نهاية  على  دقيقتني  نحو 
الإ�ضايف الرابع. ومل يفقد �ضيكاغو 

التقدم بعد هذه املحاولت.
اأف�ضل  ع��ام��ا(   23( لف���ني  وك���ان 
املباراة  واأن��ه��ى  فريقه،  يف  م�ضجل 
متابعات  ت�����ض��ع  م���ع  ن��ق��ط��ة  ب�47 
وت�����ض��ع مت���ري���رات ح��ا���ض��م��ة، بينما 
و17  نقطة  ب�31  ماركانن  �ضاهم 
متابعة، واأوتو بورتر جونيور ب�31 

نقطة و10 متابعات.

يف املقابل، كان يونغ اأف�ضل م�ضجل 
49 نقطة وثماين  امل��ب��اراة م��ع  يف 
حا�ضمة،  مت��ري��رة  و16  م��ت��اب��ع��ات 
اأف�ضل  ث�����اين  ع����ن  ك���ب���ري  ب����ف����ارق 
وهو  ف��ري��ق��ه،  ���ض��ف��وف  يف  م�ضجل 
الأوك�������راين األ��ي��ك�����س ل���ني م���ع 24 

نقطة وع�ضر متابعات.
وكان فوز اجلمعة ال�18 ل�ضيكاغو 
45 خ�ضارة،  هذا املو�ضم يف مقابل 
ترتيب  يف   13 امل��رك��ز  يحتل  وه��و 
اأتالنتا  خ��ل��ف  ال�����ض��رق��ي��ة،  املنطقة 
يف  ال�42  خ�����ض��ارت��ه  ت��ل��ق��ى  ال�����ذي 

مقابل 21 فوزا
ال�ضرقية،  ت��رت��ي��ب  مت�ضدر  وب���ات 
ي�ضمن  ف���ري���ق  اأول  م���ي���ل���ووك���ي، 
هذا  اأوف”  “بالي  ال������  خ���و����س 
ليكرز،  على  بفوزه  رفع  اذ  املو�ضم، 
)مقابل  انت�ضارا   48 اىل  ر�ضيده 
حقق  ب���اأن���ه  ع��ل��م��ا  خ�������ض���ارة(،   14
ومل  تواليا،  ال�ضابع  ف��وزه  اجلمعة 
اآخر  واح��دة يف  �ضوى خ�ضارة  يتلق 

مباراة.  14
اإريك  اىل  بفوزه  ميلووكي  ويدين 
م�ضجل  اأف�ضل  كان  ال��ذي  بليد�ضو 
يف �ضفوفه مع 31 نقطة )الأعلى 
امل��و���ض��م( وت�����ض��ع متابعات  ل��ه ه���ذا 

وخم�س متريرات.
ل��ي��ربون جيم�س  ك���ان  امل��ق��اب��ل،  يف 

وب����ران����دون اإي���ن���غ���رام الأف�������ض���ل يف 
�ضفوف ليكرز، اذ �ضجل الأول 31 
ن��ق��ط��ة م��ع ���ض��ب��ع م��ت��اب��ع��ات وع�ضر 
الثاين  ���ض��اه��م  ب��ي��ن��م��ا  مت����ري����رات، 

ب�31 نقطة وثماين متابعات.
بفارق  املباراة  ليكرز خالل  ط  وفررّ
الثالث  ال����رب����ع  يف  ���ض��ن��ع��ه  ك���ب���ري 
اأن  ق��ب��ل  ن��ق��ط��ة،   12 اىل  وو����ض���ل 
ي���ع���ود ب��اك�����س يف ال���رب���ع الأخ�����ري، 
ليكبد فريق مدينة لو�س اأجنلي�س 
خ�ضارته ال�32 )مقابل 30 فوزا( 

هذا املو�ضم.
�ضاعات  ب��ع��د  ب��ل��ي��د���ض��و  اأداء  واأت�����ى 
تو�ضل  ع��ن  �ضحافية  تقارير  م��ن 
ات���ف���اق  اىل  وال����ف����ري����ق  ال�����الع�����ب 
لتجديد عقده لأربعة اأعوام مقابل 

دولر. مليون   70
ت��اأك��ي��د لهذا  ب����دا مب��ث��اب��ة  م���ا  ويف 
املباراة  بعد  بليد�ضو  ق��ال  الت��ف��اق، 
رائعة من  مبجموعة  حماط  “اأنا 
اإخ���وة يل.  ال��الع��ب��ني. ه��م مبثابة 
رحبوا بي يف املو�ضم املا�ضي )لدى 
�ضنز(،  فينيك�س  م���ن  ان�����ض��م��ام��ه 
والأم����ر ب���داأ ي��وؤت��ي ب��ث��م��اره حاليا، 

فلم ل؟ )اأبقى(«.
واإ�ضافة اىل جتديد عقد بليد�ضو، 
ميلووكي  ���ض��ف��وف  اىل  �ضين�ضم 
لع�����ب الرت�����ك�����از الإ�����ض����ب����اين باو 

اأنتونيو  ���ض��ان  ق��ادم��ا م��ن  غ��ا���ض��ول 
�ضبريز، بعد تو�ضله اىل اتفاق مع 
م��ي��ل��ووك��ي ي��ق��وم مب��وج��ب��ه الأخري 

ب�ضراء عقده.
وق����ال غ��ا���ض��ول ع���رب ح�����ض��اب��ه على 
كان  �ضبريز.  اليوم  “اأغادر  تويرت 
عن  اأداف����ع  اأن  اإيل  بالن�ضبة  حلما 
األ������وان ف��ري��ق م���ن الأك�����رث �ضهرة 
كان  ل���ق���د  اي�������ه+.  ب����ي  +ان  ال������  يف 
اأرت��دي هذا  اأن  اإيل  بالن�ضبة  �ضرفا 

القمي�س«.
وع�����ل�����ق م����������درب �����ض����ب����ريز غ���ري���غ 
ان�ضان  غ��ا���ض��ول  “باو  بوبوفيت�س 
جدا،  حم��رتف  ولع���ب  ا�ضتثنائي 
ن�ضكره على كل ما قدمه للفريق، 
غ���رف  امل���ل���ع���ب ويف  اأر����������س  ع���ل���ى 

املالب�س«.
اأما ثاين ترتيب املنطقة ال�ضرقية 
ت���ورون���ت���و راب����ت����ورز، ف��ح��ق��ق ف���وزا 
�ضعبا على �ضيفه بورتالند ترايل 
 ،117-119 بنتيجة  ب���الي���زرز 
ن��اج��ح��ة لنجمه  ب��ف�����ض��ل حم���اول���ة 
كاوهي لينارد قبل 1،5 ثانية من 

النهاية.
واأن����ه����ى ل���ي���ن���ارد امل����ب����اراة م���ع 38 
ن��ق��ط��ة ك���ان���ت اأه��م��ه��ا ن��ق��ط��ت��ان يف 
ال����ث����واين ال���ق���ات���ل���ة م����ن امل����ب����اراة، 
مبحاولة ناجحة من داخل القو�س 
اأرب����ع مرات  ال�����ض��ل��ة  ع��ان��دت حلقة 
�ضيحات  وق��ع  على  ال��دخ��ول،  قبل 
الت�ضجيع لنحو 19800 �ضخ�س 
“�ضكو�ضيا  ق���اع���ة  م�����درج�����ات  يف 

بنك«.
وع���زز ت��ورون��ت��و ر���ض��ي��ده يف املركز 
ترتيب  يف  ميلووكي  خلف  ال��ث��اين 
املنطقة، بفوزه ال� 46 مقابل 17 
خ�ضارة، بينما تلقى بورتالند رابع 
خ�ضارته  الغربية،  املنطقة  ترتيب 

ال�24 يف 62 مباراة.
وكان اأف�ضل م�ضجل لل�ضيوف �ضي 

جاي ماكولوم مع 35 نقطة.
ويف املباريات الأخرى، فاز بو�ضطن 
وي���زاردز  وا�ضنطن  على  �ضلتيك�س 
96، وت�ضارلوت هورنت�س   -  107
 ،112-123 نت�س  بروكلني  على 
ول���و����س اأجن��ل��ي�����س ك��ل��ي��ب��ريز على 
 ،109-116 كينغز  �ضاكرامنتو 
اأورل����ي����ان����ز ب��ي��ل��ي��ك��ان��ز على  ون���ي���و 

فينيك�س �ضنز 116-130.

ميالن ملو��ضلة �لزحف.. و»ديربي« مثري يف روما

�ضول�ضكاير يف �إعالنات تذ�كر مان�ض�ضرت يونايتد 

�ضاديو  ل��ي��ف��رب��ول،  م��ه��اج��م  اأب����دى 
اللعب  مبوا�ضلة  ترحيبه  م���اين، 
ك������راأ�������س ح����رب����ة ع����ن����د م���واج���ه���ة 
بالدوري  قمة  مباراة  يف  اإيفرتون 
القدم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  الإجن���ل���ي���زي 
اليوم الأحد، بعدما �ضجل هدفني 
يف ال��ف��وز 5-0 ع��ل��ى وات���ف���ورد يف 

اجلولة املا�ضية.
زميله  م���رك���ز  يف  م����اين  و�����ض����ارك 
فريمينو،  روبرتو  املهاجم  امل�ضاب 

ب�ضكل  ال�ضنغايل  الالعب  وظهر 
الأول  ال���ه���دف  و���ض��ج��ل  رائ�����ع 

ب�������ض���رب���ة راأ���������س م����ن مدى 
ق��ري��ب، ث��م اأ���ض��اف هدفاً 

بكعب  رائعة  بت�ضديدة 
القدم.

من  فريمينو  وتعافى 
الكاحل  يف  اإ�����ض����اب����ة 
ورمب�������ا ي���ظ���ه���ر اأم������ام 
قال  ولكن  اإي��ف��رت��ون، 
�ضكاي  ل�����ض��ب��ك��ة  م���اين 

“كنت  �����ض����ب����ورت���������س: 
بت�ضجيل  حم����ظ����وظ����اً 

ه���دف���ني ل��ك��ن ل اأه���ت���م ب���ذل���ك يف 
�ضعيداً  اأك���ون  ال��واق��ع.. 

ب�����ال�����ل�����ع�����ب ن����اح����ي����ة 
الي�ضار اأو ناحية 

لكن  اليمني، 
ك�����ان  اإذا 

يق  لفر ا
اأو املدرب 
ي����ح����ت����اج 

فاأنا  ح��رب��ة  ك���راأ����س  وج�����ودي  اإىل 
م�ضتعد من جديد«.

ال�ضنغايل:  ال���الع���ب  واأ�����ض����اف 
“بكل اأمانة �ضعرت بالده�ضة 
ومل األعب يف هذا املركز من 

قبل و�ضعرت بالتوتر«.
 69 ل����ي����ف����رب����ول  ول��������دى 
ن��ق��ط��ة يف ����ض���دارة ال����دوري 

بعد 28 جولة . 

ماين يرحب مبو��ضلة �للعب 
كر�أ�س حربة

ميلووكي ي�سمن »البالي اأوف« 

مار�ت���ون ب���ني �ضيكاغ���و و�أتالنت���ا يف 
�ل�ضل���ة �الأمريكي����ة 

نهائي �أكابولكو بني 
زفرييف وكرييو�س 
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جمتمع االمارات

مركز ورزيدن�س �لب�ضتان ي�ضت�ضيف �مل�ضاركني يف 
�لن�ضخة �لعا�ضرة من بطولة فز�ع �لدولية لرفع �الأثقال 

ورجال  ال�ضياح  لدى  املف�ضل  الفندق  الب�ضتان،  ورزيدن�س  مركز  ا�ضت�ضاف 
الن�ضخة  للم�ضاركة يف  ج���اوؤوا  200 لع��ب  دب��ي،  قلب مدينة  الأع��م��ال يف 

العا�ضرة من بطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال التي اأجريت موؤخراً.
العامل حتت  ح��ول  دول��ة   30 اأك��رث من  البطولة  تلك  �ضارك يف مناف�ضات 
اآل مكتوم، ويل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  ال�ضمو  رعاية �ضاحب 
عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي ورئي�س املجل�س الريا�ضي بدبي، وبدعٍم 
من ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني للمجل�س الريا�ضي بدبي، واللجنة الباراملبية 
ال��دول��ي��ة، وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ض��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة ب��دب��ي، واللجنة 

الإماراتية الباراملبية وباإ�ضراف احتاد دبي لأ�ضحاب الهم.

زيرّن بريق مدينة البندقية قريباً عامل فرياري اأبوظبي، املدينة 
للكرنفال  ا�ضت�ضافتها  اأث��ن��اء  املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  الرتفيهية 

الإيطايل الأول من نوعه.
ال�ضنوي  البندقية  كرنفال  طريقة  على  الحتفال  ه��ذا  وجمع 
بني اأف�ضل عرو�س الأداء امل�ضتوحاة من ثقافة مدينة البندقية، 
الإيطالية  ال�����ض��ارع  واأط��ع��م��ة  العائلية،  الرتفيهية  والأن�����ض��ط��ة 

ال�ضهية لثالثة اأيام بني 28 فرباير و2 مار�س.
اأبوظبي، يف  ف��رياري  لعامل  العام  املدير  �ضاموت،  بيانكا  وقالت 
الإي��ط��ايل يف عامل  ال�����ض��ارع  “نحول  ه��ذا احل���دث:  تعليق على 
ف����رياري اأب��وظ��ب��ي اإىل ع���امٍل ���ض��اح��ر م��ن اخل��ي��ال ل��ن��ق��دم روعة 

وفخامة الكرنفال الإيطايل«.
ال�ضعادة واحلما�س  اأن نقدم لزوارنا  “ �ضعينا  واأ�ضافت �ضاموت 
اأبوظبي، من خالل جمموعة  ف��رياري  اإىل عامل  عند زيارتهم 
لثالثة  امل�ضتمر  الحتفال  اأثناء  الفريدة  الرتفيهية  الأن�ضطة 

اأيام، لي�ضتمتعوا بتجربة ل مثيل لها«.
رية ل تن�ضى،  و�ضهد الزوار اأثناء هذا الحتفال ترفيه مميز مع عرو�س تنكرّ
اأوب���را ل مثيل  واأ���ض��وات  واإي��ق��اع��ات  فيني�ضيا،  م��ن فناين  امل�ضاهد  واأج��م��ل 
الإيطالية،  الكرنفالت  من  امل�ضتوحاة  احلديقة  يف  الآ���ض��رة  واملناظر  لها 

ذ  واإمكانية التقاط اأجمل الذكرياتك يف قوارب فيني�ضيا التقليدية، والتلذرّ
اإىل  بالإ�ضافة  الكثري  ذلك  الإيطالية، وغري  وامل�ضروبات  املاأكولت  باأ�ضهى 
الإ�ضتمتاع بالأفعوانيات واملرافق الرتفيهية احلائزة على جوائز عاملية يف 

عامل فرياري اأبوظبي. 

»جزيرة �لنور« ت�ضت�ضيف نخبة من رو�ة �لعامل يف �الأ�ضبوع �لثاين من »حكايات على �جلزيرة« 
العامل، وذلك خالل  رواة  اأب��رز  ال�ضارقة، نخبة جديدة من  اإم��ارة  والثقافية يف  ال�ضياحية والرتفيهية  الوجهات  اإح��دى  النور”،  “جزيرة  ت�ضت�ضيف 
الذي يقام بدورته الثالثة هذا العام حتت �ضعار “الق�ض�س:  فعاليات الأ�ضبوع الثاين من “املهرجان العاملي لرواية الق�ض�س �� حكايات على اجلزيرة”، 
1-2 مار�س،  16 مار�س احل��ايل.  و�ضارك يف الفعاليات التي اأقيمت خالل الفرتة من  21 فرباير املا�ضي وحتى  خالل الفرتة من  كنز الكلمات” 
الفنانة الفل�ضطينية فداء عطايا اإىل جانب كلرّ من �ضريين �ضيف )الهند-دبي(، ومارتينا بي�ضيايل من اإيطاليا، وماتيا دي بريو، وديفيد باردي، وملياء 
فعاليات  �ضت�ضهد  كما  كندا،  من  بريتيلي  وماريال  املتحدة(  )اململكة  جري�ضام  وزانثي  بالبي،  باول  للمهرجان  الفنية  واملديرة  )م�ضر-دبي(،  توفيق 
الأ�ضبوعني القادمني م�ضاركة نخبة من الرواة من خمتلف بلدان العامل.  وي�ضتعد الرواة لتقدمي جمموعة من الق�ض�س مثل “تيلرز اأوف تامي”، 
كما يت�ضمن برنامج  و”ق�ض�س لالأطفال!”، وجمموعة من الق�ض�س واحلكايات من الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني بعنوان “من النهر اإىل البحر”، 
والتي  الأم�ضية حفلة مو�ضيقية يتخللها ال�ضرد الق�ض�ضي على وقع قرع الطبول بعنوان “ق�ض�س على قرع الطبول وحكايات على اأنغام املو�ضيقى”، 
ي�ضردها الرواة باللغتني العربية والإجنليزية، مع ا�ضتخدام احلركات والإمياءات ولغة اجل�ضد. ويف اليوم الثاين من مار�س، �ضيقدم الرواة جمموعة 
و”ق�ض�س حمقاء لأنا�س حكماء، وق�ض�س حكيمة لأنا�س  اأخرى من احلكايات والق�ض�س الرتاثية التي ت�ضكل “ق�ض�س م�ضلية حليوانات �ضغرية”، 

نفتح خالل فعاليات الأ�ضبوع الثاين من  وغريها من احلكايات اجلميلة واملعربة.  وحول هذه امل�ضاركات قال حممود را�ضد ال�ضويدي، مدير عام جزيرة النور”:  اإ�ضافًة اإىل اأم�ضية “حكايات ما قبل النوم”،  حمقى”، 
املهرجان �ضفحات جديدة من حكايات عاملية يرويها نخبة من اأبرز الرواة العرب والعامليني الذين اجتمعوا على جمال الكلمة وعمق التعبري والفكرة طارحني لزوار اجلزيرة باقة متكاملة من الق�ض�س التي تروي 
�ضري ال�ضعوب وعاداتهم، وتق�سرّ على م�ضامع الزوار العرب والنوادر والطرائف التي تت�ضمنها تلك الق�ض�س، الأمر الذي ي�ضهم يف م�ضاعفة الأجواء ال�ضاحرة للجزيرة ومينح املهرجان بعداً جديداً وف�ضاًل اآخراً من 

حديقة �الإمار�ت للحيو�نات 
حتتفل باليوم �لعاملي لفر�س �لنهر

بهدف  النهر،  لفر�س  العاملي  باليوم  للحيوانات  الإم��ارات  حديقة  احتفلت 
امل�ضاملة  احل��ي��وان��ات اجلميلة  ه��ذه  تهدد  التي  املخاطر  ح��ول  ال��وع��ي  زي���ادة 
للعائالت  الأمثل  الفر�ضة  الفعالية  �ضكلت  وقد  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف 
اأجواء  �ضمن  بامل�ضوؤوليات  امل�ضحون  احل��ي��اة  من��ط  ع��ن  بعيًدا  لال�ضتمتاع 

حيوية ومرحة. 

مطار�ت �أبوظبي حتتفي باليوم �لوطني �لكويتي
�ضاركت مطارات اأبوظبي يف احتفالت دولة الإمارات باليوم الوطني لدولة الكويت 
الذي يوافق 25 فرباير من كل عام، من خالل تنظيمها جمموعة من الفعاليات 
والأن�ضطة املتنوعة يف مطار اأبوظبي الدويل، ان�ضجاماً مع روؤية ال�ضركة يف تقدمي 
جتربة �ضفر مريحة وممتعة للم�ضافرين، وامل�ضاركة مبختلف املنا�ضبات الوطنية 
الأعالم  ت��وزي��ع  الفعاليات  وت�ضمنت  واملنطقة.  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  الهامة 
واحللوى على امل�ضافرين القادمني من دولة الكويت عرب بوابات الو�ضول واملغادرة، 
حيث �ضدحت املو�ضيقى الكويتية يف اأروقة و�ضالت مطار اأبوظبي الدويل، كما 
التابعة ل�ضوق اأبوظبي احلرة بتقدمي جوائز  “اجلمل ظبيان”  قامت �ضخ�ضية 
وق�ضائم �ضرائية ملجموعة من امل�ضافرين املحظوظني. وبهذه املنا�ضبة قال برايان 
اأبوظبي  مطارات  م�ضاركة  “اإن  اأبوظبي:  ملطارات  التنفيذي  الرئي�س  تومب�ضون 
الوثيقة  والعالقات  الأخ��وة  اأوا�ضر  تعك�س  الكويتي  الوطني  اليوم  احتفالت  يف 

التي جتمع بني البلدين 
ال�ضقيقني والتي نحر�س 
تعزيزها،  ع���ل���ى  دائ����م����اً 
بهذه  مب�ضاركتنا  ونفخر 
املنا�ضبة الوطنية املميزة 
باأ�ضقائنا  وت���رح���ي���ب���ن���ا 
ال����ك����وي����ت����ي����ني ب���������ض����ورة 
العربية  �ضيافتنا  تعك�س 
م����ط����ار  يف  الأ������ض�����ي�����ل�����ة 

اأبوظبي الدويل«.

تعيني مدير عام جديد ل�فندقي »رويال 
�ضافوي« و»�ضافوي �ضرم« ب�ضرم �ل�ضيخ

�ضافوي �ضرم عن  اأعلنت جمموعة 
ي�ضيليلما  ���ض��ون��ري  ال�����ض��ي��د  ت��ع��ي��ني 
اجلديد  ال����ع����ام  امل����دي����ر  مب��ن�����ض��ب 
ل���ف���ن���دق���ي���ه���ا )روي����������ال ����ض���اف���وي(
���ض��رم ال�ضيخ  ���ض��رم( يف  و)���ض��اف��وي 

املطلة على البحر الأحمر .
اإىل  �����ض����ون����ري  ال�������ض���ي���د  وي���ن�������ض���م 
مب�ضرية  ���ض��رم،  �ضافوي  جمموعة 
الع�ضرون  ت���ف���وق  وخ�����ربة  م��ه��ن��ي��ة 
ع���اًم���ا يف جم����ال ال�����ض��ي��اف��ة، عمل 
وكازاخ�ضتان  ت��رك��ي��ا  يف  خ��الل��ه��ا 
العربية  والإم��ارات  وم�ضر  واأملانيا 

املتحدة. 
وقبيل توليه من�ضبه الأخري، عمل 
ريك�ضو�س  جم��م��وع��ة  يف  ���ض��ون��ري 
عمل  كما  �ضنوات،  �ضت  مل��دة  م�ضر 
لدى  وامل��ب��ي��ع��ات  للت�ضويق  م��دي��ًرا 
فندق ريك�ضو�س باب البحر يف راأ�س 

اخليمة بدولة المارات. فريق فندق ميلينيوم �ملطار دبي ي�ضارك 
يف م�ضرية دبي �لعطاء من �أجل �لتعليم 

ان�ضم فريق عمل فندق ميلينيوم املطار دبي اإىل “امل�ضرية من اأجل التعليم”، 
الذكرى  مع  تزامنت  والتي  العطاء«،  »دبي  تنظمها  التي  ال�ضنوية  املبادرة 
ال�ضنوية العا�ضرة للحملة الهادفة. وقد تخللت املبادرة م�ضاركة جمتمعية 
من  للم�ضاركني  املمتعة  الأن�ضطة  من  متنوعة  جمموعة  و�ضهدت  وا�ضعة، 
خمتلف الأعمار من اأجل اإر�ضال ر�ضالة وا�ضحة و�ضريحة اإىل العامل اأجمع 
على  وم�ضاندتهم  وال�ضباب  لالأطفال  ال�ضليم  التعليم  توفري  اأهمية  حول 

حتقيق اأحالمهم وتطلعاتهم.

ما�ضرتكارد و�ضويرت�م�س تقدمان 
الأطفال �لعامل مليون وجبة مدر�ضية

اأعلنت ما�ضرتكارد، ال�ضركة العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا حلول الدفع، 
عن تعاونها مع �ضويرتام�س، اإحدى اأبرز �ضال�ضل متاجر ال�ضوبر ماركت يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة، يف مبادرتني م�ضرتكتني �ضاهمتا باأكرث من مليون 
وجبة مدر�ضية لدعم برنامج الأغذية العاملي )WFP( خالل العام 2018. 
و�ضتقوم هذه املنظمة العاملية الإن�ضانية بال�ضتفادة من هذه التربعات لتقدمي 
الوجبات الغذائية لالأطفال الأقل حظاً يف املنطقة، وذلك من خالل برناجمها 
للتغذية املدر�ضية. وكان عمالء �ضويرتام�س قد اأظهروا كرمهم خالل احلملة 
امل��ب��ارك، وذل���ك عندما متت  اإط��الق��ه��ا خ��الل �ضهر رم�����ض��ان  ال��ت��ي مت  الأوىل 
دعوتهم للتربع اإىل برنامج الأغذية العاملي عند �ضداد قيمة م�ضرتياتهم، مع 

قيام ما�ضرتكارد مب�ضاعفة قيمة التربعات التي متت با�ضتخدام منتجاتها. 

عامل فري�ري �أبوظبي يحتفل مع زو�ره بالكرنفال �الإيطايل �الأول من نوعه

فندق �ضانت ريجي�س �أبوظبي يحتفي بنجاح �ضيد�ته �ملبهر مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي للمر�أة

نهيان بن مبارك
 يح�ضر �أفر�ح �آل كريزم

ح�ضر معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل 
ال�ضتقبال  حفل  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان، 
الذي اأقامه ه�ضام عقيل كريزم يف فندق 
دانات العني مبنا�ضبة زفاف جنله »عقيل« 

اإىل كرمية حممد توفيق كريزم .
كما ح�ضر احلفل - الذي تخللته عرو�س 
امل�ضوؤولني  م���ن  ع����دد   - م��ت��ن��وع��ة  ف��ن��ي��ة 
الأهل  م��ن  ول��ف��ي��ف  ال�ضخ�ضيات  وك��ب��ار 

والأ�ضدقاء

اأب��رز ما متتاز به دبي  للبحث عن 
وا�ضتك�ضاف  م��ات مم��ي��زٍة  م��ق��ورّ م��ن 
يجب  “التي  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  م��ع��امل��ه��ا 
يظهر  ق  م�����ض��ورّ ق��ال��ب  يف  روؤيتها” 
ع ال��ع��رو���س ال��ت��ي مت��ت��از بها  ت���ن���ورّ
ة احلملة عا�س  الإمارة. وطوال مدرّ
���ض��اروخ��ان اأج�����واء اإن��دي��ان��ا جونز 
، ك��م��ا ت��وا���ض��ل م���ع م��ع��ج��ب��ي��ه من 
منه  �ضعياً  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 

خالل مهاراتهن القيادية، و�ضغفهن، 
وخرباتهن، وعملهن اجلاد. 

م�ضطفى  ال�ضيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
معلًقا  للفندق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �ضقر، 
بهذه املنا�ضبة: “كحال معظم فنادق 
ال�ضرق الأو�ضط، ت�ضكل ال�ضيدات ربع 
ريجي�س  �ضانت  ول��دى  عملنا،  طاقم 
الأعراق  متنوعة  جمموعة  اأبوظبي 

حلل  م�ضاعدتهم  على  للح�ضول 
الألغاز واحل�ضول على الأدلة التي 
جديدة،  وج��ه��ات  ملعرفة  �ضتقوده 
التجارب  على  اإطالعهم  وبالتايل 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره��م فقط 
يف دب���ي. وت��ك��ون��ت احل��م��ل��ة م��ن 6 
واحليوية  باملغامرة  مليئة  حلقات 
احللقة  يف  الت�ضويق  ذروة  لتبلغ 

النهائية.

بهذا  ال���ف���خ���وري���ن  ال���ع���ام���ل���ني  م����ن 
الفريق الن�ضوي املوهوب. واأنا فخور 
اللجنة  �ضمن  قوية  قيادية  بوجود 
جانب  اإىل  الفندق،  ل��دى  التنفيذي 
والطموحات  امل��وه��وب��ات  ال��ق��ي��ادي��ات 
اأق�����ض��ام الفندق  ال��الت��ي ق���دن ك��اف��ة 
نحو النجاح الذي حققناه على مدار 

ال�ضنوات القلقلة املا�ضية«. 

منتجع د�نات �لعني يطلق ق�ضائم »عام �لت�ضامح«
احتفاًء بعام الت�ضامح يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأطلق منتجع دانات 

العني ق�ضائم هدايا ح�ضرية دعًما لهذه املبادرة الإن�ضانية الوطنية. 
وكجزء من هذه املبادرة التي ت�ضمن اعالن عام 2019 عاما للت�ضامح يف 
دولة المارات ، قدم منتجع دانات العني ق�ضائم هدايا بقيمة 100 درهم 
درهم   1000 بقيمة  اأع��را���س  وق�ضائم  اإم��ارات��ي،  دره��م  و200  اإم��ارات��ي، 
قيمته  بخ�ضم  الق�ضائم  ه��ذه  على  احل�ضول  لل�ضيوف  وميكن  اإم��ارات��ي، 

%50 عرب املوقع الإلكرتوين الر�ضمي للمنتجع. 
و قال ال�ضيد خالد ال�ضربا�ضي، املدير العام للمنتجع معلًقا بهذا ال�ضدد: 
“ت�ضعدنا امل�ضاهمة يف الرتويج ملبادرة “عام الت�ضامح” ونحن على ثقة لأن 

عمالءنا املخل�ضون واجلدد �ضي�ضعدون حًقا بهذه الق�ضائم«. 

العاملي  ب��ول��ي��وود  جن��م  ا�ضتعر�س 
مغامراته  م��ن  �ضل�ضلة  ���ض��اروخ��ان 
امل��ت��وق��ع��ة يف دبي  امل���ذه���ل���ة وغ����ري 
هذا العام يف اجلزء الثالث للفيلم 
العديد  ع��ل��ى  ال��رتوي��ج��ي احل��ائ��ز 
من اجلوائز العاملية “كن �ضيفي« 
ال���ذي   ،»#BeMyGuest«
و�ضائل  خمتلف  على  اإط��الق��ه  مت 
ات  واملن�ضرّ الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
ف���رباي���ر   25 يف  الإل����ك����رتون����ي����ة 
اجل�������اري. وات���خ���ذ ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 
والت�ضويق  ال�ضياحة  دائرة  ‘اأطلقه 
لل�ضياحة”  “دبي  بدبي  التجاري 
م��ن��ه��ج��اً ف����ري����داً ومم����ي����زاً جلذب 
ار ال��دول��ي��ني من  اجل��م��ه��ور وال�����زورّ
فقط  لي�س  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ل���زي���ارة دب���ي وح�����ض��ب، ب��ل وتكرار 

الزيارات مع الأهل والأ�ضدقاء. 
“امللك  اأو  بوليوود”  “ملك  وق��ام 
ي�ضتهر  ال��ذي  اللقب  خان”-وهو 
ب���ه ه����ذا ال��ن��ج��م ال���ع���امل���ي- خالل 
ال���رتوي���ج���ي برحلة  ال��ف��ي��ل��م  ه����ذا 

القليلة  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
فندق  �ضيط  ذاع  املا�ضية، 
“�ضانت ريجي�س اأبوظبي” 
ك��اأح��د اأف�����ض��ل ال��ف��ن��ادق يف 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة 
الت�ضويق،  ن���اح���ي���ة  م�����ن 
العمالء، وجتربة  وخدمة 
الإقامة ال�ضتثنائية. ومنذ 
 ،2013 ع�����ام  اف���ت���ت���اح���ه 
الآخر  تلو  بنجاح  يحتفل 
ب���ف�������ض���ل جم����م����وع����ة من 
يعتربن  الالتي  القياديات 
لفريق  ال��ن��اب�����س  ال��ق��ل��ب 

عمل الفندق. 
للمراأة،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  واح���ت���ف���اًء 
ريجي�س  “�ضانت  ف����ن����دق  ي����رغ����ب 
قياداته  بع�س  ب��ت��ك��رمي  اأبوظبي” 
لها  ي��زال  ل  التي  امللهمة،  الن�ضائية 
الذي  ال��ب��اه��ر  ال��ن��ج��اح  ك��ب��ري يف  دور 
طبيعة  م��ن  بالرغم  الفندق  حققه 
���ض��وق ال��ع��م��ل ال�����ض��ع��ب��ة، وذل����ك من 

جنم بوليوود »�ضاروخان« ياأخذ متابعيه برحلة ال�ضتك�ضاف معامل �ضياحية جديدة يف دبي



م�ضاعدتها للنا�س حولها �إىل مليونرية 
الفقر  ب��راث��ن  م��ن  نف�ضها  انت�ضال  م��ن  بريطانية  �ضيدة  متكنت 
بال�ضرطان،  طفلها  وف��اة  حمنة  تتجاوز  اأن  وا�ضتطاعت  وال�ضياع، 

لتبني ثروة كبرية عن طريق تقدمي امل�ضاعدة لالآخرين. 
قبل 15 عام، عانت فاني�ضا اوجدين مو�س"42 عاماً" من النهيار 
مع  ���ض��راع  بعد  ���ض��ن��وات،   5 بعمر  ت��وم  ابنها  وف��اة  وال�ضياع، عقب 
ووجدت  ذل��ك،  اإث��ر  على  زوجها  عن  وانف�ضلت  ال�ضرطان،  مر�س 

نف�ضها م�ضردة دون ماأوى اأو معيل.
توجه  اأن  فاني�ضا  ق��ررت  كامل،  نف�ضي  انهيار  من  عانت  اأن  وبعد 
ويف  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب  الآخ��ري��ن  لتحفيز  حزنها 
التي  اخل��ا���ض��ة،  �ضركتها  ببناء  ق��ام��ت  ف��ق��ط،  ���ض��ن��وات   10 غ�ضون 
تقدم الن�ضائح من خالل دورات عرب الإنرتنت، بح�ضب �ضحيفة 

"مريور" الربيطانية.
وا�ضتطاعت فاني�ضا اأن جتمع نحو 1.7 مليون جنيه ا�ضرتليني "2.3 
مليون دولر"، على الرغم من اأنها تعمل ملدة ب�ضع �ضاعات فقط 
يف الأ�ضبوع، ول حتمل ال�ضهادة الثانوية. لكنها ظهرت موؤخراً على 
اأغلفة املجالت، اأمام �ضيارتها الفاخرة، التي ي�ضل �ضعرها اإىل 150 
األف جنيه ا�ضرتليني "200 األف دولر". وتروي فاني�ضا معاناتها 
اأن اأح�ضل على ال�ضهادة الثانوية، وكان لدي  دون  املدر�ضة  "تركت 
اأن فقدت  اأي��ة م��ه��ارات. وبعد  اأم��ل��ك  امل��ن��زل، ول  اأط��ف��ال يف  ثالثة 
ابني كنت اأعاين من انهيار كامل، وبالكاد كنت قادرة على العمل، 

وقدمت طلباً لإ�ضهار الإفال�س، وانتى بي الأمر بال ماأوى".

فقدت كامري�تها بالبحر.. ثم 
��ضتعادتها مع مفاجاأة �ضارخة

فقدت جينا فولربت كامريتها من نوع "غو برو" بينما كانت تقود 
قارب الكاياك يف البحر، لكنها عرثت عليها بعد قرابة 3 �ضنوات، 

وفقا ل�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
الكامريا،  يف  وال��ذاك��رة  ال�ضور  اأن  جلينا  الكربى  املفاجاأة  وكانت 
كانت ل تزال يف حالة ممتازة رغم بقائها حتت مياه البحر طوال 

نحو ثالث �ضنوات.
وقالت جينا اإنها فقدت الكامريا عام 2016 عندما خرجت بنزهة 
ال��ك��اي��اك بالقرب م��ن فليكوت يف ج��زي��رة ج���ريزي، لكن  ق���ارب  يف 
اأن ال�ضور كانت حمفوظة ب�ضكل جيد يف ذاكرة  املده�س يف الأم��ر 
�ضديقتها  مع  ال��ق��ارب  منت  على  كانت  اأنها  واأو�ضحت  الكامريا. 
�ضيليور عندما واجهتهما م�ضاعب خالل حالة مد قوية،  باز يل 
ال�ضغري،  بقاربهما  النجاة  حماولتهما  اأث��ن��اء  الكامريا  و�ضقطت 

م�ضرية اإىل اأنها كانت �ضعيدة وقتها للو�ضول اإىل الرب ب�ضالم.
اأمرا�س القلب، كاليف دونفورد، على الكامريا بني  وعرث طبيب 
ال�ضخور حتت مياه البحر الأ�ضبوع املا�ضي، بينما كان يقوم بنزهة 

بحرية مع عائلته.
البحر،  و�ضرطان  ال�ضمك  ا�ضطياد  اأج��ل  من  غط�س  اأن��ه  واأو���ض��ح 
قرب  البحر  حتت  ال�ضخور  بني  الكامريا  على  عرث  ذل��ك  واأث��ن��اء 

ال�ضاطئ ال�ضرقي جلزيرة جريزي.
الذاكرة  ا�ضتخراج بطاقة  اإىل منزله ومتكن من  اأخذها  اإنه  وقال 
على ح�ضابه يف  بن�ضرها  وق���ام  ال�����ض��ور،  م��ن  كبري  ك��م  على  وع��رث 
اأو على الأقل  في�ضبوك طالبا من يعرف �ضاحبها التوا�ضل معه، 

اإبالغ �ضاحبها بذلك.
وبعد �ضاعات، ات�ضلت اإحدى مدر�ضات ابنه بر�ضالة ن�ضية تقول له 

اإنها تعرف �ضاحبة ال�ضور.
ل�ضتعادة  ك��الي��ف  م��ن��زل  اإىل  ح�����ض��رت جينا  امل��ا���ض��ي،  وال��ث��الث��اء 

الكامريا وبطاقة الذاكرة، وقدمت له هدية بهذه املنا�ضبة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�الإب�ضار يف �لظالم �أ�ضبح حقيقة
�ضيكون مبقدور الب�ضر قريبا الروؤية يف الظالم، وذلك بعد جناح علماء يف جتربة ثورية، م�ضتخدمني تقنية "النانو" 

لإب�ضار الأ�ضعة حتت احلمراء.
العلوم والتكنولوجيا ال�ضينية، متكنت فئران من  اأمريكيون و�ضينيون بجامعة  اأجراها علماء  التي  ويف التجربة 

الروؤية يف الظالم، عقب 10 اأ�ضابيع من حقن ج�ضيمات "نانو" متناهية ال�ضغر يف اأعينها.
وطور الباحثون هذه اجل�ضيمات بحيث ميكن تثبيتها باإحكام على اخلاليا امل�ضتقبلة لل�ضوء، لتعمل كم�ضتقبالت 

�ضغرية لالأ�ضعة حتت احلمراء.
اأق�ضر موجات  وتنبعث  الأ�ضعة حتت احلمراء،  اأط��ول موجات  تلتقط  فاإنها  العني،  ل�ضبكية  ال�ضوء  ي�ضل  وعندما 

�ضمن النطاق املرئي.
ومتت�س القرنية اأق�ضر املوجات وتر�ضل اإ�ضارة طبيعية اإىل الدماغ، كما لو اأن ال�ضوء املرئي قد اأ�ضاب ال�ضبكية.

واأظهرت الفئران املحقونة بهذه اجل�ضيمات اأنها ت�ضتطيع متييز اأمناط الأ�ضعة حتت احلمراء حتى حني تتعر�س 
ل�ضوء النهار.
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�ضدمة �ل�6 �آالف طن.. ج�ضر و�ضفينة وقبطان جمنون
على نحو غريب، قاد قبطان �ضفينة �ضحن عمالقة رو�ضي �ضفينته التي تزن 

6000 طن نحو ج�ضر يف كوريا اجلنوبية، وكاأنه اأراد العبور من حتته.
وحل�ضن احل��ظ، ورغ��م اأن اجل�ضر كان مزدحما، ف��اإن اأح��دا مل ي�ضب باأذى 
يف  امل��زدح��م  غوانغان  ج�ضر  باأ�ضفل  "�ضيغراند"  ال�ضفينة  ارتطمت  بعدما 
ب��و���ض��ان، ج��ن��وب �ضرقي ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، غ��ري اأن اأ����ض���رارا م��ادي��ة حلقت 

باجل�ضر، البالغة تكلفته حوايل 500 مليار دولر.
ال��ذي مل  ال��رو���ض��ي،  القبطان  اإن  اجلنوبي  ال��ك��وري  ال�ضواحل  وق��ال خفر  
يذكر ا�ضمه، كان خممورا عندما وقع احل��ادث، واأن ن�ضبة الكحول يف دمه 
�ضحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  ب��ه،  امل�ضموح  املعدل  من  م��رات  بثالث  اأعلى  كانت 
ديلي ميل الربيطانية. واأظهرن لقطات فيديو �ضفينة ال�ضحن وهي تتجه 
مبا�ضرة نحو اجل�ضر اأثناء عبور ال�ضيارات، وبعد ال�ضطدام، توقف عدد من 

ال�ضيارات عن عبور اجل�ضر قبل اأن تعاود املرور، من دون م�ضاكل.
واأفادت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء اأن ال�ضفينة الرو�ضية كانت 
من  امل��وؤل��ف  اجل�ضر  حادثة  من  دقيقة   40 قبل  �ضريعا  زورق��ا  �ضدمت  قد 
طبقتني. ي�ضار اإىل اأن تعاطي الكحول اأمر م�ضموح به على ال�ضفن، طاملا اأن 

البحار اأو القبطان ل يقود ال�ضفينة بنف�ضه.
ويحقق امل�ضوؤولون اأي�ضا يف �ضبب وجود �ضفينة ال�ضحن بالقرب من اجل�ضر، 

الذي يعدُّ ثاين اأطول ج�ضور كوريا اجلنوبية.
من  حمولتها  واأف��رغ��ت  املا�ضي،  الأرب��ع��اء  بو�ضان  و�ضلت  ال�ضفينة  وك��ان��ت 
اأنابيب احلديد البالغ وزنها 1495 طنا، ثم حملت 1415 طنا من الفولذ 

لتعود به اإىل فالدي�ضفتوك �ضرقي رو�ضيا اخلمي�س املا�ضي.

�ضمكة �ل�ضم�س تظهر باأغرب مكان
اأكرث من مرتين يظهر  قذفت مياه املحيط خملوقا بحريا غريبا بطول 
اإعالم  و�ضائل  ذكرته  ملا  وفقا  ال�ضمالية  اأم��ريك��ا  يف  �ضاطئ  على  م��رة  لأول 

وتوا�ضل اجتماعي اأمريكية.
وبعد تفح�س �ضورة املخلوق الغريب تبني اأنها ف�ضيلة خمتلفة من ف�ضيلة 
الكرة  من  اجلنوبي  اجل��زء  يف  اإل  يعي�س  ل  خملوق  وه��ي  ال�ضم�س،  �ضمكة 
الأر�ضية. وعرث على هذه ال�ضمكة النادرة "�ضمكة ال�ضم�س املخادعة"، التي 
�ضانتا  مبقاطعة  غوليتا  �ضاطئ  على  نيوزيلندا،  ق��رب  م��رة  لأول  اكت�ضفت 
باأخبار  "تيار" املعني  ملوقع  وفقا  الأمريكية،  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  باربارا 
البيئة. يف البداية كان يعتقد اأنها �ضمكة ال�ضم�س العادية، لكن بعد مرا�ضالت 
وتوا�ضل مع خرباء يف هذا النوع من ال�ضمك يف نيوزيلندا واأ�ضرتاليا، تبني 
"�ضمكة  اأنها من الف�ضيلة النادرة املكت�ضفة حديثا والتي يطلق عليها ا�ضم 
"راأ�س  ذكر موقع حممية  تيكتا"، بح�ضب ما  "مول  املخادعة" اأو  ال�ضم�س 

زيت الفحم" التي تتبع جامعة كاليفورنيا على الإنرتنت.

مايكل جاك�ضون بريء 
على حافالت لندن

اأثار تاج جاك�ضون، ابن �ضقيق مغني 
البوب الأمريكي مايكل جاك�ضون، 
ب�����اإط�����الق حملة  وا����ض���ع���ا  غ�����ض��ب��ا 
لندن  ح����اف����الت  ع���ل���ى  م��ل�����ض��ق��ات 
من  "بريء"،  عمه  اأن  على  ت�ضر 
والإ�ضاءة  بالأطفال  التحر�س  تهم 
التي  الإع��الن��ات،  وظ��ه��رت  اإليهم. 
جاك�ضون  م���اي���ك���ل  ب�������راءة  ت���دع���م 
حافالت  على  التحر�س،  تهم  م��ن 
ل��ن��دن احل���م���راء ال�����ض��ه��رية، وعلى 
العا�ضمة  يف  احل���اف���الت  م���واق���ف 

الربيطانية.
وك���ان ت���اج، اب���ن ت��وري��ان��و اأداري����ول 
ال�ضقيق  وه��و  ج��اك�����ض��ون،  "تيتو" 
الثالث ملايكل، قد اأن�ضاأ �ضفحة على 
مي"  فوند  "غو  بعنوان  في�ضبوك 
اأج���ل حملة  ال��ت��ربع��ات م��ن  جلمع 
اإعالنات تدعم براءة عمه من تلك 
التهم، خ�ضو�ضا بعد عر�س الفيلم 
"مغادرة  للجدل  املثري  الوثائقي 
عن  ي��ت��ح��دث  ال�����ذي  نيفرلند"، 
عالقات مايكل جاك�ضون اجلن�ضية 

بالأطفال.
تتو�ضطه  ال���ذي  امل��ل�����ض��ق  وج���اء يف 
�ضورة كبرية لوجه مايكل جاك�ضون 
"بريء" جملة  كلمة  فمه  وتغطي 
النا�س  ت����ك����ذب..  ل   "احلقائق 
مايكل  اأن  اإىل  ي�����ض��ار  يكذبون". 
جاك�ضون كان قد تويف عام 2009، 

وهو يف اخلم�ضني من عمره.
الفيلم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وه���اج���م 
ال����وث����ائ����ق����ي دائ����������رة م����وا�����ض����الت 
املل�ضقات  بن�ضر  ل�ضماحها  ل��ن��دن 
الإع���الن���ي���ة ع��ل��ى ح��اف��الت��ه��ا، لأن 
ال�ضن  ���ض��غ��ار  امل����دار�����س  ت��الم��ي��ذ 

ي�ضتطيعون روؤيتها ب�ضهولة.

وفاة جنمة �لثمانينيات 
كاثرين هيلموند 

الأمريكية  املمثلة  اإن  فنية  وكالة  قالت 
م�ضل�ضلي  ب��ط��ل��ة  ه��ي��ل��م��ون��د  ك���اث���ري���ن 
�ضبعينيات  ذا بو�س" يف  و"هوز  "�ضوب" 
وثمانينيات القرن الع�ضرين توفيت قبل 

اأيام عن 89 عاما.
منزلها  يف  احل���ي���اة  ه��ي��ل��م��ون��د  وف���ارق���ت 
مبدينة لو�س اجنلي�س يوم 23 فرباير- 
مر�س  م�������ض���اع���ف���ات  ب�������ض���ب���ب  ����ض���ب���اط 

الزهامير.
وقال ديفيد كري�ضتيان زوج هيلموند يف 
حياتي  ح��ب  "كانت  اجلمعة  اأم�����س  بيان 
ورائعة  عاما جميلة   57 معا  ق�ضينا   ...

ومليئة باحلب".
عندما  ين�ضى  ل  دورا  هيلموند  وقدمت 
تافهة مهوو�ضة  ام��راأة  �ضخ�ضية  ج�ضدت 
بجراحات التجميل يف فيلم "الربازيل" 

للمخرج تريي جيليام عام 1985.

ي�ضجن 19 عامًا لقتله رجال ال يز�ل حيًا
�ضيكون   2019 م��اي��و  م��ن  والع�ضرين  ال�����ض��اد���س  بحلول 
 19 اأم�ضى  مانويل جريمان رامرييز فالدوفينو�س، قد 
عاماً يف ال�ضجن، بعدما حكم عليه بال�ضجن مدى احلياة 

لتهامه بقتل رجل ل يزال على قيد احلياة.
مو�ضيقياً  يعمل معلماً  ال��ذي  كان مانويل   2000 عام  يف 
يف مدر�ضة مبدينة تيك�ضابان املك�ضيكية، قد عاد للتو اإىل 
زوجته،  مع  طفله  ميالد  بعيد  بالحتفال  وب��داأ  منزله، 
عندما اقتحم عدد من رجال الأمن منزله ومت اعتقاله 
واقتياده اإىل مركز ال�ضرطة املحلي بتهمة قتل �ضخ�س ل 

يعرفه �ضوى معرفة �ضطحية. 
ويدعي مانويل باأن والد "القتيل" قد وعد رجال ال�ضرطة 
الذين األقوا القب�س عليه مبكافاأة قدرها 150 األف دولر 
اأمريكي لقاء تنفيذ املخطط، واأنه علم باأن العملية كلها 
كانت حماولة من والد "ال�ضحية" للح�ضول على مبلغ 
اإث��ر احلادث  ال��ت��اأم��ني  �ضركة  م��ن  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون 

املزعوم. 
باأن يكون ميتاً،  الذي يفرت�س  ال�ضاب  اإن  وقال مانويل، 
يف  للعي�س  انتقل  قد  اإليزالدي،  مارتينيز  يدعى  وال��ذي 
الأم��ري��ك��ي��ة وغ���ريرّ م��الحم��ه بجراحة  املتحدة  ال��ولي��ات 
والده  ي���زور  واأن���ه  ج��دي��د،  ا���ض��م  على  وح�ضل  جتميلية، 
بانتظام يف الفيال التي بناها باأموال التاأمني التي ح�ضل 
مزيفة،  �ضدي  الأدل���ة  "كانت  مانويل:  واأ���ض��اف  عليها. 
خمتلفة،  ملارتينيز  املفرت�ضة  اجل��ث��ة  ب�ضرة  ل��ون  وك��ان��ت 
ولكن  وجهه،  ميزت  التي  الندبات  من  اأي  بها  يكن  ومل 
جهة الدعاء التي ا�ضرتكت باملكيدة مل تاأخذ هذه الأمور 
بال�ضجن  حكماً  وتلقى  بالقتل،  مانويل  بالعتبار" اأدي��ن 
مدى احلياة، وتنقل بني العديد من ال�ضجون املك�ضيكية، 
وبداأت حماولته احلثيثة يف اإقناع الآخرين برباءته، اإل 

اأنه مل ينجح يف م�ضاعيه.

حتّول ثورً� �إىل ح�ضان ماهر
الفرن�ضية  اخليول  تدريب  خبرية  كانت  �ضنوات،   5 قبل 
 20 تدريبه  يف  اأم�ضت  ح�ضاناً  فقدت  قد  روا���س،  �ضابني 
ودفعها  لديها،  بالفراغ  �ضعوراً  ول��د  ال��ذي  الأم���ر  ع��ام��اً، 

للتوقف عن تدريب اخليول. 
�ضابني وبني  ن�ضاأت بني  اأن عالقة �ضداقة مفاجئة  غري 
عجل �ضغري بعد ولدته بوقت ق�ضري يف مزرعتها، وبات 
اأن تعمل على تن�ضئته  يالزمها يف كل حتركاتها، فقررت 

وتدريبه على القفز والعدو كما كانت تفعل مع اخليول.
وفوجئت �ضابني باأن العجل "اآ�ضتون" بداأ يتعلم مهارات 
اخليول برباعة، وبات يجيد العدو والقفز فوق احلواجز 

بعد عام واحد فقط من التدريب. 
اإل  ليتعلمه،  الكثري  لديه  ي��زال  اأن��ه ل  الرغم من  وعلى 
اأن اأ�ضتون اأ�ضبح يجيد العديد من املهارات مثل الهرولة 
والعدو والتوقف والرجوع للخلف، والقفز فوق العقبات 
التي ل يتجاوز ارتفاعها املرت.  وقد �ضارك الثور اآ�ضتون 
�ضباقات اخليل، والعرو�س الرتفيهية يف  العديد من  يف 
املتابعني  اأوروب��ا، وحظي باهتمام كبري من  اأنحاء  جميع 
موقع  نقل  م��ا  وف��ق  واإن�����ض��ت��غ��رام،  في�ضبوك  موقعي  على 

�ضنرتال" الإلكرتوين.  "اأوديتي  منظر عام ملدر�سة كولورادو دو برا�س ال�سامبا خالل عر�س الليلة الأوىل من الكرنفال يف �سامبادروم يف �ساو باولو بالربازيل. ا ف ب

�لطيار �ملزيف خدع 
�جلميع 20 عاما

بعد مرور عقدين من الزمن على 
عمله يف الطريان، تك�ضفت حقيقة 
"مناورة  بعد  املزيف"  "الكابنت 
جريئة" اأجراها اأثناء حتليقه فوق 

املجال اجلوي ال�ضوي�ضري.
ت�������ض���ان���دل���ر طيلة  ول����ي����ام  وع����م����ل 
للطيار  م�ضاعدا  املهنية  م�ضريته 
�ضركة  اأن  اإل  م����زورة،  اأوراق  وف��ق 
ال���ط���ريان اجل���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ة قد 

األغت اعتماده موؤخرا.
"مريور"  ����ض���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
اآند  "ميل  موقع  عن  الربيطانية 
اأجرته  "حتقيقا  اأن  غارديان"، 
�ضركة الطريان يف حادثة قد ك�ضف 

عملية التزوير".
تفا�ضيل  توفر  ع��دم  من  وبالرغم 
عن احلادثة، اإل اأن املوقع اأ�ضار اإىل 
حدوثها يف �ضهر نوفمرب، يف رحلة 
مطار  م��ن  ي��ق��وده��ا  ت�ضاندلر  ك��ان 
جنوب  يف  تامبو  ريجنالد  اأوليفر 
فرانكفورت،  م��ط��ار  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا 

وقد جرت فوق �ضوي�ضرا.
ت�ضاندلر  ت���وىل  ال��رح��ل��ة  وخ����الل 
اأوليت  مهمة م�ضاعد الطيار، وقد 
اإل���ي���ه م�����ض��وؤول��ي��ة الإ�����ض����راف على 
بحركات  ق��ام  حيث  حت��ك��م،  اأدوات 
�ضببها  ي��ف��ه��م  مل  غ��ري��ب��ة  ج���وي���ة 
طاقم الطائرة، وفق ما نقل املوقع 
الطريان  �ضركة  يف  م�ضدرين  عن 

مل تك�ضف عن ا�ضميهما.
اإىل  الإ�ضارة  الهبوط، متت  وعقب 
"املغامرة" التي قام بها ت�ضاندلر يف 
تقرير ال�ضالمة اخلا�س بالرحلة، 
للتحقيق يف الأ�ضباب الكامنة وراء 

ذلك العمل.

�أهد�أ مكان على �الأر�س.. ت�ضمع فيه دقات قلبك وطقطقة عظامك
العا�ضمة  يف  مايكرو�ضوفت  �ضركة  مقر  يحت�ضن 
تعد  ال��ت��ي  ال�ضمت"  "غرفة  وا�ضنطن  الأم��ريك��ي��ة 
اأهداأ مكان على كوكب الأر�س، اإذ ميكن ملن يدخلها 

�ضماع دقات قلبه وطقطقة عظامه بو�ضوح.
 1.5 تكلفتها  بلغت  التي  الغرفة  ال��ه��دوء يف  ورغ��م 
مليون دولر اأمريكي، فاإن كل من دخلها مل يتمكن 
من املكوث فيها اأكرث من 45 دقيقة ب�ضكل متوا�ضل، 
ميل" الربيطانية،  "ديلي  �ضحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق 

اجلمعة.
ل�ضبط  ال�ضمت  غ��رف��ة  مايكرو�ضوفت  وت�ضتخدم 
الراأ�س  اأ�ضوات بع�س منتجاتها، مثل �ضماعات  دقة 
ونقرة زر الفاأرة، من اأجل اأن تكون مثالية ومريحة 

للم�ضتهلكني.
اإىل الغرفة من  وقد ا�ضتكى عدد قليل ممن دخلوا 
الوحيد  م�ضدره  كان  النزعاج  هذا  لكن  الن��زع��اج، 
اأو ���ض��رب��ات قلوبهم  ب��ه��م،  ال��ن��ف�����س اخل��ا���س  ���ض��وت 
املتوا�ضلة. وقال هوندراج غوبال، املهند�س يف �ضركة 

الأ�ضخا�س  "بع�س  اإن  لل�ضحيفة  مايكرو�ضوفت، 
يدخلون اإىل الغرفة ملدة دقيقة واحدة فقط، بعدها 

يطلبون اخلروج على الفور".
الذي بنى غرفة  الفريق  الذي قاد  واأ�ضاف غوبال، 
طويال.  فيها  امل��ك��وث  للنا�س  مي��ك��ن  "ل  ال�����ض��م��ت: 
اإنها تهز اأدمغتهم. اإنها حرمان ح�ضي بكل ما حتمل 

الكلمة من معنى".
واأو�ضح غوبال اأن ال�ضمت الذي يخيم على الغرفة، 
بقليل، حاز على  اأمتار   6 تزيد م�ضاحتها عن  التي 
درجة  الأق��ل  ه  بعدِّ غين�س  مو�ضعة  قيا�ضي من  رق��م 

على وجه الأر�س.
وحتيط بالغرفة �ضت طبقات من اخلر�ضانة، ي�ضل 
على  ي�ضاعد  مم��ا  بو�ضة،   12 اإىل  منها  ك��ل  �ضمك 

حجب الأ�ضوات القادمة العامل اخلارجي.
اأما اجلدران والأر�ضية وال�ضقف فهي مغطاة باأوتاد 
عمالقة من رغوة الألياف الزجاجية للق�ضاء على 

اأي �ضدى داخلها.

كايلي جيرن تتعر�س للخيانة
بعد خيانة حبيب كلوي كاردا�ضيان لها، تعي�س العائلة ال�ضهرية �ضدمة جديدة 
�ضكوت" بخيانتها  "ترافي�س  ال��راب  مغني  حبيبها  جيرن  كايلي  اتهمت  بعدما 

.TMZ بح�ضب ما ك�ضف موقع
األغى  ان �ضكوت  اأن ما ح�ضل جعل اجلميع يعي�س مب��اأزق كبري، خا�ضة  ويبدو 
لو�س  ال��ب��ق��اء يف  م��ن  يتمكن  ن��ي��وي��ورك حتى  ب��ولي��ة  ب��وف��ال��و  حفله يف مدينة 

اأجنلو�س وحل م�ضكلته مع كايلي.
ويف تفا�ضيل ما ح�ضل بني �ضكوت وكايلي، فقد ك�ضف م�ضدر مقرب منهما اأن 
�ضكوت طار من ال�ضاحل ال�ضرقي اإىل لو�س اأجنلو�س ملفاجاأة "كايلي" وابنتهما 
باأدىل تك�ضف خيانته. ما اأدى  الليلة واجهته حبيبته  "�ضتورمي"، لكن يف تلك 

اإىل ن�ضوب خالف كبري بينهما امتد لليوم التايل.


