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حتذير من موجة جديدة للكولريا مبناطق الإنقالبيني
امليلي�شيات احلوثية ترتكب جرائم جديدة يف قرى حجور

•• اليمن-وكاالت:

مر�ض  م��ن  ج��دي��دة  م��وج��ة  م��ن  اليمن  يف  ال�صحية  ال�صلطات  ح���ذرت 
تردي  ظ��ل  يف  الإن��ق��اب��ي��ن  �صيطرة  مناطق  باجتياح  ت��ه��دد  ال��ك��ول��را 
وطفح  النقية،  املياه  وانعدام  الأمطار،  مو�صم  وق��دوم  البيئي،  الو�صع 

مياه املجاري وال�صرف ال�صحي يف املدن الرئي�صية.   
وال�صكان يف  ال�صحة  وزارة  الوبائي يف  الرت�صد  اإدارة  وذكر تقرير عن 
التي  بالكولرا  وال�صتباه  الإ���ص��اب��ة  ح��الت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  �صنعاء، 
�صجلت منذ بداية العام اجلاري 2019 وحتى مطلع مار�ض اجلاري، 
وع��دد من  ح��ال��ة، يف �صنعاء   82 ت��ويف منها  األ��ف حالة   70 نحو  بلغ 

املحافظات اليمنية الواقعة حتت �صيطرة احلوثين. 
على  مكثفة  اإرهابية  هجمات  النقابية  احلوثي  ملي�صيا  و�صنت  هذا 
ال�صاعات  وخال  حجة،  مبحافظة  »ك�صر«  مديرية  يف  »حجور«  بلدات 
امل��ا���ص��ي��ة ���ص��ه��دت امل��ن��ط��ق��ة اأك����ر م���ن ج��رمي��ة اإع�����دام م��ي��دان��ي��ة خارج 

القانون.
ق�صف  حتت  الثاثاء،  اأم�ض  احلوثية  الإره���اب  ميلي�صيات  واجتاحت 
مكثف بال�صواريخ البالي�صتية والكاتيو�صا وقذائف الهاون قرى منطقة 
50 يوماً بف�صل ع�صرات املقاتلن  »حجور«، التي ظلت �صامدة قرابة 

فقط من اأبناء املنطقة املحا�صرة.
التي  البلدة  �صكان  على  وغ�صبها  حقدها  احلوثية  امليلي�صيا  و�صبت 
قارعتها باإمكانيات ب�صيطة، حيث فجرت ع�صرات املنازل واملمتلكات يف 

اأفعال تتطابق مع جرائم تنظيمي القاعدة وداع�ض الإرهابين.
ومل تكتف امليلي�صيا احلوثية بتفجر املنازل، بل قامت بتنفيذ عمليات 
اإعدام خارج القانون، طالت عدداً من اأبطال مقاومة حجور، فيما اعتقل 

الع�صرات من قبائل حجور امل�صابن واقتيادهم اإىل اأماكن جمهولة.
 71 اأكر من  اإىل  العدوان احلوثي  وارتفع عدد �صحايا حجور جراء 
قتيا، بينهم ن�صاء واأطفال، اإىل جانب اإ�صابة اأكر من 250 اآخرين، 

وفقا لتقارير حكومية.
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رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما احتاديا بتعيني 
الدولة اأبناء  من  عامة  نيابة  وكيل   13

•• اأبوظبي -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
اهلل« املر�صوم الحتادي رقم 26 ل�صنة 2019م بتعين وكاء نيابة عامة 

نيابة. وكيل  بالنيابة الحتادية ويبلغ عددهم 13 
اأم��ام معايل  ام�ض  القانونية �صباح  اليمن  النيابة اجلدد  اأدى وكاء  وقد 
امل�صت�صار  �صعادة  بح�صور  العدل  وزير  الظاهري  البادي  �صعيد  بن  �صلطان 
امل�صت�صار  و���ص��ع��ادة  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  رئي�ض  ال��ب��ادي  حمد  حممد 
امل�صت�صار  و�صعادة  الحت��ادي  العام  النائب  ال�صام�صي  �صيف  حمد  الدكتور 
�صلطان را�صد املطرو�صي القائم باأعمال وكيل وزارة العدل والدكتور حممد 

حممود الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�صائي. )التفا�صيل �ض2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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جتدد املظاهرات بعد »متديد بوتفليقة حلكمه«

االإبراهيمي رئي�شًا ملوؤمتر »املرحلة االنتقالية« باجلزائر
•• اجلزائر-وكاالت:

يف  اجل������زائ������ري������ن  اآلف  جت����م����ع 
اإعان  راف�صن  اأم�����ض  ع���دة،  م��دن 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ض 
ال��رت���ص��ح، معتربين  ع��ن  ال���ع���دول 
ذلك »متديدا« حلكمه، ومطالبن 

ب�»تغير �صيا�صي فوري«.
و�صط  امل��رك��زي  ال��ربي��د  �صاحة  ويف 
الطاب،  م��ئ��ات  جتمع  العا�صمة، 
»طلبة  واح��������دا:  ����ص���ع���ارا  ورددوا 
راف�صون«،  ل��ل��ت��م��دي��د  ����ص���ام���دون 
رف�ض  لف�����ت�����ات  اخ���ت���ف���ت  ب���ي���ن���م���ا 
الولية اخلام�صة التي تراجع عنها 
كبرة  لف��ت��ة  وظ��ه��رت  بوتفليقة، 
ال�صعب  اإن��ق��اذ  »ي��ج��ب  عليها  ك��ت��ب 

ولي�ض النظام«.
بوتفليقة،  الرئي�ض  اأعلن  والثنن 
غ����داة ع���ودت���ه م���ن رح��ل��ة ع���اج يف 
الرت�صح  ع���ن  ع���دول���ه  ���ص��وي�����ص��را، 
نف�صه  الوقت  ويف  خام�صة،  لولية 
التي  الرئا�صية  النتخابات  اإرج��اء 
كانت مقررة يف 18 اأبريل اإىل اأجل 
غر حمدد، فيما اعتربت املعار�صة 
اأن ذلك يعد متديدا لوليته بحكم 

الأمر الواقع.
و�صرح م�صدر حكومي يف اجلزائر 
الدبلوما�صي  اأن  ال��ث��اث��اء،  ام�����ض 

متظاهرون جزائريون يحملون علم بادهم مطالبن بتغير �صيا�صي

»داع�س« ي�شتعني باالإنتحاريني يف الباغوز
•• عوا�صم-وكاالت:

عمد تنظيم داع�ض، اإىل النتحارين على ما يبدو، فقد اأفاد مدير املركز الإعامي 
لقوات �صوريا الدميقراطية، م�صطفى بايل، على ح�صابه على تويرت، مقتل 4 من 

عنا�صر داع�ض حاولوا الهجوم مرتدين اأحزمة نا�صفة.
ق��وات مدعومة من  قبل  م��ن  املحا�صرون  الإره��اب��ي،  داع�����ض  تنظيم  م�صلحو  وب��ث 
الوليات املتحدة يف موطئ قدمهم الأخر �صرقي �صوريا، ت�صجيا �صوتيا يحر�ض 

فلوله يف جميع اأنحاء العامل ل�صن هجمات دفاعا عنهم.
التي  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  تواجه  فيما  لداع�ض  املن�صوب  الت�صجيل  وي��اأت��ي 
الذي  الوقت  الإره��اب��ي، يف  التنظيم  �صديدة من م�صلحي  الأك��راد مقاومة  يقودها 
على  الباغوز  قرية  يف  التوغل  املتحدة  الوليات  من  املدعومون  املقاتلون  يحاول 

ال�صفة ال�صرقية لنهر الفرات.
على  الإره��اب��ي  التنظيم  فلول  ن�صرته  ون�صف،  دقيقة  ومدته  الق�صر  الت�صجيل 
و�صائل الإع��ام الجتماعي، واأورده موقع �صايت ال�صتخباري يف وقت متاأخر من 

الثنن.
وا�صتاأنفت قوات �صوريا الدميقراطية هجومها على داع�ض ليلة الأحد، بعد اأن غادر 

الآلف من املدنين ومئات املقاتلن اآخر جيب خا�صع للمتطرفن.

بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره  
يتقدم 

عبيد حميد املزروعي 
وعائلته

بخال�ص العزاء و�ضادق املوا�ضاة اإىل 

�شعادة/ عي�شى �شالح القرق 
وذلك لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

حـرمـه / ثريا علي عبد الرحمن
�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اآلها 

وذويها ال�ضرب وال�ضلوان

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

الأخ�صر  املخ�صرم،  اجل��زائ��ري 
املوؤمتر  ���ص��راأ���ض  الإب��راه��ي��م��ي، 
اقرتحه  ال��ذي  اجلامع  الوطني 
على  ل�����اإ������ص�����راف  ب���وت���ف���ل���ي���ق���ة 
واأ�صاف  الن��ت��ق��ال��ي��ة.  امل��رح��ل��ة 
�صي�صم  »امل����وؤمت����ر  اإن  امل�������ص���در 
ممثلن للمتظاهرين بالإ�صافة 
دوراً  ل���ع���ب���ت  ���ص��خ�����ص��ي��ات  اإىل 
التي  ال�صتقال  ح��رب  يف  ب���ارزاً 
اإىل   1954 ا���ص��ت��م��رت م��ن ع���ام 

عام 1962«.
اأعلن  اجل��زائ��ري  الرئي�ض  وك��ان 
اأ�صابيع  ب���ع���د  الإث����ن����ن  م�������ص���اء 
م�����ن ال����ت����ظ����اه����رات احل����ا�����ص����دة 
ان�صحابه  ل��رت���ص��ح��ه،  ال��راف�����ص��ة 

التي  الرئا�صية  النتخابات  من 
ال�18  يف  اإج���راوؤه���ا  مزمعاً  ك��ان 
تاأجيل  اأعلن  كما  املقبل،  اأب��ري��ل 
النتخابات الرئا�صية اإىل ما بعد 

ندوة احلوار الوطني.
ر�صالة  يف  ب���وت���ف���ل���ي���ق���ة  وق��������ال 
ن�صرتها و�صائل الإعام املحلية، 
اجلامعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ن���دوة  اإن 
وطنية  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ����ص���ت���ق���وده���ا 
 ،2019 ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  ج���ام���ع���ة 
م�صيفاً اأنه »مل ينو قط الرت�صح 

لانتخابات الرئا�صية جمدداً«.
وظهر الإب��راه��ي��م��ي، اأم�����ض، بن 
كبار امل�صوؤولن الذين ا�صتقبلهم 
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة لإع�����ان ق�����رار عدم 

�شكان االإمارات ي�شتطيعون 
التحليق بطائرات كهربائية 
القادم اأكتوبر  من  اعتبارا 

•• اأبوظبي-وام:

الإم����ارات  دول���ة  �صكان  ي�صتطيع 
اع����ت����ب����ارا م����ن اأك����ت����وب����ر ال����ق����ادم 
كهربائية  ط����ائ����رات  ا���ص��ت��ئ��ج��ار 
وم����ن ث���م ال��ت��ح��ل��ي��ق ب��ه��ا �صرط 
ال�����ازم لذلك  ال���ت���دري���ب  ت��ل��ق��ي 
بح�صب اأكادميية التدريب الفني 

الإماراتية.
اأنباء  وك��ال��ة  الأك��ادمي��ي��ة  واأبلغت 
الإمارات »وام« باأن التحليق بهذه 
الطائرات متاح لل�صباب من عمر 
فرتة  اجتيازهم  عقب  عاما   14
التدريب يف نادي طران غنتوت 

يف اأبوظبي.
الفا�صي  ���ص��ي��ف  لح�����ج  وق������ال 
الأكادميية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اخلارجي  ال��ه��ي��ك��ل  ت�����ص��ن��ي��ع  اإن 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة مت يف  ل���ل���ط���ائ���رة 
ج����رى  ف����ي����م����ا   .. ����ص���ل���وف���ي���ن���ي���ا 
وتركيب  الطائرة  كامل  جتميع 
الكهربائي  وحمركها  بطارياتها 
املائة  يف   100 اإم���ارات���ي���ة  ب���اأي���د 
داخ���ل دول���ة الإم����ارات .. م�صرا 
ال��ط��ائ��رات �صديقة  ه��ذه  اأن  اإىل 
للبيئة وتعد الأوىل من نوعها يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط، وحتمل 

ا�صم » األفا الكرتو «.
)التفا�صيل �ض2(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما احتاديا بتعيني 13 وكيل نيابة عامة من اأبناء الدولة
•• اأبوظبي -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
2019م بتعين وكاء نيابة عامة  26 ل�صنة  اهلل« املر�صوم الحت��ادي رقم 

بالنيابة الحتادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة.
اأم��ام معايل  اأم�ض  القانونية �صباح  اليمن  اجل��دد  النيابة  وك��اء  اأدى  وق��د 
امل�صت�صار  �صعادة  بح�صور  العدل  وزي��ر  الظاهري  البادي  �صعيد  بن  �صلطان 
امل�صت�صار  و���ص��ع��ادة  العليا  الحت���ادي���ة  املحكمة  رئ��ي�����ض  ال��ب��ادي  ح��م��د  حم��م��د 
امل�صت�صار  و�صعادة  الحت���ادي  ال��ع��ام  النائب  ال�صام�صي  �صيف  حمد  الدكتور 

�صلطان را�صد املطرو�صي القائم باأعمال وكيل وزارة العدل والدكتور حممد 
حممود الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�صائي.

اأداء  النيابة اجلدد عقب  وقد رحب معايل وزير العدل خال لقائه وكاء 
حماة  م��ن  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  خ��رة  م��ن  جمموعة  بان�صمام  القانونية  اليمن 
القانون اإيل منظومة العدل والق�صاء موؤكدا اأن �صروح ال�صلطة الق�صائية 
يف الدولة تاأمل منهم الكثر يف �صبيل تعزيز �صيادة القانون والعدالة الناجزة 
املتقا�صن وحفظ احلقوق واملعاملة  التي�صر على  �صاأنه  واتخاذ كل ما من 

احل�صنة.
و قال معاليه اإن الدولة ت�صع ثقتها يف اأبنائها املخل�صن باعتبارهم اأ�صحاب 

الأهداف  لتحقيق  اأك��رب  واأم��ان��ة  كبرة  م�صئوليات  يحملون  �صامية  مهنة 
والطموحات املن�صودة واأنتم اأهل بتلك الثقة وبعملكم املقدر ناأمل اأن ي�صهم 
بي�صر  ���ص��واء  ح��د  على  واملقيمن  للمواطنن  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  يف 

و�صهولة.
و دعا معايل وزير العدل وكاء النيابة اجلدد اإىل بذل كل اجلهد واحلر�ض 
الدائم على رفع الكفاءات والتعلم الدائم وال�صتفادة من اخلربات والكفاءات 
اإىل  والق�صائية  القانونية  ب��اخل��دم��ات  للو�صول  ال����وزارة  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 
م�صتويات عاملية يف الأداء.. م�صيدا بحر�ض القيادة الر�صيدة يف الدولة على 
توفر كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة ومتيز دور الأجهزة الق�صائية، ودعم 

ا�صتقاليتها ونزاهتها التامة.
و وكاء النيابة العامة هم نا�صر حممد نا�صر حممد اخلاطري، على �صعيد 
حممد  وليد  ال�صعدي،  خمي�ض  �صعيد  خمي�ض  حميد  ال�صحي،  البحار  على 
اأحمد قا�صم الكندي، اأحمد عبد اهلل اأحمد بن جكه املن�صوري، عبد العزيز 
ال�صوارب  اأب��و  اإبراهيم  داود  الرحمن  عبد  النقبي،  اهلل  عبد  �صعيد  اهلل  عبد 
العو�صي، عبد اهلل حممد عبد اهلل عبد الرحمن اآل على، عبد العزيز حممد 
�صهيل  �صامل  ال�صام�صي،  ت��رمي  عبيد  اهلل حمد  عبد  ال�صحي،  دل��ك  اهلل  عبد 
و عبد  النقبي  يعروف  بن  اهلل  اأحمد عبد  اهلل  العامري، عبد  ركا�ض  �صامل 

العزيز بن اأحمد بن را�صد النعيمي.

امل�شاركون فى معر�س حتالف االأديان بجنيف ي�شيدون بدعم االإمارات للقيم االإن�شانية وحماية االأطفال
•• جنيف-وام:

حالياً  املقام  املجتمعات  لأم��ن  الأدي���ان  حتالف  معر�ض  فى  امل�صاركون  ا�صاد 
الإمارات  دول��ة  بدعم كبر من  التحالف  يقدمها  التي  باجلهود  يف جنيف 

العربية املتحدة يف �صبيل حتقيق اأهدافه ال�صامية.
رفيعة  زي���ارات  اجل���اري،  للعام  ال��دول��ي��ة  جولته  �صمن  املعر�ض  �صهد  وق��د 
امل�صوؤولن  امل�صتوى من �صخ�صيات دولية وعاملية من بينهم عدد كبر من 
وال�����ص��ف��راء م��ن م��ن��دوب��ي ال����دول الأع�����ص��اء ل���دى الأمم امل��ت��ح��دة، وممثلي 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين، والأكادميين واخلرباء يف حماية املجتمعات.
ويوا�صل املعر�ض الذى انطلق من قلب العا�صمة اأبوظبي بدعم من قيادة 
مار�ض  �صهر  م��ن  اخلام�ض  يف  و�صوله  منذ  ن�صاطاته  الر�صيدة  الإم����ارات 
اجلاري اىل جنيف،متنقا بن دول العامل، لتقدمي اأهداف ملتقى حتالف 
تعزيز  توعوية يف جم��ال  تثقيفية  م��واد  وعر�ض  املجتمعات  لأم��ن  الأدي���ان 
ومبتكرة  مب�صطة  تفاعلية  ب�صورة  الرقمي  ال��ع��امل  ع��رب  الأط��ف��ال  حماية 
معتقداتهم  اأو  جن�صيتهم  عن  النظر  بغ�ض  الأطفال  اأعمار  خمتلف  تائم 

الدينية.
ومن بن من زاروا املعر�ض ، فرن�صي�صكو بي�صانو مدير مكتبة الأمم املتحدة 
، ورئي�ض اللجنة الثقافية لاأمم املتحدة بجنيف /UNOG/ ، و مارتا 
�صانتو�ض باي�ض، املمثلة اخلا�صة لاأمن العام املعنية بالعنف �صد الأطفال، 
بالتزامن  اإىل جنيف،  املعر�ض  اأهمية و�صول  اأن  اثناء زياراتها  اأكدت  الذي 
مع اجتماعات جمل�ض حقوق الإن�صان، يوجه ر�صالة تذكر جلميع الأطراف 
املعنية من موؤ�ص�صات املجتمع املدين والدول الأع�صاء واملجتمعات، لتعزيز 
فهمهم والرتقاء بوعي العائات و�صناع القرار حول ق�صايا حماية حقوق 

الطفل.
كما زار املعر�ض �صعادة عبيد �صامل الزعابي املندوب الدائم لدولة المارات 
اأع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره ودع���م البعثة  ل���دى ل���اأمم امل��ت��ح��دة يف جنيف ال���ذي 
الإمارات  وتقدمها  تدعهما  والتي  العاملية  الفعاليات  هذه  ملثل  الإماراتية 
املجتمعي  وال�صتقرار  الرفاهية  حتقيق  �صبيل  يف  جهودها  �صمن  للعامل 

ودعم اجلهود العاملية كافة.
واأكد الزعابي اأن هذا املعر�ض ي�صلط ال�صوء على مدى تاأثر قادة الأديان 

الأط��ف��ال عرب  تعزيز حماية  به يف  يقومون  ال��ذي  وال���دور  يف جمتمعاتهم 
الرقمي خا�صة يف جمالت البتزاز وال�صتغال اجلن�صي الذي قد  العامل 
اإىل  يتعر�صون له اثناء تعلمهم وا�صتخدامهم ال�صبكة العنكبوتية ، م�صراً 
اأف�صل الو�صائل لرفع م�صتويات التوعوية مبا يعر�ض  اأن املعر�ض يعد من 
من ق�صايا فعلية بتفا�صيلها تتعلق يف جمملها بجرائم ارتكبت �صد اأطفال 
عرب ال�صبكة العنكبوتية ت�صبب اآثار نف�صية ج�صيمة اآنيه وعلى املدى البعيد 

تنعك�ض �صلبياً على تن�صئتهم الجتماعية ب�صورة �صحيحة، .
وقال ان املعر�ض يعد مثاًل وا�صحاً على جهود وحر�ض دولة الإمارات على 
تعزيز اجلهود الدولية ودور قادة الأديان يف حماية الأطفال ، اإىل جانب تعزيز 
قيمة الت�صامح التي توليها الإمارات اأهمية خا�صة ، يف تعزيز التقارب بن 
ال�صعوب والفراد ومتتن املجتمعات، م�صراً اإىل اأن الإمارات تفخر بوجود 
اأكر من 200 جن�صية تعي�ض على اأر�صها يف توائم وتعاي�ض و�صام. ي�صار 
اإىل اأن جنيف تعد املحطة الثالثة ملعر�ض حتالف الأديان لأمن املجتمعات 
الذي اأقيم يف دافو�ض يناير املا�صي بعد انطاقه من اأبوظبي كمحطة اأوىل 
فى نوفمرب 2018 ، ليوا�صل م�صرته العاملية وفق خطة زمنية تت�صمن 

الأمريكية و�صمن جهوده  املتحدة  والوليات  الدمنارك وطوكيو ونروبي 
يف تعزيز دور قادة الأديان وم�صاركتهم الهامة لتخاذ الإج��راءات الروحية 
والعملية الكفيلة بتوفر بيئات اآمنة لاأطفال وحمايتهم من العنف واحلد 
من اأ�صكاله ، حيث يرتتب على املجتمعات الدينية بالدرجة الأوىل م�صوؤولية 

اتخاذ الإجراءات لإنهاء جميع اأ�صكال العنف �صد الأطفال .
وكان حتالف الأديان لأمن املجتمعات قد انطلق من اأبوظبي يف نوفمرب من 
العام 2018، برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، والذي �صدر 
ال�صبعة بتفعيل  الأدي��ان  ق��ادة  ال��ذي تعهد من خاله  اأبوظبي«،  »بيان  عنه 
واحة  احت�صتنه  ن��ادر  عاملي  م�صهد  يف  والتزاماته،  اأه��داف��ه  وحتقيق  بنوده 
الكرامة. وحظي حتالف الأديان لأمن املجتمعات بدعم عاملي وا�صع النطاق، 
على  واحلفاظ  الإن�صانية  قيم  اإع��اًء  اإىل  ت�صعى  التي  اأهدافه  اإىل  بالنظر 
الطفل، وبناء وتعزيز �صخ�صيته، والتاأكيد على التزامهم جتاه تقدمي كل ما 
يف و�صعهم للتاأثر باملجتمعات �صواء الدينية اأو غرها، وب�صكل م�صرتك، يف 

�صبيل حتقيق كرامة الأطفال وحمايتهم يف العامل الرقمي.

�شكان االإمارات ي�شتطيعون التحليق بطائرات كهربائية اعتبارا من اأكتوبر القادم

اإ�صافية  �صاعة  لن�صف  بالطران 
يف حالت الطوارئ.

حتتوي  ال����ط����ائ����رة  ب�������اأن  واأف����������اد 
يتم  كهربائيتن،  دراج��ت��ن  ع��ل��ى 

وحتمل ا�صم » األفا الكرتو ».
واأو���ص��ح اأن ال��ط��ائ��رة، ال��ت��ي ي�صل 
دره���م  األ�����ف   400 اإىل  ���ص��ع��ره��ا 
ت�������ص���ت���ط���ي���ع ال���ت���ح���ل���ي���ق ب����ارت����ف����اع 

اأن حت��دث ه��ذه الطائرات  وت��وق��ع 
حتول كبرا يف �صناعة الطائرات 
الكهربائية .. مو�صحا اأنها ح�صلت 
على الرتاخي�ض الدولية للطران 

يف امل��ائ��ة داخ���ل دول���ة الإم�����ارات .. 
الطائرات  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����ص��را 
من  الأوىل  وتعد  للبيئة  �صديقة 
نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 

حملهما على متنها وا�صتخدامهما 
الأر�ض  الهبوط على  للتنقل عند 
تتجاوز  ل  فيما   .. ال��ن��ادي  داخ���ل 

مدة �صحنهما 15 دقيقة.

 180 وب�����ص��رع��ة  ق���دم  األ����ف   13
 90 ومل���دة  ال�����ص��اع��ة،  يف  كيلومرتا 
دقيقة كاملة با�صتخدام بطاريتن 
اإحداهما  ت�����ص��م��ح  ال��ل��ي��ث��ي��وم،  م���ن 

•• اأبوظبي-وام:

الإم�����ارات  دول����ة  ���ص��ك��ان  ي�صتطيع 
اعتبارا من اأكتوبر القادم ا�صتئجار 
ط�����ائ�����رات ك���ه���رب���ائ���ي���ة وم������ن ثم 
التحليق بها �صرط تلقي التدريب 
اأكادميية  بح�صب  ل��ذل��ك  ال����ازم 

التدريب الفني الإماراتية.
اأنباء  واأب��ل��غ��ت الأك��ادمي��ي��ة وك��ال��ة 
الإمارات )وام( باأن التحليق بهذه 
عمر  من  لل�صباب  متاح  الطائرات 
فرتة  اجتيازهم  عقب  عاما   14
ن��ادي ط��ران غنتوت  التدريب يف 

يف اأبوظبي.
وقال لحج �صيف الفا�صي رئي�ض 
اإن  الأك����ادمي����ي����ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ت�صنيع الهيكل اخلارجي للطائرة 
 .. ���ص��ل��وف��ي��ن��ي��ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مت يف 
فيما جرى جتميع كامل الطائرة 
وحمركها  ب��ط��اري��ات��ه��ا  وت��رك��ي��ب 
 100 اإم��ارات��ي��ة  ب��اأي��د  الكهربائي 

العام املا�صي وحلقت يف اأجواء دولة 
الإمارات واأمريكا واأملانيا . واأو�صح 
اأكادميية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ال��ت��دري��ب ال��ف��ن��ي الإم���ارات���ي���ة اأن 
بها  تتوافر  الكهربائية  ال��ط��ائ��رة 
ي�����ص��در عنها  الأم�����ان ول  و���ص��ائ��ل 
ت�صر  ان��ب��ع��اث��ات  اأو  ���ص��و���ص��اء  اأي 
يف  امل�صاهمة  �صاأنها  وم��ن  بالبيئة، 
املناخي  التغر  احل��د م��ن ظ��اه��رة 
التقليدية..  ب��ال��ط��ائ��رات  م��ق��ارن��ة 
�صت�صتخدم  الطائرة  اأن  اإىل  لفتا 
بغر�ض  باأبوظبي  غنتوت  ن��ادي  يف 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال����ط����ران ال���ذي 
يف  دره��م   100 اإىل  تكلفته  ت�صل 

ال�صاعة الواحدة.
فخره  ع����ن  ال���ف���ا����ص���ي  واأع���������رب 
بقدرة اأبناء الإم��ارات على الإبداع 
الب�صرية  خ���دم���ة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 
ي�صنف  ك�������ان  م�����ا  حت����وي����ل  ع�����رب 
كخيال علمي اإىل حقيقة ملمو�صة 

باإرادتهم وعلمهم واإ�صرارهم.

بيئة اأبوظبي  تعر�س اأمام 40 �شفريا وقن�شال فيلما عن اإعادة توطني املها االإفريقي
•• اأبوظبي-وام:

عر�صت هيئة البيئة – اأبوظبي اأم�ض الول يف وزارة اخلارجية 
اإىل الربية” الذي  والتعاون الدويل الفيلم الوثائقي”العودة 
اأبو  الأفريقي  للمها  ال�صتثنائية  الرحلة  عن  الهيئة  اأنتجته 
اإع��ادة توطينها يف موطنها الأ�صلي  حراب منذ بدايتها وحتى 
تنفذها  التي  الرائدة  املبادرة  �صمن  وذل��ك  ت�صاد  جمهورية  يف 

الهيئة بالتعاون مع حكومة ت�صاد.
الدولة  ل��دى  وقن�صًا  �صفراً   40 من  اأك��ر  العر�ض  و�صاهد 
وبح�صور معايل زكي اأنور ن�صيبة وزير دولة و�صعادة الدكتورة 
 - البيئة  لهيئة  بالإنابة  العام  الأم��ن  الظاهري  �صامل  �صيخة 
�صركة  يف  الوثائقية  الأف��ام  قطاع  مدير  مكي  وهنا  اأبوظبي 

اإميج ني�صن اأبوظبي التي قامت باإنتاج الفيلم .
اإع��ادة توطن  برنامج  دارت حول  نقا�صية  العر�ض حلقة  وتا 

املها الأفريقي يف موطنه الأ�صلي يف جمهورية ت�صاد واجلهود 
على  للمحافظة  الأن���واع  توطن  لإع���ادة  الهيئة  تبذلها  التي 

البيئة والتنوع البيولوجي.
وياأتي برنامج اإعادة توطن املها الإفريقي اقتداًء باإرث الوالد 
نهيان– طيب  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�ض 
املحافظة  م��ب��ادئ  اإر���ص��اء  يف  و�صعاً  ال��ذي مل يدخر  ث���راه-  اهلل 
على البيئة وحماية احليوانات املهددة بالنقرا�ض حيث اأطلق 
املبادرات والربامج التي ت�صاهم يف تر�صيخ روؤيته البيئية الثاقبة 
بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  على  للحفاظ  الكثر  وق���دم 

و�صمان بقائها يف موائلها الطبيعية.
لإعادة  مبادرة   2014 عام  اأطلقت يف  قد  البيئة  وكانت هيئة 
توطن املها الأفريقي /اأبو حراب/ ممثلة ونيابة عن حكومة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ت�����ص��اد و�صندوق 
املحافظة على ال�صحراء �صمن برنامج يعترب الأكرب يف جمال 

اإعادة توطن الثدييات يف العامل حيثت حت�صن الإمارات اأكر 
حراب/  /اأب��و  الأفريقي  املها  حيوانات  من  راأ���ض   3000 من 
اإكثارها واإع��ادة توطينها وهي التجمع الأكرب لها يف  التي يتم 

العامل.
وي�صلط فيلم’ العودة اإىل الربية‘ ال�صوء على الربنامج وذلك 
اأثناء  اإليه  من خال متابعة رحلة ’نيا‘ والقطيع الذي تنتمي 
عودتها وتاأقلمها مع موئلها اجلديد يف حممية وادي اأخيم يف 
جمهورية ت�صاد ويتم متابعة هذه احليوانات من خال اأطواق 
تتبع خا�صة يتم تثبيتها على اأعناقها ليتم مراقبتها والتعرف 
على �صلوكياتها وحتركاتها داخل املحمية التي تبلغ م�صاحتها 
اإجناز جديد خال  ت�صجيل  كيلومرت مربع وقد مت  األف   78
ال�صيف املا�صي حيث جتاوز العدد الإجمايل للمها الأفريقي /
اأبو حراب/ التي مت اإعادتها ملوطنها الأ�صلي يف مراعي ال�صاحل 

يف ت�صاد اإىل146 راأ�صا.
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اأخبـار الإمـارات
مركز  اإمربيال كوليدج لندن لل�شكري   يدعم امل�شاركني يف االأوملبياد اخلا�س 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�صكري التابع ل�صبكة 
مبادلة للرعاية ال�صحية تطّوع جمموعة من اخت�صا�صيي 
طب الأقدام التابعن له لإجراء فحو�صات طبية جمانية 
يف  امل�صاركن  الهمم  اأ�صحاب  م��ن  الريا�صين  ت�صتهدف 

الأوملبياد اخلا�ض الألعاب العاملية اأبوظبي 2019.
البطولة على تقدمي  ف��رتة  امل��رك��ز ط��وال  اأط��ب��اء  و يعمل 
الريا�صي  احل�����دث  يف  امل�����ص��ارك��ن  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ن  ال���دع���م 
ال���ذي ت�صت�صيفه دول���ة الإم�����ارات يف  والإن�����ص��اين الأك����رب 

. اجلاري  مار�ض   21 اإىل  الفرتة من 14 
املركز  اأخ�صائيي  م�صاركة  اإط��ار  �صمن  الدعم  هذا  وياأتي 

يف مبادرة “الأقدام ال�صليمة - Fit Feet”، وهي عبارة 
عن مبادرة عاملية تنطلق بالتزامن مع فعاليات الأوملبياد 
للتاأكد من  �صاملة  اإىل توفر فحو�صات  اخلا�ض وتهدف 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن  الريا�صين  اأق����دام  و���ص��ام��ة  �صحة 
ال�صليمة  “الأقدام  مبادرة  ويقود  البطولة.  يف  امل�صاركن 
الطب  اأخ�صائيي  من  اثنن  متطوعن   ”Fit Feet  -
ال�صريري يف مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�صكري وهما 
الدكتورة األرو اأدجيني ا�صت�صارية الغدد ال�صّم وال�صكري 

والدكتور �صامي طبيب، ا�صت�صاري اأمرا�ض القدم.
وا�صت�صاري  الطبي  امل��دي��ر  نقفي  �صافدار  الدكتور  ق��ال  و 
الغدد ال�صم يف مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�صكري ان 
العا�صمة  ت�صت�صيفه  ال��ذي  الهام  الريا�صي  احل��دث  ه��ذا 

اأبوظبي ميثل فر�صة كبرة تتيح لنا التوا�صل والتفاعل 
بهدف  الذهنية  الإع��اق��ات  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ع 
ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ن��ا���ص��ب ل��ه��م ذل���ك لأن ال��ك��ث��ري��ن منهم 
يفتقرون اإىل خدمات الرعاية ال�صحية التي تتنا�صب مع 

احتياجاتهم اخلا�صة واملحددة.
ال�صليمة”  “الأقدام  م��ب��ادرة  ان  نقفي  ال��دك��ت��ور  واأ���ص��اف 
ال�صابقة يف م�صاعدة عدد كبر من  ن�صخها  �صاهمت عرب 
ال��ري��ا���ص��ي��ن م��ن اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن خ���ال ت�صخي�ض 
الوقاية  اأو مي��ك��ن  ل��ل��ع��اج  ق��اب��ل��ة  ك��ان��ت  ع���دي���دة  ح����الت 
الريا�صين  م�صتوى  حت�صن  يف  العاج  وي�صاهم  منها.. 
امل�صابقات  امل�صاركة يف خمتلف  يف البطولة ومتكينهم من 

والأن�صطة الريا�صية م�صتقبًا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
موري�شيو�س بالنيابة بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل فخامة بارلن  اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  بعث �صاحب 
فيابوري رئي�ض جمهورية موري�صيو�ض بالنيابة وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقال باده.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتن اإىل فخامة بارلن فيابوري.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

تهنئة مماثلتن اإىل معايل برافيند كومار جوجناوث رئي�ض وزراء جمهورية موري�صيو�ض.

حملة ال�شيخة فاطمة االإن�شانية تبداأ مهامها التطوعية والعالجية يف �شيدا بلبنان

التطوعي  للعمل  لبنان  مركز  مع 
الم����ارات  ���ص��ف��ارة  م��ع  وبالتن�صيق 
لدى لبنان يف منوذج مميز للعمل 
من  للتخفيف  امل�صرتك  الإن�صاين 
م��ع��ان��اة ال��ن�����ص��اء والط���ف���ال بغ�ض 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���ل���ون او اجل��ن�����ض او 

العرق او الديانة او املذهب.
اأن احلملة التطوعية  اإىل  واأ�صارت 
�صمن  ت��ات��ي  اللبنانية  ال��ق��رى  يف 
برنامج اإماراتي - لبناين تطّوعي 
يت�صمن  م���������ص����رتك،  اإن�����������ص�����اين 
يف  ط���ب���ي���ة  ق����اف����ل����ة   12 ت���ن���ظ���ي���م 
خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، مبا 
ي��ع��ك�����ض اله���ت���م���ام ال��ك��ب��ر ال���ذي 
للربامج  الر�صيدة  القيادة  توليه 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
التطوعي  العمل  ثقافة  لرت�صيخ 

والعطاء الن�صاين ال�صبابي .
العمل  �صفرة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
الن�����ص��اين ���ص��ع��ادة ال���دك���ت���ورة رمي 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  عثمان 
الملانية  ال�����ص��ع��ودي��ة  امل�صت�صفيات 
ال�صيخة  ح��م��ل��ة  اأن  الم�������ارات  يف 
حمطتها  يف  الن�����ص��ان��ي��ة  ف��اط��م��ة 
تاتي  ���ص��ي��دا  م��دي��ن��ة  احل��ال��ي��ة يف 
الن�صانية  ل��ل��م��ب��ادرات  اإ���ص��ت��ك��م��ال 
العامل  بقاع  �صتى  الم���ارات يف  لم 
حلول  تقدم  اأن  ا�صتطاعت  وال��ت��ي 

امل��ب��ك��ر ع��ل��ى امل���ئ���ات م���ن احل����الت، 
اإىل تقدمي العاج املجاين  اإ�صافة 
بالأمرا�ض  امل�����ص��اب��ن  ل��ل��م��ر���ص��ى 
من  واملزمنة،  وال�صدرية  القلبية 
تقوم  تطّوعية  طبية  ف��رق  خ��ال 
املر�صية  احل����الت  بت�صنيف  اأوًل 
وال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر، وم���ن ث���م عاج 
باأهم  والتوعية  الطارئة  احل��الت 
الوقاية  �صبل  واأف�����ص��ل  الأم��را���ض 
وال�����ع�����اج« ب���ا����ص���ت���خ���دام ع����ي����ادات 
متنقلة وم�صت�صفى ميداين جمهز 
ووحدة  املر�صى  ل�صتقبال  بوحدة 
نب�صات  لقيا�ض  ووح���دة  للعيادات 
القلب  لتخطيط  ووح����دة  ال��ق��ل��ب 

ا�صافة اىل �صيدلية متحركة .

وبالتن�صيق  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
واخلا�صة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
نهج  م��ع  اإن�صجاما  ربحية  وال��غ��ر 
م�صرة العطاء يف العمل الإن�صاين 
قواعده  اأر����ص���ى  ال����ذي  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�صيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ص�ض 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه والهتمام الكبرالذي توليه 
�صاحب  بقيادة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 

امل�صرتكة  وال���ط���ب���ي���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
ويفعل  ال�صقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن 
املوؤ�ص�صات  بن  الن�صانية  ال�صراكة 
وير�صخ  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  الم���ارات���ي���ة 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
الن�صاين  وال��ت�����ص��ام��ح  امل��ج��ت��م��ع��ي 
بن الطباء ال�صباب من المارات 
مبادرات  لتبني  ويحفزها  ولبنان 
احلّد  يف  ت�صهم  جمتمعية  �صحية 
من الأمرا�ض، والك�صف املبكر عنها 
للو�صول  والأط��ف��ال،  الن�صاء  ل��دى 

اإىل جمتمع �صحي منتج.
الطبية  ال�����ف�����رق  اأن  وا�����ص����اف����ت 
يف  احلالية  مهامها  يف  التطوعية 
م��دي��ن��ة ���ص��ي��دا جن��ح��ت يف الك�صف 

خال  من  �صحية  مل�صاكل  واقعية 
املتنقلة  ال���ع���ي���ادات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
املتحركة  امليدانية  وامل�صت�صفيات 
وامل��ن��ت�����ص��رة يف ك���ل م���ن الم������ارات 
وال�صومال  وال���������ص����ودان  وم�����ص��ر 
وبنجادي�ض  وموريتانيا  واوغندا 
وب���اك�������ص���ت���ان وال����ه����ن����د وارت�����ري�����ا 
وتنزانيا و زجنبار والردن واملغرب 
وموؤخرا لبنان ان�صجاماً مع الروح 
الن�صانية للمغفور له ال�صيخ زايد 
مببادرة ان�صانية م�صرتكة من زايد 
و  العام  الن�صائي  والحت��اد  العطاء 
ال�صعودية  امل�صت�صفيات  وجمموعة 
الأملانية وجمعية دار الرب وموؤ�ص�صة 
وبال�صراكة  ال�صارقة اخلرية  بيت 

•• بريوت-وام:

فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  ب�������داأت 
مهامها  ال����ع����امل����ي����ة  الن���������ص����ان����ي����ة 
التطوعية يف منطقة �صيدا جنوب 
ل���ب���ن���ان حت����ت ����ص���ع���ار«ع���ل���ى خطى 
زاي��د« ويف اإط��ار برنامج »كلنا اأمنا 
ف���اط���م���ة« مب�����ص��ارك��ة ف���ري���ق طبي 
تطوعي  لبناين  �صعودي  ام��ارات��ي 
العمل  ث���ق���اف���ة  ت���ر����ص���ي���خ  ب����ه����دف 
املجتمعي  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ط���وع���ي 
وتقدمي  الن�������ص���اين  وال���ت�������ص���ام���ح 
الت�صخي�صية  اخل���دم���ات  اأف�����ص��ل 
للمراأة  وال���وق���ائ���ي���ة  وال���ع���اج���ي���ة 
المارات  �صفارة  با�صراف  والطفل 

يف اجلمهورية اللبنانية.
وقالت �صعادة نورة ال�صويدي مديرة 
اإن هذه  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت�����اد 
توجيهات  اإط���ار  يف  ج��اءت  احلملة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت�����اد 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
مبادرات  لتبني  الأ�صرية  التنمية 
ب�صحة  ل��ارت��ق��اء  وع��امل��ي��ة  حملية 
امل��راأة والطفل ومتكينها يف خدمة 
الن�صانية واإن�صجاما مع توجيهات 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ب���اأن ي��ك��ون عام 

الت�صامح. عام   2019
الن�صانية  احل���م���ل���ة  اأن  واأك��������دت 
برنامج  ���ص��م��ن  ت��ع��م��ل  احل���ال���ي���ة 
ال�������ص���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ل���ل���ت���ط���وع يف 

عثمان  رمي  ال����دك����ت����ورة  واأك��������دت 
جمال  يف  ���ص��ب��اق��ة  الم���������ارات  اأن 
الن�صانية  ل��ل��ح��الت  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
وبالخ�ض يف املجالت الطبية من 
التطوعية  الطبية  فرقها  خ��ال 
وم�صت�صفياتها  املتنقلة  وعياداتها 
امل����ت����ح����رك����ة وامل�����ج�����ه�����زة ب����اح����دث 
اف�����ص��ل املعاير  ال��ت��ج��ه��ي��زات وف���ق 

العاملية .
العجمي  ال��ع��ن��ود  ���ص��ع��ادة  واأك������دت 
امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل���ب���ادرة زايد 
القيادات  برنامج  م��دي��رة  العطاء 
العربية ال�صابة اأن احلملة الطبية 
احلالية  حمطتها  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ي�صرف  اللبنانية  �صيدا  مدينة  يف 
م���ن الطباء  ع��م��ل  ف���ري���ق  ع��ل��ي��ه��ا 
اإطار  حت��ت  والفنين  واملمر�صن 
ان�صجاماً  ان�صانية  ومظلة  تطوعي 
مع توجيهات �صاحب ال�صمو رئي�ض 
الدولة، باأن يكون عام 2019 عام 
لدورالإمارات  وت��ع��زي��زاً  الت�صامح 

ور�صالتها الإن�صانية واحل�صارية .
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأ����ص���اد امل��ر���ص��ى من 
ا�صتفادوا  الذين  والطفال  الن�صاء 
التطوعية  الطبية  احل��م��ات  م��ن 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  مب���ب���ادرات 
والتي  الن�������ص���ان���ي���ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
قدمت لهم بريق امل لل�صفاء من 
المرا�ض با�صراف اأطباء اماراتين 
عيادة  وبا�صتخدام  مهرة  ولبنانن 
ميدانية  طبية  ووح��دات  متحركة 

متخ�ص�صه لعاج املراة والطفل.

العتماد النهائي للنقل يوليو القادم

اليوم .. فتح باب االنتقال لطلبة املدار�س احلكومية للعام الدرا�شي املقبل
•• دبي - حم�صن را�صد

اأ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم قراراً بفتح باب النتقال 
خال  ال��دول��ة  م�صتوى  على  احلكومية  امل��دار���ض  لطلبة 
الوزارة  2020 وخاطبت  العام الدرا�صي املقبل -2019 

املعنين بالأمر لتنفيذ القرار.
وح��ددت ال��وزارة مواعيد و�صروط النقل يف قرارها الذي 
النقل  اأن  اىل  لف��ت��ة  م��ن��ه،  ن�صخة  على  »ال��ف��ج��ر«  ح�صلت 
ي�صمل طلبة ال�صفوف الدرا�صية من الأول وحتى الثاين 
الثاين  ال�صف  وم��ن  حكمهم  يف  وم��ن  للمواطنن  ع�صر 

وحتى الثاين ع�صر لغر املواطنن. 
 13 املوافق  اليوم  من  اعتباراً  النقل  عمليات  بدء  وتقرر 
3--3019 حتى نهاية الف�صل الدرا�صي الثاين، لت�صمل 

عدة فئات ياأتي يف مقدمتهم الطلبة املواطنن.
القيد، وكذلك  املواطنات حملة خا�صة  اأبناء  كما ت�صمل 
من يف حكم املواطنن من الطلبة حملة جوازات الإمارات 
دول  اأب��ن��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ف��ع��ول،  �صارية  املتحدة  العربية 

جمل�ض التعاون اخلليجي و غر املواطنن.
وا�صرتطت الوزارة لنقل الطلبة املواطنن اأن يتم اإحلاقهم 
باأقرب مدر�صة ح�صب التوزيع اجلغرايف للمناطق ال�صكنية 
اإحل����اق الطالب  امل��ع��ت��م��دة، و يف ح��ال��ة رغ��ب��ة ويل الأم����ر 
مبدر�صة خارج نطاق التوزيع اجلغرايف ل�صكنه ي�صرتط اأن 
ا�صتيعاب  بعد  بذلك  املدر�صة  الطابية يف  الكثافة  ت�صمح 

املوا�صات  بتوفر  التعهد  مع  للمدر�صة  الأق��رب  الطلبة 
لبنه.

الوزارة  ا�صرتطت  املواطنن  غ��ر  الطلبة  يخ�ض  وفيما 
اأن  �صريطة  احلكومية  ب��امل��دار���ض  منهم  املتميزين  قبول 
يكون اأباوؤهم من العاملن باحلكومة الحتادية واملحلية.

واأف������ادت ال������وزارة ب����اأن ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة غ��ر امل��واط��ن��ن يف 
الثاين  الثاين وحتى  ال�صف  املدار�ض احلكومية يبداأ من 
ع�����ص��ر، ب�����ص��رط  م���راع���اة ال��ك��ث��اف��ة ال��ط��اب��ي��ة وع����دم فتح 
ال�صعب الدرا�صية بحيث ل تقل ن�صبة درجات الطالب عن 
العربية واللغة الجنليزية  اللغة  مواد  ثاثة  يف   85%

والريا�صيات.
غر  اأب��ن��اء  م��ن  املقبولن  ن�صبة  ي��زي��د  األ  على  و���ص��ددت   
املواطنن عن %20 من اإجمايل عدد الطلبة يف املدر�صة 
وعلى الن�صبة نف�صها من طلبة ال�صعبة الواحدة باملدر�صة، 

واأن يتم حت�صيل الر�صوم الدرا�صية منهم طبقاً للقرارات 
والنظم ال�صادرة عن الدولة يف بداية العام الدرا�صي.

ووافقت الوزارة على قبول الطلبة غر املواطنن املقيمن 
بها مدار�ض خا�صة مع  تتوفر  التي ل  النائية  املناطق  يف 
اأو  حكومية  بجهة  املنطقة  بنف�ض  والعمل  ال�صكن،  اإثبات 
�صعب  باب  فتح  وع��دم  التميز  ب�صرط  اللتزام  حملية مع 

جديدة.
وعن امل�صتندات املطلوبة لنقل الطلبة فقد متثلت يف �صور 
�صوئية من �صهادة الف�صل الدرا�صي الأول، الهوية، جواز 
�صفر الطالب، عقد الإيجار اأو ملكية املنزل، ر�صالة اإثبات 

عمل ويل الأمر يف جهة حكومية اأو حملية.
األ��ف دره��م كحجز  ال���وزارة دف��ع مبلغ وق���دره  وا�صرتطت 
الدرا�صية  الر�صوم  ب��دل  من  املواطنن  غر  لأبناء  مقعد 

املقررة على الطلبة الوافدين وهي �صتة اآلف درهم.

واأو�صحت اأن حجز املقعد يعترب موافقة مبدئية وُتعتمد 
ب��ع��د ا���ص��ت��ك��م��ال جميع ���ص��روط ال��ق��ب��ول م��ن قبل  ن��ه��ائ��ي��اً 
ف��ور ح�صوره للمدر�صة  الأم��ر  اإع��ام ويل  ال���وزارة، ويتم 

اأثناء التقدم بطلب النقل.
ولفت الوزارة اإىل اأن العتماد النهائي لنقل الطلبة على 
النظام يتم اعتباراً من بداية العام الدرا�صي اجلديد ب�صهر 
يوليو، مو�صحة اأن ا�صتكمال امل�صتندات والوثائق الثبوتية 

املطلوبة لاعتماد تتمثل يف الآتي : 
ال�صهادة  الأم���ر،  وويل  للطالب  الثبوتية  الأوراق  تقدمي 
وترك  النقل  �صهادة  الطلبة،  جلميع  النهائية  الدرا�صية 
الدرا�صة من املدار�ض غر احلكومية، وذلك بعد املوافقة 
النهائية من الوزارة، اإ�صافة اإىل التاأكد من انطباق �صرط 

التميز بالن�صبة للطلبة غر املواطنن.
واأردف�����ت ال�����وزارة ب���اأن الطلبة وال��ط��ال��ب��ات ال��دار���ص��ن يف 
املدار�ض اخلا�صة باملناهج الأجنبية والطلبة القادمن من 
خارج الدولة ي�صرتط تقدميهم لإفادة درا�صية اأو معادلة 

ال�صهادة النهائية وت�صديقها.
ويف �صياق مت�صل حددت الوزارة الر�صوم الدرا�صية لأبناء 
انطباق جميع  ح��ال  اأن���ه يف  اإىل  امل��واط��ن��ن، م�صرة  غ��ر 
ا�صتكمال  يتم  امل��واط��ن��ن  غ��ر  ب��اأب��ن��اء  اخلا�صة  ال�����ص��روط 
املبلغ املتبقي وهو خم�صة اآلف درهم بداية العام الدرا�صي 
ب�صهر �صبتمرب، علما باأن عمليات النتقال جلميع الفئات 

تتم اإجراءاتها من خال املدار�ض املعنية .

الدرا�ضية  الر�ضوم  درهم  اآلف    6
الوافدين الطلبة  لقبول  الأق�ضى  % احلد   20

النقل ي�ضمل اأبناء املواطنات حملة خال�ضة القيد

الدفاع املدين يطلق حملة  �شالمة دارك  للوقاية وال�شالمة
•• ابوظبي-وام:

للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
امل������دين ب���ال���ت���ع���اون م����ع اإدارات�����ه�����ا 
اإدارة  م��ع  وبالتن�صيق  الإق��ل��ي��م��ي��ة، 
ب���وزارة الداخلية  الإع���ام الأم��ن��ي 
“ وذلك  دارك  “ ���ص��ام��ة  ح��م��ل��ة 
الرئي�صية  ال��ت��وع��ي��ة  خ��ط��ة  �صمن 
للقيادة العامة لعام 2019، بهدف 
العامة  ال�صامة  اإج���راءات  تعزيز 
والوقائية  ال�صامة  ثقافة  ون�صر 
وتوجيههم  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  ب��ن 
با�صرتاطات  الل����ت����زام  ب�������ص���رورة 
ال��وق��اي��ة وال�����ص��ام��ة ال��ت��ي حددها 
منازلهم  ل�صامة  امل���دين  ال��دف��اع 

والوقاية من خماطر احلريق.
التوعوية  اخل���ط���ة  وا����ص���ت���ه���دف���ت 
البيوت  ب����داي����ت����ه����ا،  يف   2019
امل���ن���زل���ي���ة مب����ا ف��ي��ه��ا ك���اف���ة اأن������واع 
والتجارية  اخل���ا����ص���ة  امل�������ص���اك���ن 
�صكلت  ح��ي��ث  ال���ع���م���ال،  وم�����ص��اك��ن 
املن�صاآت  ه���ذه  يف  احل���رائ���ق  ن�صبة 
العام  يف  اأن��واع��ه��ا  بكافة  ال�صكنية 
املا�صي 60 % من حرائق املباين 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة، ك��م��ا اأنها 
ت�صكل خطراً مبا�صراً على الن�صان 

لات�صالت  والإم������ارات  ال��ب��ي��ان��ات 
وجم���م���وع���ة  “دو”  امل����ت����ك����ام����ل����ة 
“ات�صالت”  لات�صالت  المارات 

وغرها من املوؤ�ص�صات الوطنية.
�صرائح  ك��اف��ة  احل��م��ل��ة  وت�صتهدف 
امل��ج��ت��م��ع، يف م��و���ص��وع ال��ت��وع��ي��ة يف 
وتعزيز  املنازل  اآم��ن  على  احلفاظ 
و�صائل احلماية، وتتوجه يف حملة 
لدورهن  امل��ن��ازل  رب��ات  اإىل  فرعية 
احليوي يف مراقبة املنزل ومتابعة 
والأدوات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الأج����ه����زة 
كل  على  احلفاظ  واأهمية  املنزلية 
توا�صل  فيما  اآم��ن��ه  ب�����ص��ورة  منها 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل���دين 
منظومة  ح���م���ل���ة  ال�����ع�����ام  ط�������وال 
و  للمنازل  بفرعيها  “ح�صنتك” 

البنايات التجارية .
وتطلق اإدارة الإعام الأمني بوزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة و���ص��م��ا خ��ا���ض باحلملة 
#�صامة_دارك  “ها�صتاغ” 
املجتمع  ����ص���رائ���ح  ج��م��ي��ع  ت���دع���و   ،
التي  الر�صائل  بن�صر  للتفاعل معه 
تطلقها اإدارات الدفاع املدين التي 
واحلماية  ال�������ص���ام���ة  م����ن  ت���ع���زز 
�صمن  البيوت  يف  خا�صة   ، املدنية 
ل��ه��ذه احلملة  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ه���دف 

تظافر  يتطلب  ال���ذي  الأم���ر  وه��و 
توفر  ب��اأه��م��ي��ة  للتوعية  اجل��ه��ود 
اأن��ظ��م��ة ال�����ص��ام��ة واحل��ر���ض على 
لتجنب  منتظمة  ب�صورة  �صيانتها 
جهاز  اأهمهما  ومن  املخاطر،  هذه 
قبل  م��ن  املعتمد  ال��دخ��ان  ك��ا���ص��ف 
م�������ص���روع “ ح�����ص��ن��ت��ك ال������ذي مت 
اإطاقه موؤخراً ، وطفاية احلريق ، 
حيث لميكن لأي منزل الإ�صتغناء 
الدعائم  م��ن  باإعتبارهما  عنهما 

الأ�صا�صية للوقاية وال�صامة.
العامة  ال���ق���ي���ادة  اأن  اإىل  وا�����ص����ار 
ل��ل��دف��اع امل���دين اإت��خ��ذت ع����دداً من 
بانخفا�ض  ���ص��اه��م��ت  الإج��������راءات 
الناجتة  والوفيات  اأع��داد احلرائق 
اخلطط  ب���و����ص���ع  وذل�������ك  ع���ن���ه���ا، 
اإدارات  م�صتوى  ع��ل��ى  الت�صغيلية 
ب��ال��دول��ة مت�صمنة  امل���دين  ال��دف��اع 
بالتوعية  اخل��ا���ص��ة  امل�����ص��ت��ه��دف��ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة ل��ل��ح��د من 
اإطاق  ويعد  ووفياتها،  احل��رائ��ق 
للمنازل  “ح�صنتك  م���������ص����روع 
والفلل ال�صكنية” من اأهم م�صاريع 
لأهميته  نظراً  وال�صامة  الوقاية 
يف احلد من خطورة احلرائق وما 
يف  ف��ادح��ة  خ�صائر  م��ن  عنها  ينتج 

الذي يقطن فيها معظم وقته.
وتت�صمن احلملة ور�صا توعوية من 
قبل الإدارات العامة للدفاع املدين 
ب���ال���دول���ة وم���ع���ار����ض ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة يف 
مطويات  وتوزيع  الكربى،  املتاجر 
تدريبية  ب��دورات  والقيام  توعوية، 
وال�صامة  الإط���ف���اء  جم����الت  يف 
ال�صركاء،  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة 
احلملة  ر�صائل  اإط��اق  جانب  اإىل 
وفيديوهات  من�صورات  �صكل  على 

عرب كافة و�صائل الإعام.
الإقليمية  الإدارات  ���ص��ت��ق��وم  ك��م��ا 
ب���ال���دول���ة �صمن  امل�����دين  ل���ل���دف���اع 
بن�صاطات  ب����ال����ق����ي����ام  احل����م����ل����ة، 
ك���ل يف  م�صتقل  ب�����ص��ك��ل  وف��ع��ال��ي��ات 
وبالطرق  الخ��ت�����ص��ا���ض  م��ن��ط��ق��ة 
ناجعة،  ي��رون��ه��ا  ال��ت��ي  وال��و���ص��ائ��ل 
ال�صا�صية  الر�صائل  نف�ض  وحتمل 
ت��وع��ي��ة يف جمالت  م���ن  ل��ل��ح��م��ل��ة 

حماية املنازل واملن�صاآت ال�صكنية.
وي���������ص����ارك يف احل���م���ل���ة ع�����دد من 
من  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات 
ال�������ص���رك���اء ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن من 
وبرنامج  الوطني  ال�صعاف  بينهم 
وهيئة  “اأقدر”  للتمكن  خليفة 
لنظم  اإجن��ازات  ،و�صركات  التامن 

الأوىل.
ج����ا�����ص����م حممد  ال�������ل�������واء  وق���������ال 
امل��رزوق��ي قائد ع��ام ال��دف��اع املدين 
اأن حملة “�صامة دارك “ تعد من 
ت�صتمر  التي  الرئي�صية  احلمات 
مدار  ع��ل��ى  واأن�����ص��ط��ت��ه��ا  فعاليتها 
مار�ض  ه��ي  متتالية  اأ�صهر  ث��اث��ة 
واإبريل ومايو، ويندرج حتتها عدة 
حملة  يف  تتمثل  ف��رع��ي��ة،  ح��م��ات 
ثقافة التعامل مع احلريق وت�صمل 
اإج����������راءات ال�������ص���ام���ة يف امل���ن���زل، 
والتعريف باأنواع طفايات احلريق 
تت�صمن  كما  اإ�صتخدامها،  وكيفية 
“ �صامة دارك “ حملة “ اأطفالنا 
رم�صان   “ وحملة   ،“ م�صوؤوليتنا 

اآمن “ وحملة “ ربات البيوت “.
واأ����ص���ار ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع املدين 
اأ���ص��ب��اب احل��رائ��ق هو  اأه���م  اأن  اإىل 
�صعف الوعي الوقائي لدى بع�ض 
الأهايل ، ويعد ذلك �صبباً رئي�صاً يف 
وقوعها، ف�صًا عن اإهمال البع�ض 
وال�صامة  ال��وق��اي��ة  لإ���ص��رتاط��ات 
بذلك  تت�صاعف  حيث  امل��ن��ازل،  يف 
واملمتلكات  الأرواح  يف  اخل�����ص��ائ��ر 
ج�����������راء احل�������ري�������ق والخ������ت������ن������اق 
منه،  املنبعث  ال��دخ��ان  با�صتن�صاق 

الأرواح واملمتلكات.
اإىل  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء جا�صم  ودع���ا 
ت�صافر جهود كافة �صرائح املجتمع 
وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  لدعم 
للدفاع  العامة  والقيادة  الداخلية 
م�صوؤولياتهم  وحت���م���ل  امل�������دين، 
ك�صركاء  احليوي  بدورهم  والقيام 
اأن��ف�����ص��ه��م وم����ن معهم  يف ح��م��اي��ة 
يتواكب  م��ن خطر احل��رائ��ق، مب��ا 
لدولة  الر�صيدة  القيادة  توجه  مع 
لإر�صاء  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

جمتمع اأمن خايل من احلوادث.

دبي ت�شت�شيف ا�شبوع االإمارات للرعاية ال�شحية االإلكرتونية 17 مار�س
•• دبي -وام: 

ال�صحية من خمتلف  الرعاية  خ��رباء  اأب��رز  دب��ي جمموعة من  ت�صت�صيف 
الرابعة من  ال�صنوية  ال��دورة  بفعاليات  للم�صاركة  والعامل  الإم��ارات  دول��ة 
 17 ا�صبوع الإم��ارات للرعاية ال�صحية الإلكرتونية خال الفرتة ما بن 
اأنظمة  جمعية  تنظمها  التي  الفعالية  ه��ذه  تقام  اجل���اري.  م��ار���ض   19 و 
املعلومات والإدارة للرعاية ال�صحية يف ال�صرق الأو�صط HIMSS حتت 
الإمارات  بجمعية  ال�صحية  املعلوماتية  و�صعبة  بدبي  ال�صحة  هيئة  رعاية 
الطبية بح�صور اأبرز قادة القطاع على م�صتوى العامل لاطاع على اأحدث 
البتكارات واأف�صل املمار�صات املعتمدة لتح�صن نتائج الرعاية ال�صحية يف 
الإمارات. وت�صهد الفعالية م�صاركة اأكر من 300 من اأبرز اجلهات املعنية 
قطاع  يف  املوا�صيع  اأه��م  ملناق�صة  ال�صحية  املعلومات  تكنولوجيا  مبجال 
اأبرز  ال�صوء على  ت�صليط  اإىل جانب  الأو�صط  ال�صرق  ال�صحية يف  الرعاية 
ق�ص�ض النجاح املحلية والبتكارات الدولية. و قال برو�ض �صتاينربج الع�صو 
املنتدب نائب الرئي�ض التنفيذي جلمعية اأنظمة املعلومات والإدارة للرعاية 
للرعاية  الإم�����ارات  ا���ص��ب��وع  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  HIMSSاإن  ال�صحية 
ال�صحية الإلكرتونية توفر فر�صة رائعة لأبرز اجلهات املحلية والعاملية يف 
اإمكانيات التقنيات اجلديدة  القطاع لتبادل وجهات النظر والطاع على 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جت��رب��ة  لتعزيز  املطلوبة  ال��ت��ح��ول  عملية  متكن  ال��ت��ي 
الرعاية  قطاع  ت�صنيف  مت  �صنوات  ع��دة  م��دار  وعلى  التكاليف  وتقلي�ض 

ال�صحية الإماراتي يف اأعلى امل�صتويات يف منطقة ال�صرق الأو�صط .

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 1919/2019 

ماندوم  علي  حممد  ال�صيد/  بالتوقيع  وميثله  م(  م  ذ  )�ض  للتجارة  ك.اأم.  ت�صوق  مركز   : املعلن 
بارامباث ، هندي اجلن�صية ، مبوجب وكالة خا�صة م�صدقة ح�صب الأ�صول لدى الكاتب العدل 
بدائرة الق�صاء باإمارة اأبوظبي بتاريخ 2009/8/1 م حتت رقم الت�صديق )2009/10969( 
 )315 ار����ض رق��م )0115 -  ، قطعة  ���ص��ارع ع��ود ميثاء  ب��ردب��ي -  دب��ي -  اإم����ارة   : - وع��ن��وان��ه 
 : ، هاتف متحرك رق��م  دب��ي  ب��اإم��ارة   ، بناية عبداهلل و�صلطان را�صد �صعيد الظاهري   ،  P  -  5  -

دبي.  ،  050/5169294
املعلن اليه : �صالون حناء كيت كات للتجميل )موؤ�ص�صة فردية( ال�صادرة لها الرخ�صة املهنية من 
اإقت�صادية دبي حتت رقم )646316( وميثلها مالكها ال�صيد/ فيفيك �صرما دياكري�صان �صرما ، 
هندي اجلن�صية ، يحمل جواز �صفر رقم )Z2404872( وعنوانها : اإمارة دبي ، بردبي ، �صارع 
عود ميثاء - ال�صاحة الداخلية مبركز كي �صنرت ، هاتف ثابت رقم : 3341481 /04 ، فاك�ض 

رقم : 3374454 /04 ، هاتف متحرك رقم : 6510113 /050 ، دبي  
املو�ضوع : �ضيغة طلب اإعالن بالن�ضر يف الإنذار رقم )2019/1/47104( م 

تنبه املعلنة ، املعلن اليها املذكور ا�صمها اعاه ، ب�صرورة التعاون الكامل مع املعلنة ، اإذا كان لديها 
الرغبة بالبقاء بال�صاحة الداخلية ملركز كي اأم �صنرت التي تقيم فيها حاليا ب�صورة غر قانونية 
اليجار اجلديد  بتوقيع عقد  تبادر  بان   ، م   2018/9/30 تاريخ  اإيجارها يف  انتهاء عقد  منذ 
لها يف خال فرتة اق�صاها )30( يوما من تاريخ ن�صر الإعان ، بالإ�صافة اىل �صداد قيمة ر�صوم 
اخلدمات البالغ قيمتها مبلغ وقدره )=/8580( درهم )ثمانية الف وخم�صمائة وثمانون درهم 
98552( درهم )ثمانية وت�صعون  اإماراتي( لي�صبح قيمة اليجار اجلديد مبلغ وقدره )74/ 
ال�صريبة  �صداد  اىل  بالإ�صافة  فل�ض(  و�صبعون  واربعة  دره��م  وخم�صون  واثنان  وخم�صمائة  الفا 
امل�صافة البالغ �صاملة ن�صبة )%5( من قيمة اليجار مبلغ وقدره )3552/74( درهم )ثاثة 
الف وخم�صمائة واثنان وخم�صون درهما واربعة و�صبعون فل�صا( ، وذلك يف خال املهلة املحددة 
لتجديد عقد اليجار ، ويف حالة عدم التجديد ، فان املنذرة تطالب املنذر اليها باخاء ال�صاحة 
الداخلية ملركز كي ام �صنرت يف خال فرتة اق�صاها )30( يوما من تاريخ ن�صر الإعان ، مع �صداد 
القيمة اليجارية املرت�صدة بذمتها عن ال�صاحة الداخلية منذ تاريخ انتهاء عقد اليجار يف تاريخ 
2018/9/30 م وحتى تاريخ حلظة الإخاء التام مع ت�صليم املحل اخلا�صة بال�صاحة الداخلية 
، وتطالبكم املعلنة بتنفيذ كل ما ورده ذك��ره اع��اه يف  بحالة جيدة وخ��ايل من جميع الأ���ص��رار 
خال املهلة املحددة بالن�صر ، وال فان املعلنة �صوف ت�صطر اآ�صفة اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية 
والق�صاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية 
 ، واملطالبة بالتعوي�ض وبدل العطل وال�صرر بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

واية م�صاريف اخرى قد ترتتب على  اتخاذ ذلك الإجراء. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
االإدمان بخطورة  للتوعية  ال�شفراء  ملتقى  فى  ي�شاركون  طالبا   21

•• اأبوظبي-وام:

املركز  ل�صفراء  الأول  امللتقى  والرامية  للتاهيل  الوطني  املركز  نظم 
الوطني للتاأهيل لل�صباب يف مبادرة تهدف اىل اي�صال ر�صائل التوعية 
الطرق  ع��ن  وب��ع��ي��دة  مبتكرة  بطريقة  امل���دار����ض  وط��ل��ب��ة  ال�����ص��ب��اب  اىل 
التقليدية وذلك �صمن مبادرات اخلطة الإ�صرتاجتية للمركز خلف�ض 
اأفراد  ب��ن  ال��وع��ي  ون�صر  العقلية  وامل��وؤث��رات  ل��اإدم��ان  املر�صي  العبئ 

املجتمع حول خطورة م�صكلة الإدمان .
وقال �صعادة د. حمد الغافري مدير عام املركز باأن من �صمن اأهداف 
اأبنائنا  فئة  واأهمها  امل�صتهدفة  للفئات  الوقاية  برامج  تقدمي  املركز 

وال�صباب  امل��دار���ض  طلبة  وق��اي��ة  عينيه  ن�صب  ي�صع  وامل��رك��ز  الطلبة، 
اأه��م الأه��داف التي ن�صعى  اآف��ة املخدرات وامل��وؤث��رات العقلية كاأحد  من 
وخطتها  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  م��وؤ���ص��رات  يف  ت�صب  وال��ت��ي  حتقيقها  اىل 
�صعادته  وذك��ر  املجتمع.  لف���راد  كرمية  حياة  لتوفر  الإ�صرتاتيجية 
باأن الهدف من هذا امللتقى هو بناء كوادر طابية وتدربيها بطريقة 
علمية وباأ�صاليب حديثة لتقوم فيما بعد ببث ر�صائل التوعية والوقاية 
الدرا�صات  ان  اىل  م�����ص��را  الإ���ص��دق��اء  وحم��ي��ط  امل��در���ص��ي��ة  البيئة  يف 
العلمية اأثبتت باأن الطلبة وال�صباب ي�صتمعون وب�صكل اأف�صل للن�صائح 
واملعلومات التي ت�صدر من اأ�صدقائهم واملقربن منهم يف نف�ض الفئة 
والتوجيه  التوعية  ر�صائل  اي�صال  على  اأق��در  فهم  وبالتايل   ، العمرية 

لإقرانهم. من جانبه ذكر د. علي املرزوقي مدير اإدارة ال�صحة العامة 
والبحوث باملركز باأن هذه املبادرة تاأتي ا�صتكماًل للملتقيات الطابية 
التي نظمها املركز خال العامن املا�صين، حيث مت اختيار جمموعة 
القيادة  ابدو مهارات متميزة يف  امللتقيات ممن  امل�صاركن يف هذه  من 
املركز  �صفراء  برنامج  يف  للم�صاركة  وذل���ك  التعلم  وح��ب  وال��ت��وا���ص��ل 
الوطني للتاهيل للتوعية. واإ�صاف باأن عدد من ال�صفراء امل�صاركن بلغ 
21 �صفرا من الطلبة ترتاوح اأعمارهم بن 13 و 17 �صنة حيث �صيتم 
تدريبهم خال الفرتة القادمة على بع�ض املهارات املتعلقة بالتوا�صل 
تزويدهم  �صيتم  فيما  اإيجابية  بطريقة  والتفكر  الفعال  وال��ت��اأث��ر 
واملوؤثرات  امل��خ��درة  امل���واد  ا���ص��رار  ح��ول  ال�����ص��روري��ة  املعلومات  ببع�ض 

يف  زمائهم  بن  التوعية  ر�صائل  ن�صر  يف  �صت�صاعدهم  والتي  العقلية 
�صيتم خاله  ا�صهر   3 ملدة  الربنامج ميتد  ان  يذكر  املدر�صية.  البيئة 
تدريب الطلبة من اجل متكينهم من تنفيذ برامج توعوية تهدف اىل 
الوقاية من اإدمان املخدرات كما انه �صيعود بالنفع على امل�صاركن من 
حيث تنمية بع�ض املهارات احلياتية مثل القيادة والتوا�صل الفعال و 
التفكر املنطقي، وبناء عليه �صيقوم ال�صفراء بتنفيذ م�صاريع وبرامج 
توعية �صد املواد املخدرة و�صيقوم املركز بتقييم هذه امل�صاريع وتاأثرها 
يف الفئات امل�صتهدفة، كما �صيتم اختيار بع�ض امل�صاريع املتميزة لعر�صها 
ي�صارك  التي  والدولية  القليمية  والجتماعات  العلمية  املوؤمترات  يف 

بها املركز.

حاكم ال�شارقة يد�شن كتابي �شرية مدينة وبيبي فاطمة باللغة االجنليزية يف لندن

ال�صكندر  ك����ان  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  يف 
امل��ق��دوين ي��ط��ارد داري���و����ض و كان 
م�صندم  �صاحل  احتل  قد  داري��و���ض 
الذي هو من ال�صارقة وطالع هذه 
هذا  يف  اخليمة  راأ���ض  اإىل  املناطق 
ال��وق��ت ك���ان م��ال��ك اب���ن ف��ه��م اأتى 
من جنوب اجلزيرة و احتل عمان 
انهزمت  و  امل��ع��رك��ة  ه��ن��ا  و����ص���ارت 
جماعة داريو�ض وياأتي �صخ�ض يف 
اطل�ض  ك��ت��اب  ك��ت��ب   1730 ���ص��ن��ة 
العامل  يف  المرباطوريات  ف�صماه 
امرباطورية  ع���ن  ي��ت��ك��ل��م  واأخ������ذ 
ال�����ص��ن وغ���ره���ا و مل���ا ج����اء عند 
اأتى اإىل مكان  امرباطورية فار�ض 
كانوا  ال��ذي  ونرخو�ض  ال�صكندر 
قريب  �صاحل  على  ب��ه  جل�صوا  ق��د 
�صاحل  ع���ن  وي��ت��ك��ل��م  ه���رم���ز  اإىل 
�صاحل  عليه  فكتب  ال�صمك  اأك��ل��ة 
كان  اأنه  الظاهر  هنا  ال�صمك  اأكلة 
ل ي��ع��رف ق����راءة ال��ات��ي��ن��ي جيدا 
فقد قال قد احتلها داريو�ض وهي 

اأتى  وملا  كتابات يف اجلغرافيا  ويل 
ر�صام اخلرائط الإجنليزي م�صرت 
لي�ض  ت��ع��اىل نحن  ل��ه  ق��ال��وا  ميلر 
الربتغالين  لأن  خ��رائ��ط  ل��دي��ن��ا 
مل يعدوا خرائط تعاىل ام�صح لنا 

اخلليج » .
وعن طريقة ر�صم ميلر للخرائط 
اأن   « اإىل  �صموه  اأ���ص��ار  ت�صمياتها  و 
م��ي��ل��ر ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب�����ص��رة على 
اأنهم اأتراك واجلهة الثانية فار�ض 
والبحرين  القطيف  م��ع  وتعامل 
خارطتن  ف���اأع���د  ف��اح��ت��ار  ك��ع��رب 
كانوا  ف���اإذا  ال�صفن  يف  ي�صعونهما 
يقولون  ال��ب�����ص��رة  يف  ���ص��ي��ن��زل��ون 
كانوا  واإذا  الب�صرة  خارطة  اخ��رج 
���ص��ي��ن��زل��ون يف ب��و���ص��ه��ر ق���ال اخرج 

خارطة بو�صهر«.
اإ�صدار كتاب حول اخلرائط  وعن 
حاكم  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ق�����ال   ..
ال�صارقة : » اأما مو�صوع اخلرائط 
ف��اأن��ا ب�����ص��دد ا���ص��دار ك��ت��اب �صخم 

ال���و����ص���ف واأت�������ى ���ص��خ�����ض ووج����د 
باإ�صطنبول  بطليمو�ض  خمطوطة 
يف ع���ه���د حم���م���د ال����ف����احت واأخ������ذ 
الن�صخة وجاء اإىل �صخ�ض قال له 
هل ت�صتطيع اأن تر�صم يل خارطة 
ن��ع��م فر�صم  ق����ال  ال���و����ص���ف  ب���ه���ذا 
بعد  م����ن   1445 يف  اخل����ارط����ة 

احتال اإ�صطنبول .
�صاحب  يقول   «  : �صموه  واأ���ص��اف 
اأر�صلت  نق�صها  م���ا  ب��ع��د  امل�����ص��روع 
ال��ف��ات��ي��ك��ان وواح����دة  اإىل  واح�����دة 
واح����دة  واأب���ق���ي���ت  ال�����ص��ل��ط��ان  اإىل 
الفاتيكان  اإىل  ذهبت  واأن���ا  عندي 
ل  قالوا  و  يعطوين  اأن  يقبلوا  مل 
هنالك  ل��ك��ن  ن�����ص��ور  اأن  ن�صتطيع 
�صورت   1932 �صنة  بريل  �صركة 
منها واأهديت اأنا ن�صخة من زوجة 
ب��ري��ل ���ص��ي��دة ف��ا���ص��ل��ة ق��ال��ت هذه 

ن�صخة عندي اأعطيك اإياها ».
ك���ري���ن ع�صو  ن��ي��ك��ول���ض  واأل����ق����ى 
خال  للجغرافيا  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د 

لكن  مقبولة  خفيفة  اأج����زاء  فيه 
وموثق  م�����ص��ط��ر  ال����ت����اري����خ  ه�����ذا 
ملاذا  الإن�����ص��ان  ول��ذل��ك رمب��ا ي�صاأل 
ج��م��ال��ه��ا يف هذا  ����ص���غ���رة؟  ه����ي 
ال��و���ص��ع وامل��ه��م ل��و اأن اأح���دا اطلع 
ال��ق�����ص��ة �صيطلع  اآخ����ر ه���ذه  ع��ل��ى 
على ت��اري��خ و���ص��ول الإجن��ل��ي��ز اإىل 
اخل��ل��ي��ج وه���و م�����ص��ط��ر وم��ث��ب��ت يف 
قد  كانوا  فالإجنليز  الق�صة  ه��ذه 
و�صل  عندما  1616م  يف  و�صلوا 
�صاه  مع  وتفاو�ض  �صريل  م�صرت 
ع��ب��ا���ض و ات��ف��ق��وا ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض اأن 
يفتحوا مركزا يف جا�صك للب�صاعة 
يف ف��ار���ض وب��ن اإجن��ل��رتا على يد 
ال�صرقية و كانوا قد  الهند  �صركة 
ع��ددا من �صفن الإجنليز  اأغ��رق��وا 
القوة و�صلت يف  بقوة وهذه  فاأتوا 

اآخر هذه الق�صة ».
املتحدث يتكلم   «  : واأ�صاف �صموه 
اأن����ا ط��ب��ع��ا در�صت  ع���ن خ���رائ���ط و 
واأخ����ذت اج����ازة م��ن ج��ام��ع��ة درمي 

ال���ق���راءة مل  ك��ي��ف يحتلها..  ب��ل��ده 
ت��ك��ن ج��ي��دة ع��ن��د ه���ذا ال��ك��ات��ب اأنا 
كتيب �صغر غر  ه��ذه يف  اأح��ق��ق 
يف  التاأريخ  اأخطاء  اأ�صميه  الكتاب 

اجلغرافيا » .
حاكم  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ق������ال  و 
كتابا  اري������ان  ك��ت��ب   «  : ال�����ص��ارق��ة 
اأي الهند، واأخذ  �صماه / انديكا / 
م���ا ك��ت��ب��ه ن��رخ��و���ض وم����ا تو�صل 
الكتاب وه��و م��وج��ود يف  ل��ه وكتب 
اأتى  مل��ا  لكنه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  املكتبة 
و  ال��ك��ث��ر  ج��م��ع  ف��ق��د  بطليمو�ض 
كمثال  العجيبة  امل��ق��ا���ص��ات  اأخ����رج 
ال����ف����رق ال���زم���ن���ي ب����ن الإم��������ارات 
و الإ���ص��ك��ن��دري��ة ���ص��اع��ت��ن ه���ذا يف 
يكت�صف  امل�����ص��ي��ح��ي  ال��ع��ه��د  ب���داي���ة 
املقا�ض الذي هو الآن �صاعتن بن 
الإ�صكندرية والإمارات انظروا اإىل 

اأين الدقة كانت ».
مل  بطليمو�ض  اأن  �صموه  واأو���ص��ح 
كتابة  كتبها  اإمن���ا  خ��رائ��ط  ير�صم 

يتكلم عن ن�صاأة اجلغرافيا وماهي 
اجلغرافيا ومن اخرتع اجلغرافيا 
و كل هذه الأم��ور ويف ادع��اء يقال 
اأن العرب هم اخرتعوا اجلغرافيا 
يف  كلها  الق�صة  اأب����دا،  اأق����ول  واأن����ا 
لفار�ض  امل��ق��دوين  ال�صكندر  غ��زو 
اأواخ��ر فار�ض يتتبع  اإىل  وملا و�صل 
داري���و����ض م��ل��ك ف��ار���ض .. ك���ان قد 
له  لبحث  نرخو�ض  القائد  بعث 
ع��ن ط��ري��ق اإىل ال��ه��ن��د وم���ن هنا 
املكان  املعلومات حول هذا  �صجلت 
وع����م����ل خ����ارط����ة ن����رخ����و�����ض مع 
وعما  بطليمو�ض  ي�صمي  �صخ�ض 
ناحية  م��ن  للخليج  خ��ارط��ة  اأول 
ال�صكندر  ج��ل�����ض  ف��ل��م��ا  م��دخ��ل��ه 
له جبال م�صندم  ت��راءت  املقدوين 
ف�صاأل نرخو�ض ما هذا قال ذلك 
وت�صجلت  ال�����ص��م��ك  اأك���ل���ة  ���ص��اح��ل 
يف اخل���رائ���ط ال��ت��ي اأت����ت م��ن بعد 

بطليمو�ض بهذا ال�صم«.
اأن  امل���ف���ارق���ة   «  : ���ص��م��وه  واأ�����ص����اف 

•• لندن -وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
اأن  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�ض 
كتابة الق�ص�ض التاريخية با�صلوب 
وروائية  �صل�صة  وب��ط��ري��ق��ة  ج��ي��د 
الثقايف  امل���ن���ت���ج  ت��ق��ب��ل  يف  ت�����ص��ه��م 
هذه  خلف  البحث  دون  التاريخي 

الوقائع.
جاء ذلك خال كلمة �صموه التي 
كتابي  اإط������اق  ح��ف��ل  يف  األ���ق���اه���ا 
فاطمة  وب���ي���ب���ي  م���دي���ن���ة  �����ص����رة 
العا�صمة  يف  الجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 

الربيطانية لندن.
اأح��د الكتب  وق��ال �صموه : » ق�صة 
بتوثيق  م��وث��ق��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ق�����ص��ة 
���ص��راع��ا بن  ه��ن��اك  ل��ك��ن  �صحيح 
والق�صة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال���ق�������ص���ة 
الق�صة  ن��ك��ت��ب  ف���ه���ل  اخل���ي���ال���ي���ة، 
نكتبها  اأم  اخل���ي���ال  م���ن  ب�����ص��رب 
ب���وق���ائ���ع ال����ت����اري����خ؟ ال����ت����اري����خ يف 
عند  خا�صة  �صعب  �صرده  طريقة 
الثقافة  يتقبلون  ل  الذين  النا�ض 
ندفعهم  ول��ذل��ك  اإن�����ص��اين  كمنجز 
والتثقف  ال�����ق�����راءة  ق����ب����ول  اإىل 
ب��ط��ري��ق��ة ت�����ص��ل اإل��ي��ه��م ب����دون اأن 
يبذلوا اأي جهد، الق�صة التاريخية 
وبطريقة  جيد  با�صلوب  كتبت  اإذا 
الأحداث  وو�صعت  وروائية  �صل�صة 
ت�صل  حيث  ال�صحيحة  مبواقعها 
اإىل عقل القارئ وكاأنها �صرب من 
اخليال وبدون اإ�صافات ول زخرفة 
نكتبها ل  ال��ت��ي  ال����رواي����ات  ف��ه��ذه 
ي��وج��د بها اأي ن��وع م��ن ال��زي��ف اأو 

املبالغة » .
ال�����ص��م��و حاكم  واأ�����ص����اف ���ص��اح��ب 
ال�صارقة : » اإن كتاب �صرة مدينة 

ح��ف��ل الإط������اق ك��ل��م��ة ق���دم فيها 
م�صيدا   .. م��دي��ن��ة  ���ص��رة  ل��ك��ت��اب 
بالطرح اجلميل لتفا�صيل املنطقة 
بت�صل�صل  امل�����دن  ع���رب  وم����روره����ا 
ال��ك��ث��ر م��ن الأو�صاع  اأب����رز  دق��ي��ق 
متيزا  ت�صفي  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

على الطرح التاريخي يف الكتاب.
و تخلل احلفل لوحة فنية قدمها 
التي  الكتب  الر�صامن حول  اأح��د 
اأط���ل���ق���ت ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة .. 
حول  فيلما  احل�صور  �صاهد  فيما 
ف�صولها  واأب�������رز  ال��ك��ت��ب  حم�����اور 
�صاحب  والأدبية.ووقع  التاريخية 
من  ع���ددا  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو 
الجنليزية  باللغة  الكتابن  ن�صخ 
من  احل�����������ص�����ور  اإىل  اأه�������داه�������م 

النا�صرين والكتاب واملثقفن.
ح�صر احلفل �صعادة �صليمان حامد 
�صامل املزروعي �صفر الدولة لدى 
عبداهلل  و���ص��ع��ادة  امل��ت��ح��دة  اململكة 
دائرة  رئي�ض  العوي�ض  حممد  ب��ن 
ركا�ض  بن  اأحمد  و�صعادة  الثقافة 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ال��ع��ام��ري 
ل��ل��ك��ت��اب و����ص���ع���ادة حم��م��د جال 
لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�صي 
اأنباء الإمارات و�صعادة عبدالعزيز 
الرئي�ض  م�����ص��ت�����ص��ار  ت����رمي  ح��م��د 
ات�صالت  ع���ام  م��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حممد  و�صعادة  ال�صمالية  املناطق 
ح�������ص���ن خ���ل���ف م����دي����ر ع�����ام هيئة 
والتلفزيون  ل���اإذاع���ة  ال�����ص��ارق��ة 
و ����ص���ع���ادة ط�������ارق ���ص��ع��ي��د ع���اي 
حلكومة  الإع��ام��ي  املكتب  مدير 
رئي�ض  العقروبي  وم��روة  ال�صارقة 
اليافعن  الإماراتي لكتب  املجل�ض 
وعدد من روؤ�صاء حترير ال�صحف 
من  وجمع  الإعامية  واملوؤ�ص�صات 

النا�صرين.

اأ�ضاد ب�ضرح ق�ضر الوطن

جمل�س اإدارة االأر�شيف الوطني يعقد اجتماعه الدوري ويناق�س التقرير ال�شنوي لالأر�شيف الوطني
•• اأبوظبي-الفجر:

“الأر�صيف  اإدارة  جم��ل�����ض  ع��ق��د 
برئا�صة  اج����ت����م����اًع����ا  الوطني” 
املدفع،  الرحمن  معايل حمد عبد 
الأعلى  املجل�ض  ���ص��وؤون  ع��ام  اأم���ن 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ل����احت����اد، 
وبح�صور  ال���وط���ن���ي،  الأر�����ص����ي����ف 
اأع�صاء جمل�ض الإدارة، وا�صتعر�ض 
ق�صايا اأجندة الجتماع وحماوره، 
املنا�صبة  ال��ق��رارات  ب�صاأنها  واتخذ 
الأر�صيف  موا�صلة  يف  ي�صهم  مب��ا 
ال���ري���ادي يف حفظ  دوره  ال��وط��ن��ي 

ذاكرة الوطن واإتاحتها.

املجتمع  اأب����ن����اء  اإىل  وال����و�����ص����ول 
وجمهور امل�صتفيدين داخل الدولة 

وخارجها.
وا�صتعر�ض جمل�ض اإدارة الأر�صيف 
الوطني يف اجتماعه امليزانية لعام 
اأهمية  يف  ال��رتك��ي��ز  ومت   2019
والأن�صطة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ص��اري��ع 
ذات ال�صلة مبهام الأر�صيف ودوره 
احلكومية،  ال�����ص��ج��ات  ج��م��ع  يف 
حلفظ  ال�صفاهي  ال��ت��اري��خ  وج��م��ع 

الرتاث الوثائقي للدولة.
وحفل الجتماع مبناق�صة م�صروع 
الرقمي،  العربي  اخلليج  اأر�صيف 
امل�صروع،  ه��ذا  يف  فعلياً  وم��ا حتقق 

مبوا�صلة  اهتمامهم  على  ودل��ي��ل 
بناء وطنهم وحفظ تراثه وتوثيق 

نه�صته احل�صارية.
الأر�صيف  اإدارة  جم��ل�����ض  ون��اق�����ض 
ال�صرتاتيجية،  اخل��ط��ة  ال��وط��ن��ي 
وم�������ا ت���ت�������ص���م���ن���ه م������ن م�������ص���اري���ع 
م����ق����دم����ت����ه����ا  يف  م���������ص����ت����ق����ب����ل����ي����ة 
كونغر�ض  ال�صتعدادات ل�صت�صافة 
املجل�ض الدويل لاأر�صيف 2020، 
احلفظ  م��رك��ز  ت��اأه��ي��ل  وا�صتكمال 
املجتمعون  واأك��������د  وال����رتم����ي����م، 
امل��وا���ص��ل��ة يف تقدمي  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املميزة،  الأر����ص���ي���ف���ي���ة  اخل����دم����ات 
وتاأهيل  التقني،  التطور  ومواكبة 

– ال��ذي عقد  ويف بداية الجتماع 
اأ�صاد  ال��وط��ن��ي-  الأر���ص��ي��ف  مب��ق��ر 
الإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  م���ع���ايل 
الذي  الوطن”  “ق�صر  ب��ت��د���ص��ن 
يعّد �صرحاً ح�صارياً، وواح��داً من 
والثقافية  التاريخية  املعامل  اأه��م 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار معاليه  ال��دول��ة،  يف 
���ص��اه��داً على  ال�����ص��رح �صيظل  ه��ذه 
وعلى  للدولة  احل�صارية  النه�صة 
ت��راث��ه��ا الإن�������ص���اين، و���ص��ي��ك��ون له 
دوره الكبر يف اإثراء املعرفة لدى 
ال�صرح  ه���ذا  ب���اأن  م�صيفاً  زواره، 
عطاءات  �صل�صلة  يف  حلقة  ال�صامخ 
قادة الإمارات التي تده�ض العامل، 

التي  املجالت  جميع  يف  املوظفن 
و�صوؤون  والأر�صفة  التوثيق  تخ�ض 

الأر�صيف الوطني الأخرى.
بالتقرير  الإدارة  جمل�ض  واأ����ص���اد 
الوطني  ل���اأر����ص���ي���ف  ال�������ص���ن���وي 
وال����ذي   2018 ب���ع���ام  واخل����ا�����ض 
الوطني  الأر����ص���ي���ف  ق�����درة  ي���وؤك���د 
والتحدي،  والبتكار  الإب���داع  على 
م�صاعفة  ا�صتطاع  واأن���ه  �صيما  ل 
ج��ه��وده امل��ث��م��رة وع��ط��اءه الوطني 
امل��ئ��ة التي  يف جميع ف��ئ��ات م��ب��ادرة 
املا�صي  ال���ع���ام  ب���داي���ة  يف  اأط��ل��ق��ه��ا 
اح��ت��ف��اء ب���ع���ام زاي������د، وق����د جت���اوز 
الأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي ال��رق��م 100 

لي�صبح  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 
املنطقة  ل��ت��اري��خ  الرئي�ض  امل�����ص��در 
الأر�صيف  ه��ذا  و�صُيمكِّن  وتراثها، 

الرقمي  العربي  اخلليج  واأر�صيف 
الكرتونية  ���ص��ب��ك��ة  مب���ث���اب���ة  ه����و 
حت��ت��وي على ك��اف��ة وث��ائ��ق اخلليج 

الوثائق  ت��ل��ك  اإىل  ال��و���ص��ول  م���ن 
املوثوق  الأويل  امل�����ص��در  ب��اع��ت��ب��اره 

للباحثن واملهتمن يف العامل.

موؤ�ش�شة حميد اخلريية بعجمان حتدد 16 موقعًا لتنفيذ م�شروع اإفطار �شائم يف عام الت�شامح
•• عجمان - الفجر: 

بن  حميد  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�صيخة  ك�صفت 
را�صد النعيمي اخلرية، اأنه جاري العمل وال�صتعداد لقدوم �صهر رم�صان 
املبارك املقبل يف عام الت�صامح من خال تنفيذ عدد من امل�صاريع اخلرية 
ومن  الف�صيل  ال�صهر  خال  تنفيذها  على  املوؤ�ص�صة  داأب��ت  التي  والإن�صانية 
النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�صيخة  وقالت  �صائم.  اإف��ط��ار  م�صروع  اأهمها 
اأ�صحاب  وخمتلف  امل�����ص��روع  فريق  م��ع  تن�صيقي  لإج��ت��م��اع  ح�صورها  خ��ال 
املطاعم واملطابخ ال�صعبية املخ�ص�صة لإعداد وجبات اإفطار ال�صائمن  مبقر 
املوؤ�ص�صة وحر�صها على مام�صة  روؤية  انطاقاً من  “اإننا نعمل   املوؤ�ص�صة، 
احلاجات الإن�صانية والتزاماً بتعاليم  ديننا احلنيف، الذي حثنا على التكافل 
الجتماعي، بتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 

ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان ، وبدعم من �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املوؤ�ص�صة”، وا�صافت ان تنفيذ هذا امل�صروع من اأجل حت�صن روابط العاقات 
بن النا�ض والتخفيف من اأعباء احلياة عليهم خال �صهر رم�صان الكرمي  
وذكرت باأن فريق العمل باملوؤ�ص�صة جمند خلدمة هذا امل�صروع احليوي من 
متابعة م�صتمرة للم�صروع طيلة ال�صهر الف�صيل والتاأكد من التزام املوردين 
للوجبات بكامل ال�صروط املطلوبة عليهم ح�صب بنود العقود التي وقعت بن 
الطرفن. واأكدت املدير العام ملوؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلرية يف 
امل�صاجد والبالغ  اإفطار �صائم ي�صمل عدد من   اأن تنفيذ  م�صروع  عجمان، 
عددها 16 م�صجدا ، كما تعمل اإدارة املوؤ�ص�صة على التاأكد من توفر �صروط 
مع  والتخطيط،  البلدية  دائ��رة  مع  التعاون  خال  من  وال�صامة  ال�صحة 

اإعداد التقارير ودرا�صتها ب�صكل دوري.

العاملية برين  �شمارت  م�شابقة  ميداليات  يح�شدون  مواطنني  طالب   4
 •• راأ�س اخليمة – الفجر:

10 ط��اب م��واط��ن��ن، على ميداليات  اأ���ص��ل  4 ط��اب م��ن  ح�صل 
نتيجة فوزهم  مب�صابقة �صمارت برين للح�صاب الذهني العاملية على 
م�صتوى دول جمل�ض التعاون اخلليجي التي اأقيمت يف دولة الكويت 

ال�صبت املا�صي .
امل�صابقة  يف  للم�صاركة  اخلليج  دول  م�صتوى  على  فوزهم  ويوؤهلهم 

الدولية اخلام�صة املزمع تنظيمها خال العام اجلاري يف تايلند.
واأو�صحت  عائ�صة ال�صام�صي م�صرفة فريق �صمارت برين و ا�صت�صارية 
مركز كفء خلدمات التدريب، اأن م�صابقات �صمارت برين للح�صاب 

الذهني العاملية تتمتع مبناف�صات �صديدة بن امل�صاركن اإذ يخ�صعون 
لختبار ي�صم 120 م�صاألة ح�صابية ذهنية يتم حلها يف غ�صون 7 
دقائق فقط، ليكون ن�صيب كل م�صاألة 5 ثواين فقط وحر�ض املركز 
اأن ي�صارك طلبة المارات يف امل�صابقة اخلليجية متهيداً مل�صاركتهم 
ح�صدوا  طلبة  اأرب��ع��ة  اأن  مو�صحة  ال��ق��ادم،  اأغ�صط�ض  يف  ال��دول��ي��ة 
مزيود   اأح��م��د  ال��ط��ال��ب  فيها  ف��از  وال��ت��ي  الذهبية  منها  م��ي��دال��ي��ات 
م�صتوى ما قبل الأول، والف�صية فاز فيها الطالب حممد النعيمي 
من امل�صتوى الثاين، وكان بينه وبن الأول درجة واح��دة، وفاطمة 
مزيود ح�صدت امليدالية الف�صية بامل�صتوى الأول، وح�صد جا�صم ال 

علي امليدالية الربونزية بامل�صتوى الثاين. 

 وقالت ال�صام�صي ، اأن احل�صاب الذهني هو اإجراء العمليات احل�صابية 
الطلبة  وو�صول  عقليا  والق�صمة،  وال�صرب  والطرح  اجلمع  الأرب��ع 
العمليات ينمي مهارات الرتكيز  اإج��راء هذه  الإتقان يف  اإىل درج��ة 
الذاكرة  ويقوي   و  والبديهة  الإ�صتجابة  و�صرعة  والتخيل  الذهني 
خ�صو�صا ذاكرة الأرقام وتعزيز الثقة يف النف�ض ويف القدرات العقلية 
اأن   التدريب �صمن م�صتويات خمتلفة، م�صرة اىل  ويتلقى الطلبة 
 6-4 ب��دءا من �صن  14 عاما،  الأطفال حتى �صن  الربنامج يوؤهل 
�صنوات، ويخ�ص�ض لهم 4 م�صتويات تراتبية، فيما امل�صتوى الثاين 
من �صن 6 �صنوات وما فوق يتم توزيعهم بح�صب قدراتهم العقلية 

و�صول اإىل امل�صتوى التا�صع. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت » ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ران امل����دين« ت��وا���ص��ل اجل��ه��ود م��ع الإدارة 
الفيدرالية الأمريكية للطران و �صركة بوينغ بهدف جمع املعلومات ب�صاأن 
B737 Max 8 بعد  الإثيوبية  ح��ادث حتطم طائرة اخلطوط اجلوية 
اأ�صفر عن مقتل  ما  اأبابا قبل يومن  اأدي�ض  العا�صمة  بدقائق من  اإقاعها 

157 فردا كانوا على متنها وذلك من اأجل اإتخاذ اإجراءات اأمان منا�صبة.
بالرابطة  اأي�صا  ات�صلت  اإن��ه��ا   »: ام�ض  عنها  �صدر  بيان  يف  الهيئة  قالت  و 

الوطنية ال�صينية للطران و هيئة الطران املدين جلزر كاميان واخلطوط 
اجلوية الإثيوبية للح�صول على مزيد من املعلومات حول �صبب منع اأ�صاطيل 

الطائرات اخلا�صة بهم من الإقاع.
و اأو�صح البيان يف اخلتام اأن »الهيئة العامة للطران املدين تقيم الو�صع عن 
كثب من اأجل اإتخاذ اإجراءات الأمان الازمة يف الوقت املنا�صب.. واأنها لن 
ترتدد يف منع اأ�صطول بوينغ 737 ماك�ض الإماراتي امل�صجل من الطران 
اإذا لزم الأمر من اأجل �صمان حتقيق اأعلى معاير اأمان الطران.. على اأن 

ت�صدر املزيد عن م�صتجدات هذه الق�صية«.

الهيئة العامة للطريان املدين : توا�شل اجلهود مع االإدارة الفيدرالية 
•• ذو باب - ال�صاحل الغربي-وام:للطريان و بوينغ جلمع املعلومات حول حادث الطائرة االإثيوبية

نفذت دولة الإم��ارات ممثلة يف هيئة الهال الأحمر �صتة م�صاريع 
لليمن  ال��غ��رب��ي  بال�صاحل  ب���اب«  ذو   « مب��دي��ري��ة  ق��رى   6 يف  للمياه 
لرتفع بذلك عدد القرى امل�صتفيدة من م�صاريع املياه اجلديدة يف 
 « الهال   « �صريعة من  ا�صتجابة  وذل��ك يف  12 قرية  اإىل  املديرية 

لنداء اأهايل تلك القرى التي كانت تعاين �صحا يف املياه.
اإع��ادة تاأهيل الآب��ار الإرت��وازي��ة يف قرى »  �صملت امل�صاريع ال�صتة .. 
الوطن واجلافر والعمي�صي والنزيلة واملطابع و�صعنون« وتزويدها 
مب�����ص��خ��ات وخ����زان����ات م���ي���اه ك���ب���رة وم��ن��ظ��وم��ات ط���اق���ة �صم�صية 

متكاملة.

الإماراتي  الأحمر  القرى عن �صكرهم للهال  اأه��ايل تلك  واأع��رب 
لإ�صتجابته الإن�صانية ال�صريعة لندائهم و انهاء معاناتهم من �صح 
مياه ال�صرب .. م�صيدين بالدعم الإماراتي الذي مل يتوقف لأبناء 
مديرية »ذو باب« ب�صكل خا�ض و مديريات ومناطق وقرى ال�صاحل 

الغربي ب�صكل عام.
الغربي  ال�صاحل  الإم���ارات���ي« يف  الأح��م��ر  »ال��ه��ال  اأو���ص��ح ممثل  و 
12 من  ال�  اأه��ايل القرى  ال�صتة مكنت  امل�صاريع  اأن  يف هذا ال�صدد 
التغلب على العط�ض و �صقي موا�صيهم التي يعتمدون عليها لك�صب 
اأن عدد امل�صتفيدين من هذه امل�صاريع - التي  اإىل  ال��رزق .. منوها 
اإط��ار الدعم املتوا�صل من دولة الإم��ارات العربية املتحدة  تاأتي يف 

لاأ�صقاء اليمنين - بلغ قرابة 4 اآلف ميني.

االإمارات تنفذ 6 م�شاريع للمياه يف 12 قرية بال�شاحل الغربي اليمني

هزاع بن زايد يفتتح »مركز التواجد البلدي« مبدينة خليفة

خالل معر�ص وموؤمتر دبي الدويل لالإغاثة والتطوير

دبي العطاء تعلن عن اإطالق برناجمني للتعليم يف حاالت الطوارئ يف العراق واإندون�شيا 

البلديات  م��راج��ع��ة  اإىل  احل��اج��ة 
التكنولوجيا  ا�صتثمار  اإىل  اإ�صافة 
امل��ت��ط��ورة لخ��ت�����ص��ار الإج������راءات 
اأك�����رب ع����دد م���ن طلبات  وت��ن��ف��ي��ذ 
مل��ع��اي��ر متطورة  اجل��م��ه��ور وف��ق��ا 
ودق��ي��ق��ة وب��ال�����ص��رع��ة ال��ت��ي حتقق 
خدمات  يف  املتعاملن  ط��م��وح��ات 

كاملة و�صريعة.
و اأ�صافت الدائرة اأن مركز التواجد 
�صيقدم  خليفة  مدينة  يف  البلدي 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
املوظف  خ��ال  م��ن  ا�صتثناء  دون 
ال�������ص���ام���ل، وحت�����ت ���ص��ق��ف واح����د 
معاماتهم  اإمت�����ام  لي�صتطيعوا 
اأي  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال  احل���اج���ة  دون 
م���ك���ان اآخ�����ر وذل�����ك ح��ر���ص��ا على 
املعامات  اإمتام  اإجراءات  تب�صيط 

اختاف  ع���ل���ى  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اإىل 
اأينما  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  ���ص��رائ��ح��ه��م 
وجدوا با�صلوب يحقق لهم الراحة 
ما ي�صهم برفع م�صتوى اخلدمات 
من حيث اجلودة والنوعية ويعزز 
وهويتها  ال��رائ��دة  اأبوظبي  مكانة 
�صاملة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  يف 
متكاملة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ب��ن��اء 
جميع  اإىل  حقيقية  اإ�صافة  ت�صكل 

خدماتها املتميزة.
التواجد  م���رك���ز  اف���ت���ت���اح  ح�����ص��ر 
من  كل  �صموه  جانب  اإىل  البلدي 
الأحبابي  حم��م��د  ف����اح  م���ع���ايل 
رئي�ض دائرة التخطيط العمراين 
وال����ب����ل����دي����ات و�����ص����ع����ادة م���ب���ارك 
التخطيط  دائ��رة  وكيل  الظاهري 
و�صعادة  وال���ب���ل���دي���ات،  ال��ع��م��راين 

توزيع  مت  املمار�صات،  اأف�صل  على 
ح�صب  امليدانين  امل��وظ��ف��ن  ع��دد 
عدد قطع الأرا�صي نظرا لطبيعة 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة واح��ت��وائ��ه��ا على 

اأر�ض. قطعة   6829
وت�صطلع مراكز التواجد البلدي 
ع����دي����دة منها  ب���ت���وف���ر خ����دم����ات 
خ���دم���ات اإ����ص���ع���اد امل��ج��ت��م��ع حيث 
تعمل على تعزيز التواجد البلدي 
م�����ن خ������ال ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
احتياجات  ور����ص���د  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��وا���ص��ل ال���دائ���م مع 
اإقامة  عن  ف�صا  املنطقة،  �صكان 

الفعاليات املجتمعية املختلفة.
اإ�صعاد  ك���ذل���ك  اأدواره�����������ا  م����ن  و 
خدمات  ت��ق��دمي  وي��ت��م  املتعاملن 
للمتعاملن من  املختلفة  البلدية 

امل��رك��ز.. ومت  تقدمييا عن  عر�صا 
النموذج  ا�صتعرا�ض  �صموه  اأم���ام 
املركز  واأول���وي���ات  فيه  الت�صغيلي 
وم�����ه�����ام�����ه، وخ�����ط�����ة ال���ت���وا����ص���ل 
والتفاعل مع اجلمهور، ومنظومة 

احلفاظ على مظهر املدينة.
مركز  اأن  اإىل  ����ص���م���وه  اأ������ص�����ار  و 
ال������ت������واج������د ال�����ب�����ل�����دي اجل����دي����د 
ي�������ص���ت���ه���دف ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
ح�صاري  ب���ق���ال���ب  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
ذاته  الوقت  ويف  وع�صري متطور 
اأم���ام املتعاملن  اإت��اح��ة اخل��ي��ارات 
للح�صول على اخلدمات يف جميع 
وقال  و�صهولة  ي�صر  بكل  املناطق 
اإط����ار  ي���اأت���ي يف  اإن ه����ذا الإجن������از 
الرامية  اأبوظبي  حكومة  �صيا�صة 
والو�صول  اخل��دم��ات  تطوير  اإىل 

وح�صارية  مثالية  عمل  بيئة  يف 
واأداء مميز.

اإىل دعم هيكلها  الدائرة  ت�صعى  و 
ال�صاحيات  يعزز  مبا  التنظيمي 
ابتكارية فعالة  بيئة عمل  لتاأمن 
تقدمي  ق�����ن�����وات  ج���م���ي���ع  ت����دع����م 
اخل����دم����ة. ك��م��ا ت�����ص��ع��ى ال���دائ���رة 
والبلديات املن�صوية حتت مظلتها 
بتلبية  اله����ت����م����ام  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
اح���ت���ي���اج���ات ال�����ص��ك��ان م���ن خال 
ال���ب���ل���دي التي  ال���ت���واج���د  م���راك���ز 

تنبثق عن كل بلدية فرعية.
البلدي  ال��ت��واج��د  م��رك��ز  ي��ت��ب��ع  و 
مراكز البلدية الفرعية من حيث 
ال�صيا�صات  وت��ط��ب��ي��ق  احل���وك���م���ة 
وت���ق���دمي اخل����دم����ات، وب���ن���اء على 
الطاع  وبعد  املعيارية  املقارنات 

اأحمد املهري مدير مكتب  �صيف 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
و�صعادة �صيف بدر القبي�صي املدير 
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة  ال���ع���ام 
القمزي  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ل���ي  و����ص���ع���ادة 
عمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
بلدية  يف  ال���ف���رع���ي���ة  ال���ب���ل���دي���ات 

مدينة اأبوظبي.
اأك���دت دائ���رة التخطيط  ب��دوره��ا، 
اأن  وال������ب������ل������دي������ات  ال������ع������م������راين 
املتعاملن  خ��دم��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي تطبقها وفقا لروؤية حكومة 
اآليات  تفعيل  يف  اأ�صهمت  اأبوظبي 
بعد  وخ�صو�صا  املتعاملن  خدمة 
التحول  م�������ص���روع  اإجن������از  اإمت������ام 
الرقمي و اأ�صبح باإمكان املتعاملن 
احل�صول على هذه اخلدمات دون 

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  اأ���ص��اد 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي لإم�����������ارة اأب����وظ����ب����ي 
بال�صيا�صة احلكيمة التي تنتهجها 
حكومة اأبوظبي و حر�صها امل�صتمر 
ع���ل���ى ت����وف����ر اأرق���������ى اخل����دم����ات 
ال�صعادة  حتقيق  �صاأنها  م��ن  التي 
احلياة  وت��وف��ر  ال�����ص��ك��ان  جلميع 
واإي���ج���اد منظومة  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة 
التي  امل����ت����ط����ورة  اخل����دم����ات  م����ن 
جت�صد تطلعات املجتمع وت�صهم يف 
ال�صاملة وامل�صتدامة  التنمية  دعم 

يف اإمارة اأبوظبي.
افتتاحه  ع��ق��ب  ���ص��م��وه  واأ�����ص����اف 
البلدي  للتواجد  ج��دي��دا  م��رك��زا 
افتتاح  اأن  ام�ض  خليفة  مدينة  يف 
ه�����ذا امل����رف����ق اخل����دم����ي ي����اأت����ي يف 
البلدي«  التواجد   « م�صروع  اإط��ار 
ال�صامل وجت�صيدا خلطة اأبوظبي 
خارطة  ت��و���ص��ي��ع  اإىل  ال����رام����ي����ة 
جميع  اإىل  ال��و���ص��ول  و  خدماتها 
املدن و املناطق و اإتاحة املجال اأمام 
متطلباتهم  لتحقيق  املتعاملن 
اأك��ر من  واإجن���از معاماتهم يف 
اأكرب م�صاحة  مركز بحيث تغطي 
اخلدمات  مظلة  �صمن  جغرافية 

املتطورة واحل�صارية.
وتفقد �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
املتعاملن  نهيان مركز خدمة  اآل 
املجهزة  العمليات  غرفة  زار  و   ..
ب�����اأح�����دث ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة، 
واطلع �صموه على مهامها وح�صر 

البلدي  ال��ت��واج��د  م���راك���ز  خ���ال 
والتفتي�ض  الرقابة  اإىل  بالإ�صافة 
اإذ ي�صطلع مركز التواجد البلدي 
كاملة  والتفتي�ض  الرقابة  مبهام 
و�صول  التوعوي  ال��دور  فيها  مبا 
اإىل مواجهة اأنواع املخالفات كافة 
. كما تقدم مراكز التواجد البلدي 
املبا�صرة  غر  الداعمة  اخلدمات 
ومن  الفنية  الإدارة  خدمات  مثل 
�صمنها ح�صر احتياجات املجتمع، 
ت���وف���ره���ا �صمن  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 

خطط التطوير.
التواجد  مركز  اأن  بالذكر  جدير 
البلدي يف مدينة خليفة يعد اأول 
للرتكيز  م��وج��ه  جمتمعي  م��رك��ز 
ال�صكنية  الأح����ي����اء  خ���دم���ة  ع��ل��ى 
التواجد  م����راك����ز  ف���ك���رة  وت����ق����وم 
الهتمام  على  ع��ام  ب�صكل  البلدي 
اجلغرايف  النطاق  باملناطق ح�صب 
تلبية لحتياجات املجتمع، و�صعيا 
اإىل اإحداث تطوير يليق بعا�صمة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
مقدمة  يف  وج��ع��ل��ه��ا  و���ص��واح��ي��ه��ا 
عوا�صم العامل، من حيث التطور 
و�صعادة  امل�������ص���ت���دام���ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

ال�صكان.
كما يهدف مركز التواجد البلدي 
التوا�صل  اإىل  خليفة  م��دي��ن��ة  يف 
الفعال مع املجتمع و الرتكيز على 
احلفاظ  يف  واإ���ص��راك��ه  احتياجاته 
للمدينة،  اجل��م��ايل  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
ف�������ص���ا ع�����ن ت����وف����ر اخل����دم����ات 
البلدية وجعلها اأقرب واأي�صر على 

ال�صكان.

•• دبي-الفجر: 

العاملية،  اآل مكتوم  را�صد  بن  العطاء، جزء من مبادرات حممد  دبي  ك�صفت 
تاأهيل  اإع��ادة  لدعم  �صعياً  العراق،  برناجمها يف  لتو�صيع  ام�ض عن خططها 
اخلدمات التعليمية يف املو�صل وبغداد عقب اأزمة التهجر الكبر التي عانت 
 10،900،960 قيمته  تبلغ  ال��ذي  اجلديد  الربنامج  يعتمد  الباد.  منه 
تنفيذه  �صيتم  وال����ذي  اأم��ري��ك��ي(  دولر   2،967،459( اإم���ارات���ي  دره���م 
وذلك  الربيطانية،  ت�صايلد(  )وور  احلرب”  “طفل  منظمة  مع  بال�صراكة 
بناًء على الربنامج الذي �صبق تنفيذه مبنحة قدرها 1،836،759 درهماً 
اإماراتياً )500،000 دولر اأمريكي( يف عام 2017. هذا وقد اأعلنت دبي 
العطاء اأي�صاً عن بدء مرحلة التنفيذ لربنامج التعليم يف حالت الطوارئ يف 
اإندوني�صيا الذي ي�صعى لرتميم املدار�ض يف املناطق املتاأثرة بزلزال وت�صونامي 
تنفيذ  و�صيتم   .2018 �صبتمرب  يف  الباد  �صرب  ال��ذي  املدمر  �صولوي�صي 
الربنامج الذي تبلغ قيمته 3،673،500 درهم )1 مليون دولر اأمريكي( 
الربناجمن  عن  الإع��ان  ومت  الأطفال”.  اأن��ق��ذوا  “منظمة  مع  بال�صراكة 

 DIHAD(( والتطوير  لاإغاثة  ال��دويل  دب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�ض  خ��ال 
2019، والذي ينعقد بن 12 و 14 مار�ض 2019 يف مركز دبي الدويل 

للموؤمترات واملعار�ض.
“و�صعت  ال��ع��ط��اء:  ل��دب��ي  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ق��رق،  حممد  ط���ارق  وق���ال 
الأزمات يف كل من العراق واإندوني�صيا اأعباًء ع�صرة على احلكومتن وقل�صت 
التزامنا  الربناجمان اجلديدان عن  وُيعرب هذان  اأ�صًا.  ال�صحيحة  امل��وارد 
مبعاجلة الق�صايا املرتبطة بالتعليم يف حالت الطوارئ واإعادة توفر فر�ض 
املتاأثرين بال�صراعات من خال توفر  ال�صليم لاأطفال وال�صباب  التعليم 
م�صاحات اآمنة و�صاملة. اإننا على ثقة من اأن الأثر املبا�صر وغر املبا�صر لهذه 
التدخات على الطاب، وعائاتهم، ومعلميهم، وجمتمعهم ككل، �صيوفر 

اإح�صا�صاً بعودة احلياة الطبيعية وال�صتقرار والأمل بامل�صتقبل.”
�صيرتك برنامج “تعايف وعودة التعليم يف العراق” والذي تبلغ مدته عامن، 
الأثر الإيجابي يف حياة 27،035 م�صتفيداً، مبا يف ذلك 14،400 طالب 
وطالبة، الذين �صي�صتفيدون من بيئة تعليمية جديدة مطورة، واإ�صافة اإىل 
حت�صن خدمات العناية وتنمية الطفولة املبكرة ل� 1،400 طفل. و�صيوفر 

الربنامج اأي�صاً التعليم غر الر�صمي، والدعم النف�صي والتدريب ل� 9،620 
طفًا و�صاباً، من خال توفر بيئات اآمنة و�صاملة لهم.

وقال دون كولي�صون، مدير الربامج يف موؤ�ص�صة “طفل احلرب” الربيطانية: 
“بعد جناح برناجمنا لعام 2018 الذي يدعم اإعادة تاأهيل املدار�ض والتعليم 
يف املو�صل، ُي�صعد موؤ�ص�صة‘طفل احلرب‘ موا�صلة �صراكتها مع دبي العطاء 
عرب هذه املنحة الطموحة وال�صخية اجلديدة التي تدعم عملنا يف العراق. 
خال ال�صنتن القادمتن، �صنعمل مع �صركائنا لتقدمي برنامج �صامل للدعم 
موؤخراً،  والعائدة  طويلة  لفرتة  املهجرة  واملجتمعات  لاأطفال  الجتماعي 
واحلماية  الجتماعية،  النف�صية  الرعاية  توفر  على  الرتكيز  ذلك  يف  مبا 
وفرتة  حجم  �صي�صهم  املعلمن.  وتدريب  املدار�ض  تاأهيل  واإع��ادة  املجتمعية، 
اإيجابي يف حياة الأطفال املتاأثرين بالنزاع يف  اإح��داث تغير  هذه املنحة يف 

العراق، ونحن فخورون بالعمل مع دبي العطاء لتحقيق هذا.”
لأطفال  التعليمية  “ال�صتجابة  العطاء،  دبي  برنامج  جاء  اإندوني�صيا،  ويف 
ا�صتجابة  �صمن  �صولوي�صي”،  وت�صونامي  ب��زل��زال  امل��ت��اأث��ري��ن  اإندوني�صيا 
جماعية تهدف لإعادة الأطفال املتاأثرين اإىل املدار�ض ليتابعوا تعليمهم عقب 

�صربا  اللذين  الهائل  والت�صونامي  درج��ات   7.5 قوته  بلغت  ال��ذي  الزلزال 
الباد يف �صبتمرب 2018. و�صي�صتفيد من الربنامج قرابة 13،000 من 
اأفراد املجتمع مبا فيهم الأطفال وال�صباب واملعلمن عرب �صيانه وترميم 6 
 285 وتدريب  تعليمي موؤقت،  70 مركز  وتاأ�صي�ض  تعلم،  مدار�ض ومراكز 

معلماً لتحديد حاجات الأطفال النف�صية والعاطفية.
البنى  ل��دع��م  �صخمة  ا���ص��ت��ث��م��ارات  واإندوني�صيا  ال��ع��راق  حكومتا  خ�ص�صت 
الأوقات  يف  خ�صو�صاً  باملدار�ض،  اللتحاق  وا�صتمرارية  التعليمية  التحتية 
امل�صلح،  وال���ن���زاع  لل�صكان  ال��ك��ب��ر  للتهجر  ون���ظ���راً  ذل���ك،  وم���ع  ال�����ص��ع��ب��ة. 
ب�صكل غر  املدار�ض  اإىل  العراق  املدر�صة يف  بعمر  مليون طفل   3.2 يذهب 
منتظم اأو ل يذهبون على الإطاق، ويح�صل 50 باملئة فقط من الأطفال 
 150،000 اإىل  اأن ما ي�صل  ُيعتقد  تعليم ر�صمي. وكذلك،  املهجرين على 
الفر�ض  قلة  ب�صبب  الإن�صاين  الدعم  اإىل  ما�صة  بحاجة  اإندوني�صيا  طفل يف 
للح�صول على التعليم ال�صليم اإثر كوارث العام املا�صي املدمرة. تاأثر حوايل 
من  اأك��ر  اأن  وُيعتقد  �صولوي�صي  وت�صونامي  بزلزال  طفل   600،000

لأ�صرار. تعر�صت  مدر�صة   2،700



األربعاء    13   مارس    2019  م   -   العـدد  12578  
Wednesday   13   March   2019  -  Issue No   1257806

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المارات ادفينت�صر 

لنقل الركاب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1168300 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد مبارك �صيف علي ال�صاحلي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�صحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
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العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
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تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كورنر �صتون لدارة 

العقارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1069508 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ا�صماعيل حممود جميل ا�صماعيل الرحمي %2

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممود جميل ا�صماعيل الرحمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جناتا لتجارة املواد 

الغذائية ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1853145 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جهر الدين حممد كمال الدين %13

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد ربيع احل�صن حممد �صم�ض النوار

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

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

لتجارة ال�صماك 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1047427 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ثاين عتيق �صيف �صعيد القمزي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ورثة/عتيق �صيف �صعيد القمزي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا باندي�صالن  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1781220 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عتيق مو�صى جمعه مبارك القبي�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ما لورانا جاكونو �صابو �صاب

تعديل وكيل خدمات
حذف عبدالرحمن نزار في�صل م�صعل العدوان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صياكل لتاأجر الدراجات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهوائية ذ.م.م  رخ�صة رقم:1458148 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صامي امن �صامل �صلمه %34

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هاين �صالح عبداحلميد ايوب عكا�صه %66

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف هاين �صالح عبداحلميد ايوب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالهادي حممد عو�ض حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
�صك�ض  �صكتي  ال�ص�����ادة/روت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صليح كهرباء ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2692429 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صجاد ح�صن حمايون كبر %100

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة حممد نا�صر �صامل احمد احلمري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�صر �صامل احمد احلمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
�صتون  �صتيل  ال�ص�����ادة/وود  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املعدات وقطع غيار حقول النفط
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2480690 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة موؤ�ص�صة النور للمقاولت والنقليات العامة

AL NOOR GENERAL CONSTRUCTION & TRANSPORT ESTABLISHMENT

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مانع عي�صى قمرب ح�صن املازم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تيك  ال�ص�����ادة/اليان�ض  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2480690 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة موؤ�ص�صة النور للمقاولت والنقليات العامة

AL NOOR GENERAL CONSTRUCTION & TRANSPORT ESTABLISHMENT

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مانع عي�صى قمرب ح�صن املازم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

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

لتجارة الهواتف املتحركة
رخ�صة رقم:CN 2132418 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

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

الرمان لعمال ال�صحية
رخ�صة رقم:CN 1153718 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

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

�صرحان ال حمودي لعمال ال�صباغ
رخ�صة رقم:CN 1008498 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

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

ال�صايل لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1158005 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ند ال�صباء لل�صيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1720839 
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ند ال�صباء لل�صيانة العامة
NAD SHABA GENERAL MAINTENANCE

اىل/فان�صي لعمال النجارة
FANCY CARPENTRY WORKS

تعديل عنوان/Building Name من 165535 اىل 257961
تعديل عنوان/Building Owner Name من ال�صيد را�صد حممد عابد واخرين اىل 

عبداهلل وح�صن علي حممد ال�صايغ
Shop اىل Floor  من UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�صاط/ا�صافة منجرة )ور�ض النجارة( )1622007(
تعديل ن�صاط/حذف �صيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
لا�صت�صارات  البتكار  جودة  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الإدارية  رخ�صة رقم:2386699 
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ مركز جودة البتكار لا�صت�صارات الإدارية
JAWDET AL EBTIKAR CONSULTATION MANAGMENT CENTER

اىل/مركز جودة البتكار لا�صت�صارات الإدارية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
 JAWDET AL EBTIKAR CONSULTATION MANAGMENT

CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

 اإعـــالن �شطب قيد
اآند  هيلث  �صكوت  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
قد  املتحدة(  )اجلن�صية:اململكة  اأبوظبي   - ليمتد  �صيفتي 
ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت 
 - الفطيم  حممد  ماجد  نورة   - ال�صياحي  النادي  )العنوان: 
ال�صركات  �صجل  رقم )4747( يف  واملقيدة حتت  �ض.ب:2617( 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج 
احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�صر على  تاريخ  ل يتجاوز �صهر من 

القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

حكـــومــة دبـــــي- �ضلطـة واحـة دبـي لل�ضيليكـون

اإع��ان رق��م )2019/9(
بيانات  بع�ض  تعديل   / اإل��غ��اء  ع��ن  لل�صيلكون  دب��ي  واح���ة  �صلطة  تعلن 
اأي  جهة  اأو  �صخ�ض  كل  فعلى  اإع���ان،  بكل  حم��دد  هو  ح�صبما  الرخ�ض 
تاريخ  اأ�صبوعن من  املخت�صة خال  املحكمة  اعرتا�ض مراجعة  اأو  حق 

الإعان دون حتمل ال�صلطة اأدنى م�صئولية جتاه حقوق الغر.
اإلغــاء الرخ�ضـة:

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �ضلطة واحـة دبــي لل�ضيليكــون

تغيري الأ�ضم التجاري /ال�ضكل القانوين:

رقم الرخ�صة
1962
1391
2167

72
2233

�صاحب الرخ�صة:    
  Gurtam FZE                    قورتام م م ح

GREEN WORLD TECHNOLOGIES - FZE غرين ورلد تكنولوجيز م م ح
 AMAZINE FZE                  اأمازين - م م ح

Al Rais Travel and Shipping Agencies )L.L.C( )وكالت الري�ض لل�صفريات والبواخر )�ض.ذ.م.م
China Merchants Harbours Overseas FZE ت�صاينا مر�صاند�ض هاربور اوفر�صيز - م م ح

رقم الرخ�صة

3115

To                        ال�صم التجاري اجلديد
ليميجرين لتجارة م م ح

LIMEGREEN TRADING FZE

From                   ال�صم التجاري القدمي
اأوليف د�صرتبيو�صن م م ح

Olive Distribution FZE 

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
اياد  ابو  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1110457 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حمد حممد را�صد �صامل الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صيف �صعيد حممد عبداهلل الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإعــــــــــالن
امارت�ض  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فريندز للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1267179 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي عبداهلل �صعيد �صامل الكتبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف را�صد حميد �صامل املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة  
رقم:CN 1114482 بال�صم التجاري مقهى وكافتريا 
�صكوديتو بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 
كما كان عليه �صابقا. فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 
على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خال 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - الفجر

بنت حممد  ن��ورة  رعاية معايل  حتت 
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزي��������رة  ال���ك���ع���ب���ي 
نظمت  زاي���د،  جامعة  رئي�ض  امل��ع��رف��ة 
الدورة  باجلامعة  اجلامعية  الكلية 
ال�صنوي  م����وؤمت����ره����ا  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
وتدري�ض  ال���ل���غ���وي���ة  "التطبيقات 
مع  "التفاعل  ع��ن��وان  حت��ت  اللغات"، 
التغير: اجتاهات جديدة يف التعليم 
والتعلم".  وا�صتمرت جل�صات املوؤمتر، 
ال���ذي ي��ع��د الأك����رب م��ن ن��وع��ه يف هذا 
مدار  على  العربية،  باملنطقة  املجال 
امل��وؤمت��رات بفرع  اأي��ام يف مركز  ثاثة 
الدكتور  بح�صور  دب���ي،  يف  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  مدير  نائب  ويل�صون  مايك 
الإدارية  الهيئتن  اأع�صاء  من  وع��دد 
وال��ت��دري�����ص��ي��ة، ومب�����ص��ارك��ة نخبة من 
املتحدثن الدولين اإىل جانب مئات 
واملتخ�ص�صن  وال��رتب��وي��ن  اخل���رباء 
يف خمتلف اللغات، الذين قدموا من 
خمتلف قارات العامل يدفعهم حما�ض 
ال�صخ�صية  مهاراتهم  لتح�صن  كبر 
اأ�صاليب  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال���ت���دري�������ض  يف 
وناق�ض  م��ب��ت��ك��رة.  وح���ل���ول  اإب���داع���ي���ة 
جل�صة   300 ن��ح��و  خ����ال  امل����وؤمت����ر 
م��ن الطروحات  ع����دداً  وور���ص��ة ع��م��ل 
املهمة بينها، على �صبيل املثال، تطوير 
لغر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم  م��ع��اي��ر 
اللغة  معلمي  اإع����داد  ب��ه��ا،  الناطقن 
للبحث  اخلليج  مبنطقة  الإجنليزية 
امل��ث��ل��ى يف تعليم  امل��م��ار���ص��ات  ال��ع��ل��م��ي، 
اللغة العربية وتعلمها، تعزيز مهارات 
اللغة،  ���ص��ف��وف  يف  ال��ن��ق��دي  التفكر 
بالن�صر يف  الأبحاث اجلديرة  واإع��داد 
ورحب  وغ��ره��ا.  العلمية،  ال��دوري��ات 
ريا�ض  ال���دك���ت���ور  الأ�����ص����ت����اذ  ����ص���ع���ادة 
املهيدب مدير جامعة زايد بامل�صاركن 
الق�صايا  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً  امل��وؤمت��ر،  يف 
اإىل  يهدف  حيث  لها،  يت�صدى  التي 
التطبيقين  ال���ل���غ���وي���ن  م�������ص���اع���دة 
وم���ع���ل���م���ي ال����ل����غ����ات ل���ي�������ض ف���ق���ط يف 
املجال،  ه���ذا  يف  ال���ت���ط���ورات  م��واك��ب��ة 
ول��ك��ن اأي�����ص��ا يف ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه دفة 
خال  م��ن  والتعلم  التعليم  تطوير 
التطوير  يف  للم�صاركة  فر�ض  توفر 
املجال  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ص��راً  امل��ه��ن��ي.. 
يف  وامل�صاركة  م�صتمرة  تغرات  ي�صهد 

هذا املوؤمتر ت�صتجيب لهذه التغرات، 
حيث تظل الآف��اق مفتوحة ملزيد من 
التعليم  الأفكار والنظريات يف جمال 
الدكتورة  قالت  جهتها،  من  والتعلم. 
وفاء زغبور م�صاعدة العميد للبحوث 
وال���ت���وع���ي���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة اجل���ام���ع���ي���ة اإن 
موؤمتر اللغويات التطبيقية وتدري�ض 
اللغات 2019يعد مظلة للعديد من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��م��ي��زة وال��ه��ام��ة والتي 
يف  واملتخ�ص�صن  الأكادميين  تخدم 
اأ�صعدة،  عدة  على  التطبيقية  اللغات 
ي�صت�صيف متحدثن معروفن  حيث 
على  التطبيقية  اللغويات  جم��ال  يف 
برناجمه  وي��ح��ت��وي  دويل،  م�����ص��ت��وى 
ور����ص���ة عمل   300 ال�����  ق���راب���ة  ع��ل��ى 
متخ�ص�صن  م����ن  ن���ق���ا����ض  وح���ل���ق���ة 
ومهتمن قادمن من نحو 25 دولة 
العربي  وال��وط��ن  اخلليج،  منطقة  يف 
واأف��ري��ق��ي��ا واأوروب��������ا ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
اآ�صيا.  �صرق  ودول  الاتينية  اأمريكا 
تدريبية  12حلقة  ع��ل��ى  وي�����ص��ت��م��ل 
م���درب���ون حمليون  ي��ع��ق��ده��ا  م��ك��ث��ف��ة 
ي�صتمل  كما  متخ�ص�صون.  ودول��ي��ون 
الن�صر  ودور  ل��ل��ك��ت��ب  م��ع��ر���ض  ع��ل��ى 
ال�صلة  ذات  ل���ل���وظ���ائ���ف  وم���ع���ر����ض 
املوؤمتر  متيز  ال��ل��غ��ات.  وتعلم  بتعليم 
باللغتن  لبحوث  املتميزة  بامل�صاركات 
اأن  واأ���ص��اف��ت  والإجن��ل��ي��زي��ة.  العربية 
با�صت�صافة  ال��ع��ام  ه��ذا  متيز  امل��وؤمت��ر 
وهي  ال�صغر"،  "الراوي  م�����ص��اب��ق��ة 
مبادرة مت تن�صيقها مع وزارة الرتبية 
والتعليم وباإ�صراف وتن�صيق الدكتورة 
رحاب ال�صافعي، وبالتعاون مع جمعية 
حماية اللغة العربية. وهدفت امل�صابقة 
باإدماج  ال��رب��ي��ع  اإج����ازة  ا�صتثمار  اإىل 

مناف�صة  اأمورهم يف  واأولياء  الأطفال 
ي���ت���م م����ن خ���ال���ه���ا ت��ق��ي��ي��م م���ه���ارات 
�صنوات   8 اإىل   4 �صن  م��ن  الأط��ف��ال 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ق�����ص��ة  رواي������ة  يف 
الف�صيحة، وبينما كنا نتوقع م�صاركة 
الأط��ف��ال و�صلنا ما  اأع���داد قليلة من 
م�صتملة  م�����ص��ارك��ة   118 ع��ل��ى  ي��زي��د 
اأ�صحاب  م��ن  اأط��ف��ال  م�����ص��ارك��ات  على 
الهمم. واأو�صحت اأن مبادرة اللغويات 
بالتعاون  ب�����داأت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
احلكومية  اجل���ام���ع���ات  ب����ن  امل���ث���م���ر 
واخلا�صة، لتوفر فر�ض النمو املهني 
وا�صتخدامه  اللغوي  التنوع  وم�صاندة 
وت���دري�������ص���ه يف دول������ة الإم����������ارات مبا 
يتوافق مع التنوع الدميغرايف لدولة 
الإمارات الذي ي�صتمل على ما يقارب 
ال� 200 جن�صية يتكلم اأهلها ما يزيد 
املوؤمتر  يف  ل��غ��ة. وحت���دث   100 على 
اللغويات  اأ�صتاذ  �صحادة  علي  الدكتور 
التطبيقية بجامعة الإمارات العربية 
املتحدة حول ما حققته مقاربة "تعليم 
 ،"  TBLT"املهام القائم على  اللغة 
على  اللغة  تعليم  برنامج  ت�صميم  اأي 
تلك  الأن�صطة تقرتب من  جملة من 
التوا�صل  م���واق���ف  يف  حت�����ص��ل  ال��ت��ي 
وا�صتقباًل،  اإر���ص��اًل  الطبيعي  اللغوي 
وتطرق اإىل ما ميكن ال�صعي لتحقيقه 
م��ن خ���ال ه���ذه امل��ق��ارب��ة، لف��ت��اً اإىل 
اأن��ه��ا �صمدت يف الخ��ت��ب��ار لأك���ر من 
الع�صرين  خ���ال  فتو�صعت  ع��ق��دي��ن، 
الفائتة  ���ص��ن��ة  وع�����ص��ري��ن  اخل��م�����ض  اأو 
كمنهجية  وترت�صخ  تتو�صع،  ومازالت 
الأجنبية  ال���ل���غ���ة  ل��ت��ع��ل��ي��م  م���ائ���م���ة 
الكثر من  اأن  ثانية، ول عجب  كلغة 
املعلمن يف جميع اأنحاء العامل بداأوا 

على  التدري�صية  ممار�صاتهم  يغرون 
"تعليم اللغة القائم  باأن  اعتقاد قوي 
على املهام" بات اأكر تي�صراً لكت�صاب 
الثانية واأكر فعالية يف جمال  اللغة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، وق���د ث��ب��ت جيداً 
ه��ذا الع��ت��ق��اد، وم��ع ذل��ك مل ُت�صتَغّل 
د.  بالكامل بعد.  وق��دم  املقاربة  ه��ذه 
بجامعة  الأ�صتاذ  قا�صم  جابر  حممد 
لتطوير  م���دخ���ًا  اأي�������ص���اً  الإم��������ارات 
لغر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم  م��ع��اي��ر 
ا�صتهله بعر�ض منوذج  الناطقن بها، 
مفهوم  خ��ال��ه  م��ن  اأو���ص��ح  تطبيقي 
اللغة  تعليم  ومعاير  عامة  املعاير 
ب��غ��ره��ا ب�صفة  ل��ل��ن��اط��ق��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اللغة  تعليم  واأهمية  خا�صة، 
واأهمية  اأخ������رى،  ب��ل��غ��ات  ل��ل��ن��اط��ق��ن 
تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات 
اأخرى على �صوء املعاير، ومنطلقات 
العربية  ال��ل��غ��ة  تعليم  م��ع��اي��ر  و���ص��ع 
للناطقن بلغات اأخرى، واخل�صائ�ض 
واأه��داف معاير  الرتبوية للمعاير، 
بلغات  ل��ل��ن��اط��ق��ن  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
اأخرى.  وحتدثت د. هنادا طه، اأ�صتاذة 
زايد  بجامعة  العربية  اللغة  كر�صي 
فاأو�صحت اأن مت تعليم اللغة العربية 
الأخ�����رة ب�صكل  الآون�����ة  ا���ص��م��ح��ل يف 
العوامل  م���ن  ال��ع��دي��د  ب�����ص��ب��ب  ك��ب��ر 
التي يعود بع�صها اإىل اأ�صاليب تقدمي 
هذه اللغة وتدري�صها والبع�ض الآخر 
ما  وتعليمية،  �صيا�صية  ع��وام��ل  اإىل 
اإىل جتميد حركتها وهي تدخل  اأدى 
اإل  والع�صرين..  احل���ادي  ال��ق��رن  اإىل 
ب��ت��ن��ا ن�صهد ج���ه���وًدا غر  ال��ي��وم  اأن��ن��ا 
اإح��داث تغير  م�صبوقة وحر�صاً على 
يف ه��ذا ال��واق��ع وال��ب��دء يف النظر اإىل 

التي  ال��ع��امل  لغة  باعتبارها  العربية 
هنادا  د.  وتناولت  الأف�صل.  ت�صتحق 
التعلم  اأعاقت  التي  التحديات  بع�ض 
ال���ك���ايف ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ركزت 
ع���ل���ى ق�����ص�����ض ال���ن���ج���اح ال���ت���ي ب�����داأت 
القراءة،  مبادرات حتدي  مثل  تظهر، 
وال�صرتاتيجيات الوطنية ملحو الأمية 
اأن يكون  وغ���ره���ا، وك���ل ه���ذا مي��ك��ن 
اإعاء  تعيد  نه�صة  لإح���داث  ال��داف��ع 
�صاأن اللغة العربية. وتناولت الدكتورة 
جامعة  م��ن  ب��روت-ج��ري��ف��ل��ر،  جانينا 
ن��ي��وي��ورك ب��وف��ال��و، م��و���ص��وع تطوير 
املتعلمن  ب��ن  لغتن  اإج����ادة  م��ه��ارات 
الإجنليزية  يتعلمون  الذين  ال�صغار 
املرتتبة  والآث��ار  العامل  على م�صتوى 
على ذلك من زاويتي البحث و�صيا�صة 
يف  التحول  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  التنفيذ. 
باعتبارها  الإجنليزية  اللغة  وظيفة 
و�صيلة للتعليم من خال ا�صتخدامها 
ون�صرها  وب��ن��ائ��ه��ا  امل��ع��رف��ة  ك�����ص��ب  يف 
العلماء ل يزال م�صتمرا لتغذية  بن 
الطلب العاملي على م�صتوى عال من 
على  الأمم  وق���درة  اللغة،  يف  الكفاءة 
اإن��ت��اج ل��غ��ات م��ت��ع��ددة. وب��اإج��ادة اللغة 
الإجنليزية مب�صتوى متقدم جنباً اإىل 
جنب مع اللغات الأخرى اأ�صبح اإتقان 
اللغة"اللغات" الأخرى مفتاًحا عاملًيا 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة. وه����ذه احلاجة  ل��ل��ق��درة 
اأعظم  من  واح��دة  قيادة  على  ت�صاعد 
جتارب تعلم اللغة يف العامل. وحتدث 
ك����ارول م��ن ج��ام��ع��ة بورتو  ك��ي��ف��ن  د. 
تعليم  يف  الأم  اللغة  اإدراج  ع��ن  ري��ك��و، 
التعددية  وت��ع��زي��ز  الأخ�����رى،  ال��ل��غ��ات 
تواجه  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات  ال��ل��غ��وي��ة 
ن�����ص��اأوا يف  الطلبة والأ���ص��ات��ذة ال��ذي��ن 
تتع�صب  را�صخة  اأي��دي��ول��وج��ي��ات  ظ��ل 
لأحادية اللغة وعدم املزج بن اللغات.

وكان الافت يف املوؤمتر ور�صة العمل 
الكويتي  ال��ك��رة  ق��دم��ه��ا لع���ب  ال��ت��ي 
اإىل تعليم  الذي تطرق  ها�صم عدنان 
م�صلطاً  ال��ق��دم،  ك��رة  لاعبي  اللغات 
اللغة  تعليم  يف  جتربته  على  ال�صوء 
الإجن���ل���ي���زي���ة ل���زم���ائ���ه لع���ب���ي كرة 
رعت  وق��د  يتقنوها.  ال��ق��دم مم��ن مل 
والقن�صلية  ال�صفارة  من  كل  امل��وؤمت��ر 
الأمريكية يف الإمارات، �صركة ليربتي 
اأمركان  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رك��ز  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 

اإجنلي�ض و"تويفل".

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

الم��ل رحالها يف مدينة  �صعلة  حطت 
خال  التعليمي  بينونة  مبجمع  زايد 
رحلتها التي طافت بها دولة المارات 
مركز  يف  ج��ول��ت��ه��ا  ت��خ��ت��ت��م  ان  ق���ب���ل 
اخلمي�ض  غ��دا  الريا�صي  زاي��د  مدينة 
و�صط اللف من الفعاليات املجتمعية 
وطاب املدار�ض . وقال الدكتور عبدا 
عام  م��دي��ر  احل��م��ادي  جا�صم  لرحمن 
والتدريب  للتعليم  اإب��وظ��ب��ي  م��ع��ه��د 
الفعاليات  افتتاح  كلمة  خال  املهني  
ت�صهدها  تاريخية  حل��ظ��ات  اأن��ه��ا    “
اأر�ض الإم��ارات اليوم ،،،فمنذ تاأ�صي�ض 
�صعلة  ت�����ص��ل   ... اخل���ا����ض  الأومل���ب���ي���اد 
الأمل للمرة الأوىل اإىل دولة الإمارات 
ال�صرق  وم��ن��ط��ق��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الريا�صي  احل����دث  ه���ذا  يف  الأو����ص���ط 
الإن�صاين ال�صتثنائي والأكر ت�صامنا 
�صعلة  بو�صول  �صعيدين   ،،، العامل  يف 
يرفعها  ال��ظ��ف��رة  منطقة  اإىل   الأم���ل 
اأبطال من خمتلف دول العامل جاُءوا 

لر�صموا لوحة من التاآزر والت�صامن 
والتنوع  لاأخوة  عاملياً  رمزاً  ويحملوا 
والتكاتف وليو�صلوا ر�صالتهم ال�صامية 
اأ�صحاب  فهم   ،،، جمعاء  لاإن�صانية 
البطولت  اأ�����ص����ح����اب  وه�����م  ال���ه���م���م 
والإجن��ازات والتميز.  واأك��د احلمادي 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب���ه  ت���ق���وم  م���ا  اإن 
ودول���ت���ن���ا احل��ب��ي��ب��ة م����ن الإجن��������ازات 
واإن  للفخر  م��دع��اة  ل��ه��و  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
العاملية  لاألعاب  اأبوظبي  ا�صت�صافة 

اإجناز  اخلا�ض2019هو  لاأوملبياد 
اإىل  ي�صاف  جديد  واإن�صاين  تاريخي 
�صجل اإجنازات دولة الإمارات العربية 
مبادراتها  على  عودتنا  التي  املتحدة 
ما  ك��ل  لحت�صان  وال�صّباقة  ال��رائ��دة 
ب��اخل��ر ويعزز  الإن�����ص��ان��ي��ة  ي��ع��ود على 

التقاء ال�صعوب باأمن و�صام.  
الأم����ل  ���ص��ع��ل��ة  ا���ص��ت��ق��ب��ال  اإن ح���ف���اوة 
يف ك���اف���ة اإم��������ارات ال����دول����ة اإمن�����ا هي 
الوعي  مل�����ص��ت��وى  ح��ق��ي��ق��ي  ان���ع���ك���ا����ض 

اأ�صحاب  واإمكانات  بحقوق  املجتمعي 
ال��ه��م��م وت��ك��ات��ف امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
الدائمة  وم�����ص��اع��ي��ه  اأط���ي���اف���ه  ب��ك��اف��ة 
والعمل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اح��م  ن��ح��و 
الإن�صانية  القيم  اإىل جانب  التطوعي 
اأبناء  ا�صتمدها  التي  الت�صامح   وروح 
نهج  من  عليه  واملقيمن  الوطن  ه��ذا 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة ال��ت��ي ت��ع��د اليوم 
الدمج  حت��ق��ي��ق  يف  رائ��������داً  من����وذج����اً 
الت�صامح  ق��ي��م  وت��ر���ص��ي��خ  امل��ج��ت��م��ع��ي 

الفاعلة  امل�صاركة  وت�صجيع  والرتابط 
ل���ك���اف���ة ف���ئ���ات امل���ج���ت���م���ع، ف���ق���د اأول�����ت 
كبراً  اه��ت��م��ام��اً  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
�صمن  دائ��م��اً  و�صعت  الهمم  باأ�صحاب 
توفر  اإىل  الوطنية  اإ�صرتاتيجيتها 
ال��ب��ي��ئ��ة امل���وات���ي���ة ل��ل��و���ص��ول ب��ه��م اإىل 
مرحلة التمكن وامل�صاركة الفاعلة يف 
على  واملجتمعية  احلياتية  الأن�صطة 
اأعلى امل�صتويات، وامل�صاهمة يف مبادرات 
جمالت  خمتلف  يف  التنموية  الدولة 

احل���ي���اة. ك��م��ا ك��ر���ص��ت دول���ة الإم�����ارات 
م�صرق  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء  يف  ج���ه���وده���ا 
الدمج  لتحقيق  حم��دود  ل  وا�صتثمار 
وتوفر  ال��ه��م��م  لأ����ص���ح���اب  ال��ف��ع��ل��ي 
كافة  وتذليل  والتفوق  التميز  اأ�صباب 
ثقتها  من  انطاقاً  اأمامهم  العقبات 
الا  واإم��ك��ان��ات��ه��م  بقدراتهم  الكاملة 
يتجزاأ  ل  مهم  ج��زء  كونهم  حم���دودة 
من تكوين املجتمع الإماراتي.   واأكد 
رئي�ض  ال��ه��ام��ل��ي  بخيت  ���ص��امل  امل��ق��دم 

م���رك���ز ���ص��رط��ة م��دي��ن��ة زاي�����د خال 
الإم����ارات  دول���ة  ا�صت�صافة  اأن  كلمته 
الأكرب  اجل��م��ع  ه��ذا  الت�صامح  ع��ام  يف 
يف ت���اري���خ الومل���ب���ي���اد اخل���ا����ض ال���ذي 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ريا�صين  ي�صم 
يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  دول�����ة   192 م���ن 
واعتزاز  فخر  م�صدر  البطولة  تاريخ 
وزارة  اأن  الهاملي  واأ���ص��اف   . للجميع 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��داخ��ل��ي��ة وال��ق��ي��ادة 
ابوظبي تت�صرف باحلفاظ على الإرث 

امل��ت��ب��ع ل��اومل��ب��ي��اد اخلا�ض  وال��ت��ق��ل��ي��د 
�صعلة  م�صرة  يف  ال�صباط  ومب�صاركة 
الأمل ليعربوا عن دعمهم وتقديرهم 
التي  ال�صامية  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل��اأه��داف 
ر�صالة الوملبياد اخلا�ض خللق  حتلها 
ال�صرورية  والفر�ض  املنا�صبة  البيئة 
لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م وه���و الأم�����ر الذي 
الر�صيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  روؤي���������ة  ي���ح���ق���ق 
الهمم يف  الكامل لأ�صحاب  لاندماج 

جمتمعنا  

�شعلـة االأمــل حتــط رحالهــا يف الظفــرة و�شــط اإقبـال كبيــر من املجتمـع املحلــي 

•• اأم القيوين-وام :

املناخي  التغر  وزارة  القيوين حمات مكثفة لإنفاذ قرار  اأم  بلدية  نفذت 
والبيئة اخلا�ض بتنظيم �صيد وت�صويق اأ�صماك ال�صعري وال�صايف العربي يف 
مو�صم تكاثرها ابتداء من الأول من مار�ض وحتى 30 اأبريل املقبل . كما 
نفذت حملة توعية ب�صاأن تنظيم �صيد وجتارة اأ�صماك القر�ض ،على اأن يبداأ 
احلظر املو�صمي ل�صيد اأ�صماك القر�ض يف مياه الدولة مع بداية �صهر مار�ض 
التغر  وزارة  ال�صادر من  ال��وزاري  القرار  يونيو ح�صب  �صهر  نهاية  وحتى 
املناخي والبيئة رقم 43 ل�صنة 2019 ب�صاأن تنظيم �صيد وجتارة هذا النوع 
من الأ�صماك وتعريفهم امل�صتهدفن من احلمات بالت�صريعات التي متنع 
الدرجة  من  بالنقرا�ض  مهدداً  باعتبارها  الأ�صماك  من  النوع  هذا  �صيد 

البيئة وال�صامة  اأك��دت ميثاء جا�صم �صايف مدير قطاع حماية  . و  الأوىل 
اإطار اخلطة العامة للبلدية  اأن هذه احلمات تاأتي يف  العامة يف البلدية 
املحات يف  اأ�صحاب  على  والتفتي�ض  الرقابة  تكثيف حمات  ت�صمل  والتي 
�صوق ال�صمك واملحات التجارية بالإمارة للتاأكد من التزامها ببنود قرار 
�صيد الأ�صماك الذي مينع �صيد اأ�صماك ال�صعري وال�صايف العربي يف مياه 
ال�صيد بالدولة،كما مينع القرار ت�صويق اأ�صماك ال�صعري وال�صايف العربي 
و  م�صتوردة  اأو  كانت حملية  �صواء  الإم���ارة  يف  واملتاجر  الأ���ص��واق  يف جميع 
غر  بطريقة  القر�ض  اأ�صماك  ي�صطاد  من  على  يتوجب  اإن��ه  على  �صددت 
مق�صودة خال فرتة املنع اإعادتها اإىل مياه البحر متوخياً العناية الكاملة 
اأ�صماك القر�ض تخ�صع للحماية  اأنواعاً عدة من  اأن  ل�صامتها. واأو�صحت 
التامة مبوجب القانون يف دولة الإمارات ويحظر �صيدها يف اأوقات حمددة 

من العام، خ�صو�صاً يف موا�صم التكاثر التي ت�صتمر من �صهر مار�ض حتى 
التي  وال��ق��رارات  القوانن  اإنفاذ  متابعة  البلدية  دور  ان  يونيو..مو�صحة 
الروة  حماية  �صاأنها  من  والتي  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  من  ت�صدر 
البحرية الوطنية وجنري يف �صبيل ذلك حمات توعية وتثقيف للمجتمع 
املهددة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  ع��ل��ى  للحفاظ  ال��ع��ام  ال��وع��ي  م�صتوى  ل��رف��ع 
الت�صال  واإدارة  العامة  وال�صامة  البيئة  حماية  قطاع  وقام  بالنقرا�ض. 
احلكومي بالبلدية ووفد من وزارة التغر املناخي والبيئة بتنفيذ حمات 
القيوين  اأم  مهرجان  يف  م�صاركتهم  خال  واجلمهور  لل�صيادين  توعوية 
التي  الإر���ص��ادي��ة  وال��ل��وح��ات  الكتيبات  ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث  الأ���ص��م��اك  ل�صيد 
تو�صح الأنواع املحظور �صيدها وت�صويقها، و تقدمي الن�صائح والإر�صادات 

لل�صيادين واجلمهور حول اأهمية القرارات املنظمة وتفا�صيلها.

بلدية اأم القيوين تنفذ حمالت مكثفة الإنفاذ القرارات الوزارية اخلا�شة بتنظيم ال�شيد 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  م��ن  انطاقاً 
بلدية  توا�صل  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
اللكرتونية  ال��ب��واب��ات  تركيب  م�����ص��روع  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
لاأ�صوار ال�صبكية على الطرق اخلارجية التي تربط مدن 
املنطقة، وذلك يف كل من مدينة زايد، غياثي، ال�صلع، دملا، 
املرفاأ وليوا وي�صمل امل�صروع تركيب 140 بوابة الكرتونية 
للطرق  ال�صبكية  الأ���ص��وار  على  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل 
اخلارجية بتكلفة بلغت 9.5 مليون درهم. ويهدف امل�صروع 
الطريق  مل�صتخدمي  املرورية  ال�صامة  على  احلفاظ  اإىل 

واملحافظة على البيئة والروة احليوانية، وحت�صن املظهر 
على  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة  وحت��ر���ض  للمنطقة.  ال��ع��ام 
تكثيف جهودها للحد من خماطر احليوانات ال�صائبة على 
الطرقات الداخلية واخلارجية، وتقليل اخل�صائر الناجمة 
وذل��ك �صمن  احليوانات،  تلك  ت�صببها  التي  احل��وادث  عن 
امل��ب��ادرات واجل��ه��ود املختلفة، وال��ق��ي��ام بحمات  ع��دد م��ن 
احليوانات  وج���ود  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  امل��خ��اط��ر  لك�صف  ت��وع��ي��ة 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة. وتتخذ  امل��ن��اط��ق  ال���ط���رق ويف  ال�����ص��ائ��ب��ة ع��ل��ى 
البلدية كافة الإجراءات الوقائية التي ت�صمن عدم وجود 
احليوانات ال�صائبة، وذلك من خال العديد من اخلطط 

والربامج ال�صاملة، و�صمن م�صوؤوليتها الجتماعية.

حمدان بن حممد يح�شر 
اأفراح بن حمودة واملال

•• اأبوظبي -وام:

ح�صر �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي حفل 
اأبوظبي مبنا�صبة  اأقيم ع�صر ام�ض يف ق�صر الإم��ارات يف  ال�صتقبال الذي 
اإىل كرمية ال�صيد عبداهلل حممد  زفاف حمودة غامن بن علي بن حمودة 
�صعيد املا. وقد هناأ �صمو ويل عهد دبي العرو�صن و ذويهما متمنيا لهما 

زفافا ميمونا و زواجا �صعيدا مكلا بالفرح و الرفاء و البنن.
وح�صر احلفل عدد من ال�صيوخ و اأعيان الباد و كبار امل�صوؤولن يف الدولة 

واأقارب العرو�صن .

بلدية منطقة الظفرة توا�شل تنفيذ م�شروع البوابات االإلكرتونية

موؤمتر دويل بجامعة زايد يبحث و�ضع معايري جديدة لتطوير تعليم اللغات

مبادرات »حتدي القراءة« واال�شرتاتيجيات الوطنية ملحو 
االأمية ميكن اأن تعيد »العربية« للنهو�س اإىل �شابق عهدها

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  اهلل  ����ص���ي���ف  ح����ف����اظ 
بنغادي�ض     ، ال���ب�������ص���ر  اب������و 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )bw0686132(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0563206180

فقدان جواز �شفر
جافيد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�صتان   ، ����ص���ان���ا  اق����ب����ال 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )DF1339062( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0565106793

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / حممود نزاكت 
باك�صتان     ، ف��ا���ص��ل  ك����رمي 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )bq0157983( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0556934332

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ام��ب��ارو دى 
الفلبن     ، بينا  فوينتى  ل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A4837994P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0528494430

فقدان جواز �شفر
ليجايا    / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبن     ، ب��ي��دلوان  اينوت 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A2812772P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0528494430

فقدان جواز �شفر

ن����ورم����ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبن     ، ج���رول���و  م����وىل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EC0584662( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0506117364

فقدان جواز �شفر
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130195
باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

  ،  08933  ، ، نيوجر�صي  نيو برنزويك   ، ب��ازا  اأن��د جون�صون  وعنوانه: وان جون�صون 
الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ: 2010/06/08 وامل�صجلة حتت الرقم: 130195 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 129028

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  127706 
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
   35  الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/14  وامل�صجلة حتت رقم 127706 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

2029/03/ 30 احلماية يف  30 /2019/03     وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  127707
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
41 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/14 وامل�صجلة حتت رقم 127707 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

2029/03/ 30 احلماية يف  30 /2019/03   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  127709 
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
43 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/03/08 وامل�صجلة حتت رقم 127709 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

 2029/03/ 30 وحتى تاريخ:  احلماية يف  30 /2019/03  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130121
باإ�صم : وكالت اجلابر التجارية  �ض.ذ.م.م

 وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت الرقم: 130121 بتاريخ: 2017/01/15

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 65368

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130123
باإ�صم : وكالت اجلابر التجارية  �ض.ذ.م.م

 وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت الرقم: 130123 بتاريخ: 2017/01/15

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 65370

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130196
باإ�صم : وكالت اجلابر التجارية  �ض.ذ.م.م

 وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت الرقم: 130196 بتاريخ: 2017/01/15

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 65361

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130197
باإ�صم : وكالت اجلابر التجارية  �ض.ذ.م.م

 وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2017/01/15 وامل�صجلة حتت الرقم: 130197 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 65362

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130198
باإ�صم : وكالت اجلابر التجارية  �ض.ذ.م.م

 وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت الرقم: 130198 بتاريخ: 2017/01/15

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/06/09 وحتى تاريخ: 2029/06/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

EAT 65366

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  135203
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات   
35 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/14 وامل�صجلة حتت رقم 135203 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

 2029/10/ 27 وحتى تاريخ:  احلماية يف  27 /2019/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  135208
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
45 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/15 وامل�صجلة حتت رقم 135208 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

 2029/10/ 27 وحتى تاريخ:  احلماية يف 27 /2019/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  135204 
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

اأبوظبي،  ال��راح��ة،  �صاطئ   ،)HQ( ع  م  �ض  العقارية  ال��دار  �صركة   / مبنى  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
41 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/10 وامل�صجلة حتت رقم 135204 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

 2029/10/ 27 وحتى تاريخ:  احلماية يف   27 /2019/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  135206
با�ص��م:  مرال لإدارة الأ�صول ذ.م.م

مبنى / �صركة الدار العقارية �ض م ع )HQ(، �صاطئ الراحة، اأبوظبي،  وعنوانه: 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
43 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2011/02/27 وامل�صجلة حتت رقم 135206 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

 2029/10/ 27 احلماية يف   27 /2019/10    وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/كايد اند كو ال ال بي
بن�صر التعديات املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل   العامة التجارية التالية:

بتاريخ : 6 �صبتمرب 2017   املودعة حتت رقم :  279204 
بتاريخ : 26 يوليو 2018 امل�صجلة حتت رقم : 279204 

تاريخ اإيداع الأولوية:  24 مار�ض 2017
 با�ص��م:  ابركرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال  

 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأحزمة  ا�صتحمام؛  اأرواب  ا�صتحمام؛  �صراويل  ا�صتحمام؛  اأث���واب  )ماب�ض(؛  لاأطفال  �صراويل  املاب�ض؛ 
)ماب�ض(؛ بلوزات؛ قطع ماب�ض �صفلية )ماب�ض(؛ �صراويل ق�صرة حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية 
اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�ض  من  جينز  رق�ض؛  ماب�ض  معاطف؛  اأط��ف��ال؛  ماب�ض  ع��ب��اءات؛  ق�صرة(؛ 
لاأذنن )ماب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرة؛ ماب�ض من ال�صوف؛ ماب�ض من الفرو )ماب�ض(؛ قفازات 
ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ����ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )ماب�ض(؛ 
حمبوكة؛  قم�صان  )ماب�ض(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  ماب�ض  )ماب�ض(؛  للراأ�ض(  )اأغطية  برن�ض  قلن�صوة؛ 
ماب�ض  مريحة؛  ماب�ض  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  ماب�ض  للمواليد؛  ماب�ض  داخلية؛  ن�صائية  ماب�ض 
ن�صائية داخلية؛ اأغطية لل�صاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ 
�صراويل طويلة لا�صتعمال اليومي؛ ماب�ض لا�صتعمال اليومي؛ ماب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية 
مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )ماب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة حول ياقات املاب�ض؛ ربطات عنق؛ 
ماب�ض ليلية؛ ماب�ض خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفات )ماب�ض(؛ جاكيتات مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ 
لفاعات؛  اأرواب؛  للمطر؛ ماب�ض جاهزة؛  للمطر؛ ماب�ض مقاومة  قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف 
�صرتات؛  ق�صرة؛  �صورتات  ثقيلة؛  �صرتات  ريا�صية؛  ماب�ض  ق�صرة؛  ج��وارب  تنانر؛  قم�صان؛  �صالت؛ 
�صراويل طويلة ثقيلة؛ ماب�ض �صباحة للرجال؛ ماب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف 
للرياح؛  م�صادة  ماب�ض  داخلية؛  ماب�ض  حتتية؛  قم�صان  بناطيل؛  )ماب�ض(؛  علوية  ماب�ض  قطع  كم؛ 
اأغطية  �صبا�صب؛  اأحذية؛  �صنادل؛  الريا�صة؛  ا�صتخدامات  لغر  قدم  لبا�ض  باإ�صبع؛  �صبا�صب  القدم؛  لبا�ض 

 الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 الواق�عة بالفئة   : 25 

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )188 (  بتاريخ )31 مايو 2018(
التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

 تعديل العامة من:  

اإىل:

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  مار�س 2019 العدد 12578 

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2019/1/1927 

                 املنذر : ال�صيد/ ورثة املرحوم/ احمد احمد حممد الطاير - وميثلهم بالتوقيع ال�صيد/ 
العدل  اإماراتي اجلن�صية ، مبوجب وكالة قانونية م�صدقة من كاتب   - الطاير  حميد احمد احمد حممد 
بدبي برقم )2006/1/80368( بتاريخ 2006/10/31( وميثله بالتوقيع ال�صيد/ حم�صن بن ح�صن 
 بن غالب امل�صعود ، هندي اجلن�صية ، ويحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم )784-1975-2631750-4( ،
بتاريخ    )2018/1/267415( ب��رق��م  ب��دب��ي  ال���ع���دل  ك��ات��ب  م���ن  م�����ص��دق��ة  ق��ان��ون��ي��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب 

)2018/12/17(   العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف متحرك : 0506242483 
املنذر اليه ال�صادة / هاربن ميدل اي�صت مارين �صرفي�صز )�ض ذ م م( ، ال�صادر لها الرخ�صة التجارية من 
راج جي�صوراجان  مايكل  ال�صيد/  بالتوقيع  ، وميثلها  برقم )536721(  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة 
اإم���ارات���ي���ة رقم ب��ط��اق��ة ه��وي��ة  ���ص��ف��ر رق���م )P6531698( وي��ح��م��ل   ، ه��ن��دي اجل��ن�����ص��ي��ة وي��ح��م��ل ج����واز 

 )784 - 1967 - 1032506 - 7(
51  ا�صم املبنى :  364 رقم الوحدة :   - 444 العنوان : دبي - القوز ال�صناعية الأوىل - رقم الر���ض : 

م�صتودع الطاير - الإمارات العربية املتحدة - هاتف متحرك : 5033274 050 
ب��ن��ك دب���ي ال���ص��ام��ي بتاريخ  ال�����ص��ي��ك��ات رق���م )100208( ع��ل��ى  ب�����ص��رورة دف���ع قيمة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
2019/2/2 م بقيمة )-/ 00. 90.000( درهم ، وال�صيك رقم )100212( على بنك دبي ال�صامي 
دبي  بنك  على   )100214( رق��م  وال�صيك   ، دره��م   )5.600  .00  /-( بقيمة  م   2019/2/2 بتاريخ 
على   )100211( رقم  وال�صيك  دره��م   )18.000  .00  /-( بقيمة  م   2019/2/2 بتاريخ  ال�صامي 
، وذلك خال )30( يوم  18.000( درهم  2019/2/2 م بقيمة )-/00.  الإ�صامي بتاريخ  بنك دبي 
من تاريخ ا�صتام املنذر اليه هذا الن��ذار العديل. واخ��اء العقار يف فرتة اق�صاها )30( يوما من تاريخ 
ا�صتام هذا النذار العديل ، ودفع القيمة اليجارية حتى تاريخ الخاء التام وا�صت�صدار امر الداء ، مع 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد املدعو/ اأحمد �صعيد �صالح النعيمي ، اإماراتي 
اجلن�صية - �صهادة ا�صهم �صادرة من بنك م�صرف 

ابوظبي ال�صامي بعدد "151" �صهما برقم 
بامل�صرف  الإت�صال  عليه  يجدها  من   ،  107412

املو�صوع اأعاه او رقم  0504435444
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•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ا�صتجابة للتوجيهات ال�صامية من “اأم 
بنت  ال�صيخة فاطمة  الإمارات” �صمو 
العام  الن�صائي  الإحتاد  رئي�صة  مبارك 
والطفولة  الأم��وم��ة  جمل�ض  ورئي�صة 
مار�ض  من  ع�صر  اخلام�ض  يكون  ب��اأن 
الإماراتي  بالطفل  لاإحتفاء  يوم  هو 
واملتاحف فعالية  الآث��ار  دائ��رة  نظمت 
ا�صتهدفت  وال���ت���ي  وال�����رتاث  ال��ط��ف��ل 
عدد من طاب وطالبات املدار�ض بن 

اأروقة متحف راأ�ض اخليمة الوطني .
الفقرات  من  ع��دد  الفعالية  ت�صمنت 
طياتها  بن  حملت  والتي  والأن�صطة 
تتنا�صب  ب�صورة  اجلميل  املا�صي  عبق 

م���ع ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة امل���خ���ت���ارة حيث 
اأميه مرمي  بداأت الفعالية” بخروفة 
“ وه�����ي جم���م���وع���ة م����ن اخل����راري����ف 
�صردتها  ال����رتاث����ي����ة  )ال���ق�������ص�������ض( 
اأجيال  الواجف مدربة  الوالدة مرمي 

ل����اأط����ف����ال كما  امل���ح���ل���ي���ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة 
العمل  ور�ض  الفعالية عدد من  تخلل 
بالطريقة  العرائ�ض  �صناعة   كور�صة 
التعريف  و  ال���ق���دمي���ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  
وكيف  ال��رتاث��ي��ة  ال�صعبية  ب��الأل��ع��اب 

 ، املا�صي  يف  ميار�صونها  الأطفال  كان 
كما اإ�صتمتع الأطفال بقتناء احللويات 
التقليدية �صمن فقرة” دكان الفريج 
مت اإختتام الفعالية بالإعان عن  “و 
تراثي  زي  باأف�صل  الفائزين  اأ���ص��م��اء 
وت���ك���رمي امل�������ص���ارك���ن يف احل�������دث.  و 
الطنيجي  عبيد  اأح��م��د  �صعادة  ���ص��رح 
اإن  واملتاحف  الآث���ار  دائ���رة  ع��ام  مدير 
ال�صعبي  امل��وروث  ت�صعى لنقل  الدائرة 
وبالأخ�ض  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع 
�صيحملون  وال��ذي��ن  ال�صن  �صغار  فئة 
يف  امل�صرة  ويكملون  ال���رتاث   ر�صالة 
احل��ف��اظ على ت��راث الآب���اء والأج���داد 
م����ن الإن�����دث�����ار ل�����ذا ق���ام���ت ال����دائ����رة 
ب��ت��ف��ع��ي��ل جم��م��وع��ة م���ن الأن�����ص��ط��ة و 

والتي  العام  خال  امل�صتمرة  املبادرات 
ت�صتهدف هذه الفئة من خال وحدة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ث��ق��ي��ف ال��ت��اب��ع��ة ملتحف 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي  ح��ي��ث تطرح 
ه��ذه ال��وح��دة ب��رام��ج  متنوعة ت�صب 
يف جم��ال ال��ت��اري��خ والآث����ار وال���رتاث.  
الطفل  ي���وم  اإن  الطنيجي  اأ����ص���اف  و 
الإماراتي هي فر�صة جلميع اجلهات  
لنقل ر�صائل توعويه وتوجيهية لفئة 
الأطفال كلن ح�صب تخ�ص�صه ونحن 
اإتخذنا  وامل���ت���اح���ف  الآث������ار  دائ�����رة  يف 
منها  ينهل  منا�صبة  الطفل  ي��وم  م��ن 
الأط��ف��ال م��ن ت���راث الآب���اء والأج���داد 
ال��ط��ف��ل بالفائدة  ت��ع��ود ع��ل��ى  ب�����ص��ورة 

املمزوجة باملتعة.  

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 
املركزية  للعمليات  العامة  ب��الإدارة 
ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة راأ�����ض 
تثقيفية  ميدانية  حملة   ، اخليمة 
مل�صنع ال�صراميك �صمن حماتها 
التوعوية امل�صتمرة على مدار العام 
الفئة  توعية  احلملة  وا�صتهدفت 

العمالية بامل�صنع .
منها  ي�صتفيد  التي  احلملة  وت��اأت��ي 
امل�صانع  ع��ام��ل يف   300 اأك���ر م��ن 
حتقيق  يف  ال����ت����زام����ه����ا  اإط���������ار  يف 
الداخلية  وزارة  اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الطرق  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اأمناً عرب اتخاذ كافة  اأكر  وجعلها 
الازمة  وال��ت��داب��ر  الح��ت��ي��اط��ات 
الده�ض  حل��وادث  التعر�ض  لتجنب 
. وقال العقيد اأحمد ال�صم النقبي 
وال�����دوري�����ات  امل�������رور  اإدارة  م���دي���ر 
ب�صرطة راأ�ض اخليمة والذي تراأ�ض 

النقيب  ي���راف���ق���ه  ال����زائ����ر  ال����وف����د 
فرع  م��دي��ر  �صل�صول  عبيد  حم��م��د 
وعدداً  امل���روري  والإع���ام  التوعية 
م���ن ال�����ص��ب��اط و���ص��ف ال�����ص��ب��اط ، 
ب����اأن احل��م��ل��ة ت��ن��درج ���ص��م��ن جهود 
املجل�ض  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال��������وزارة 
اإمارات  جلميع  الحت���ادي  امل���روري 
الرابعة  فرعية  حملة  وهي  الدولة 

جميع  وت�صتهدف  العام  م��دار  على 
اأعمارهم  مبختلف  املجتمع  ف��ئ��ات 
�صواء   ، ول���غ���ات���ه���م  وج��ن�����ص��ي��ات��ه��م 
امليدانية  ال������زي������ارات  خ�����ال  م����ن 
احلكومية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ل���ل���دوائ���ر 
م�صتوى  ع���ل���ى  ك����اف����ة  واخل����ا�����ص����ة 
الآمن  بالعبور  لتوعيتهم  الإم���ارة 
امل�صاة  لعبور  املخ�ص�صة  وبالأماكن 

و���ص��رح ط��ري��ق��ة واآل��ي��ة ال��ع��ب��ور لهم 
مع اإجراء تدريب عملي على كيفية 
ال��ط��ري��ق للتاأكد  الآم���ن يف  ال��ع��ب��ور 

من و�صول الر�صالة لهم .
ا�صرتاطات  ب�صرح  ال��وف��د  ق��ام  كما 
الدراجات  ا�صتخدام  عند  ال�صامة 
لرفع  ي�صتقلونها  ال��ت��ي  ال��ه��وائ��ي��ة 
امل����روري لديهم م��ن خال  ال��وع��ي 

لبور  ال�صحيحة  بالطرق  تعريفهم 
من  خلوه  من  التاأكد  بعد  الطريق 
بالهاتف  الإن�صغال  وع��دم  املركبات 
اأو بغره اأثناء العبور ملا لذلك من 
خطر  اإىل  تعر�صهم  بالغة  خطورة 
ال���وق���وع ب���ح���وادث ال��ده�����ض ل قدر 
بحر�ض  تعريفهم  جانب  اإىل   ، اهلل 
�صرطة راأ�ض اخليمة بدورها الأمني 

الإم��ارة على �صامة  والإيجابي يف 
اأرواحهم وممتلكاتهم .

ال�صر واملرور  ق��ان��ون  ب��اأن  واأو���ص��ح 
الدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الحت������ادي 
ب�����ص��اأن ق��واع��د واإج������راءات ال�صبط 
املروري ن�صت مادته رقم 95 ب�صاأن 
اإيقاف املركبة على ممر عبور امل�صاة 
دعا  ح��ي��ث   ، دره����م   500 ب��غ��رام��ة 

ال�صم ال�صائقن اإىل احرتام اأماكن 
عبور امل�صاة وعدم جتاوز التعليمات 
ن�صت  بينما   ، ذل���ك  يف  وح��ق��وق��ه��م 
املادة رقم 65 بغرامة 400 درهم 
ب�صاأن اإيقاف مركبة بطريقة ت�صبب 
واإي��ق��اف��ه��ا بطريقة  ل��ل��م��ارة  خ��ط��ر 
تعرقل حركة امل�صاة ، يف حن جاءت 
املادة رقم 69 بغرامة 500 درهم 

اإعطاء  ل��ع��دم  م���روري���ة  ن��ق��اط  و6 
الأول������وي������ة ل��ل��م�����ص��اة يف الأم����اك����ن 
املخ�ص�صة لعبورها ، وفر�صت املادة 
رقم 89 بغرامة 400 درهم لعبور 
الأماكن  غ��ر  م��ن  للطريق  امل�����ص��اة 
املخ�ص�ض لعبورهم وعدم التزامهم 

بالإ�صارات ال�صوئية .
وق������ام ال����وف����د ب���ت���وزي���ع ع�������دداً من 
باللغات  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ربو����ص���ورات 
والهندية  والإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
“الأوردو” ل�صمان اإي�صال الر�صالة 
ال��ت��وع��وي��ة لأك����رب ع���دد مم��ك��ن من 
واأنها  الإم��ارة خا�صة  اجلن�صيات يف 
وهي  امل�صتهدفة  الفئة  مع  تتوافق 
الآ�صيوية ، حيث تت�صمن جمموعة 
امل��ع��ن��ي��ة يف توجيه  م��ن الإر�����ص����ادات 
املعنين باأهمية اللتزام بالقوانن 
والقواعد املعمول بها على م�صتوى 
�صامتهم  ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  ال����دول����ة 
و�����ص����ام����ة الآخ������ري������ن واخل���ا����ص���ة 

بحقوق وواجبات امل�صاة .

•• دبي -وام:
نظم نادي دبي لل�صحافة بدعم من موانئ دبي العاملية جل�صة 
املتقدمة”  القت�صادية  “ال�صحافة  برنامج  �صمن  تفاعلية 
املايل  النقد  ح��ول  عربية”  نيوز  “�صكاي  قناة  مع  بالتعاون 
مرورا  القدمية  الع�صور  من  بداية  بها  مر  التي  واملتغرات 
البلوك�صن  تكنولوجيا  وال�صرفة ودخول  العمات  برقمنة 

وتبنيها من قبل قطاع البنوك وحكومات بع�ض الدول.
الإع��ام��ي يف  املحتوى  تطوير  م��دي��رة  كلنرت  وق��ال��ت ح�صة 
ومبا�صرا يف  دورا مهما  الإع��ام  يلعب  لل�صحافة  دب��ي  ن��ادي 
مبا�صر  تاأثر  له  كما  امل�صتقبلية  القت�صادية  املوؤ�صرات  فهم 

والجتماعية  والثقافية  ال�صيا�صية  ال�صعدة  خمتلف  على 
القت�صادية  ال�صحافة  “برنامج  ط��رح  مت  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
املتقدمة” مل�صاعدة ال�صحافين على فهم املوؤ�صرات امل�صتقبلية 
تاأهيل  اإن  واأ���ص��اف��ت  متقدمة.  �صحافية  حتليل  اأدوات  وف��ق 
اأو  اقت�صاديا  ليكون  والإع��ام��ي  ال�صحفي  الكاتب  وتدريب 
�صرورة  اأ�صبح  اإعاميا  ليكون  املتمر�ض  القت�صادي  تاأهيل 
ملحة لتفعيل م�صاركته يف دفع عجلة التنمية نحو الأف�صل 
موؤكدة على اأن التخطيط للم�صتقبل القت�صادي وال�صتعداد 
والقطاعات  والإع��ام  ال�صحافة  م�صوؤولية م�صرتكة بن  له 
رئي�ض  بوظة  لبنى  قالت  جانبها  من   . املتنوعة  القت�صادية 
ق�صم الخبار القت�صادية يف قناة �صكاي نيوز عربية ان رفع 

وانعكا�صها  املوؤ�صرات  وتف�صر  القت�صادي  بال�صاأن  الهتمام 
اإذا نظرنا  ���ص��ي��م��ا  ل  وم�����ص��وؤول��ي��ة  واج�����ب  ه���ي  ال���ف���رد  ع��ل��ى 
للمتغرات ال�صريعة يف الأ�صواق والقت�صادات العاملية موؤكدة 
اأن كل حدث �صيا�صي اي�صا له حمرك وداف��ع اقت�صادي وكل 
ح��رك��ة يف اأ����ص���واق امل���ال ه��ي م��وؤ���ص��ر مل��ا ي��ح��دث و���ص��ي��ح��دث يف 
امل�صتقبل. بدوره قال عمر زكريا عبدو املحلل املايل وال�صريك 
اأهم  م��ن  ان  اأكادميي” الأم��ري��ك��ي��ة  ت��ري��د  “ملاركت  امل��وؤ���ص�����ض 
اأن  هو  حكومات  وحتى  و�صركات  ك��اأف��راد  نفعله  اأن  ميكن  ما 
نعمل على زيادة الوعي والثقافة املالية واحل�ض القت�صادي 
هي  القت�صادية  ال�صحافة  اأن  موؤكدا  املجتمع  مكونات  لكل 

ال�صريك ال�صرتاتيجي لهذا التوجه .

•• عجمان -وام:

التعليم  “قمة  يف  امل�����ص��ارك��ون  اأو���ص��ى 
ال�صيديل” - التي ا�صت�صافتها جامعة 
اخلليج الطبية يف عجمان على مدى 
يومن - بتحديد وتو�صيف خمرجات 
التعلم خلريج ال�صيدلة على م�صتوى 
الدولة، وو�صع حد اأدنى لعدد ال�صاعات 
املعتمدة لربامج البكالوريو�ض ودكتور 
ل�صمان  وذلك  واملاج�صتر،  ال�صيدلة 
اإيجابا  �صينعك�ض  مم��ا  اخل��ري��ج  ج��ودة 
بالدولة  ال�صحية  الرعاية  على جودة 
م��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اء التدريب 
وامل�صت�صفيات.  بال�صيدليات  للطلبة 
التي  ال��ق��م��ة  ك��م��ا ط���ال���ب���وا - خ����ال 
الأكادميي  الع��ت��م��اد  جل��ن��ة  نظمتها 
“�صوؤون  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
التعليم العايل”، بالتعاون مع جمل�ض 
العتماد لتعليم ال�صيدلة يف الوليات 
واجلمعية  الأم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 
الأم����ري����ك����ي����ة ل���ك���ل���ي���ات ال�������ص���ي���دل���ة - 
بدور  املجتمعي  ال��وع��ي  �صقف  ب��رف��ع 
الرعاية  ج��ودة  حت�صن  يف  ال�صيديل 

تطوير  �صرورة  مقرتحن  ال�صحية، 
جودة  ل�صمان  وط��ن��ي��ة  قيا�صية  اأُط����ر 
بن  التعاون  ودعم  ال�صيديل  التعليم 

كليات ال�صيدلة وامل�صت�صفيات.
واأكد الدكتور حممد يو�صف بنى يا�ض 
الأكادميي  العتماد  مفو�صية  مدير 
يف وزارة الرتبية والتعليم - يف كلمته 
الذي  احل���دث  اأهمية   - القمة  خ��ال 
املفو�صية وجمل�ض اعتماد  يجمع بن 
التعليم ال�صيديل يف اأمركا واللذين 
ت���ع���اون م�صرتك  ات��ف��اق��ي��ة  ت��رب��ط��ه��م��ا 
م�صرا   .. ال�صيديل  التعليم  لتطوير 
اإىل اأن القمة جتمع الكليات واجلامعات 
التي تقدم برنامج ال�صيدلة يف الدولة 
والرتكيز على اأهمية التدريب العملي 
ووجود معاير موحدة لتقييم برامج 
ال�صيدلة ووجود اعتماد دويل لربامج 

ال�صيدلة يف الدولة.
التعليم  يتجه  اأن  �صرورة  على  و�صدد 
العملي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ن��ح��و  ال�����ص��ي��ديل 
بتجربة  م�صت�صهدا  ال��درا���ص��ة  خ���ال 
جامعة اخلليج الطبية حيث مت ربط 
اجلوانب النظرية بالعملية من خال 

وخلدمة  للتعليم  مكر�صة  خم��ت��ربات 
املر�صى وبالتايل منح الطالب عملية 
مقاعد  ع��ل��ى  وه���و  متكاملة  تعليمية 
املفو�صية  �صعي  اإىل  لفتا   .. الدرا�صة 
املوؤ�ص�صات  مع  ال�صراكة  فل�صفة  لتبني 
العملية  لتطوير  املختلفة  التعليمية 
املعامات  ح��ج��م  وتقليل  التعليمية 
العتماد  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  ال���ورق���ي���ة 
عملية  ت�����ص��ب��ح  ب��ح��ي��ث  الأك������ادمي������ي 
اأكر �صا�صة  احل�صول على العتماد 
واأقل تكلفة. من ناحيته قال الدكتور 
اخلليج  جامعة  م��دي��ر  ح��م��دي  ح�صام 
ال�صيديل  التعليم  ق��م��ة  اإن  ال��ط��ب��ي��ة 
اجلل�صات  م�����ن  ال����ع����دي����د  ت�����ص��م��ن��ت 
املتخ�ص�صة  العمل  وور����ض  احل��واري��ة 
تطرقت  ال��ت��ي  العلمية  وامل��ح��ا���ص��رات 
اإىل خمتلف جمالت العمل ال�صيديل 
اأهم  اأح��د  اأن  .. مو�صحا  وم�صتجداته 
اأه�������داف ال��ق��م��ة ه���و الرت����ق����اء ب���دور 
ال�صيديل يف املجتمع، وتنمية وتطوير 

مهاراته العلمية واملهنية،.
وت���ن���اول���ت ج��ل�����ص��ة ال����دك����ت����ورة مرمي 
يف  ال�صيدلة  جمعية  رئي�ض  ك��ل��داري 

التعاون  اأوج��ه  الإم���ارات احلديث عن 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  ب��ن  امل�����ص��رتك 
املجتمع، مع اجلهات ال�صحية املحلية 
�صياغة  لإعادة  الأكادميية  والأو�صاط 
القطاع ال�صيديل، من خال التدريب 
الدولية  امل��ع��اي��ر  مل��ح��اك��اة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
�صيدلنية  رع���اي���ة  خ���دم���ات  وت���وف���ر 
ال��وزارة منحت  اأن  اإىل  عاملية، م�صرة 
العتماد  لتحقيق  الت�صهيات  جميع 
ولفتت   2021 ع��ام  بحلول  ال���دويل 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  م�صاركة  زي���ادة  اإىل 
اإىل  واأ������ص�����ارت  الأخ��������رة.  الآون�������ة  يف 
ال�صيدلة  دك��ت��ور  درج��ة  وج��ود  اأهمية 
الدرجات  ب��رام��ج  م��ن  ي��ع��ادل��ه��ا  م��ا  اأو 
الإقامة  برامج  وتطوير  الإكلينيكية، 
وتدريب  وال�������ص���ه���ادات  وال���دب���ل���وم���ات 
“الدواء  اإىل  م��ت��ط��رق��ة  ال���زم���ال���ة.. 
ال�صيادلة  وا�����ص����ط����اع   “ ال���ب���دي���ل 
املر�ض  واإدارة  اأك��رب يف توفرها  ب��دور 
للمر�صى..  ال�������ص���ام���ل���ة  وال����رع����اي����ة 
ا�صتحداث  اأه���م���ي���ة  ع����ن  م���ت���ح���دث���ة 
ب��رن��ام��ج اإق���ام���ة م��دت��ه ���ص��ن��ة لطاب 
عملية  ممار�صة  لهم  يوفر  ال�صيدلة 

الذين  بالأطباء  اأ�صوة  امل�صت�صفيات  يف 
ب���رام���ج زم���ال���ة. م���ن جانبها  ل��دي��ه��م 
املزروعي  نادية  الدكتورة  ا�صتعر�صت 
يف  ال�صيدلة  جمعية  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب   -
الإم������ارات وم�����ص��اع��د ال��ع��م��ي��د يف كلية 
ال�����ص��ي��دل��ة ب��ج��ام��ع��ة ال�������ص���ارق���ة اأه���م 
التحديات التي يواجهها قطاع التعليم 
على  واحل�صول  ال��دول��ة  يف  ال�صيديل 
ا�صتيفاء  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة  الع���ت���م���ادات 
مع  يتما�صى  مب��ا  امل��ح��ددة  املتطلبات 
العاملية  اإىل  بالو�صول  ال��دول��ة  روؤي���ة 
تطبيق  اإىل  اإ�صافة  كافة  امل��ج��الت  يف 
الذكاء  وت�صخر  الفرتا�صي  التعليم 
التعليمية  العملية  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
وال��������ذي ت��ن��ب��ه��ت ب���ع�������ض اجل���ام���ع���ات 
الطبية  اخلليج  كجامعتي  لأهميته 
وال�������ص���ارق���ة وق��ام��ت��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام��ه .. 
موؤكدة اأن الإمارات ت�صعى اإىل تطويع 
ج��م��ي��ع ال���ت���ح���دي���ات وحت���وي���ل���ه���ا اإىل 
جناحات . من جهته قال الربوفي�صور 
�صتيفن اآركل - مفو�ض هيئة العتماد 
والتعليم  الرتبية  وزارة  الأكادميي يف 
قيمة  ف���ر����ص���ة  ال���ق���م���ة  اإن  ب���ال���دول���ة 

ملختلف اجلهات لتتوا�صل مع بع�صها 
اإج������راءات  ب��خ��ط��ة ع��م��ل ذات  ت���اأت���ي  و 
وت�صمنت  للتحقيق.  وقابلة  ملمو�صة 
املحا�صرات  م����ن  جم���م���وع���ة  ال���ق���م���ة 
عمل  وور���ض  امل�صاركة  اجلهات  ملمثلي 
لر�صم خريطة طريق لتطوير التعليم 
على  وال��ت��ع��رف  ال��دول��ة  يف  ال�صيديل 
بالتعليم  للنهو�ض  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض 
القمة  ����ص���ارك يف   . امل��ه��ن��ة  ومم��ار���ص��ة 
اجلامعات  يف  ال�صيدلة  كليات  عمداء 

ع��ل��ى م�صتوى  احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة 
الدولة منها جامعة ال�صارقة وجامعة 
وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  العن 
وكلية  لل�صحة  دب���ي  وك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان 
فاطمة للعلوم ال�صحية وجامعة راأ�ض 
وال�صحية  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  اخل��ي��م��ة 
ال�صيدلية  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ن  ومم��ث��ل��ن 
الإماراتية وعدد كبر من ال�صيادلة. 
الكربى  الفعاليات  من  احل��دث  ويعد 
املوؤ�ص�صات  مل�������ص���وؤويل  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 

وممار�صي  والع����ت����م����اد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ملناق�صة طرق تطوير مهنة  ال�صيدلة 
ال�صيادلة يف كل املجالت، وو�صع روؤية 
هذا  يف  وال���ت���دري���ب  للتعليم  وط��ن��ي��ة 
املجال احليوي وحتديد ا�صرتاتيجيات 
لإعداد خريجي ال�صيدلة يف امل�صتقبل 
ممار�صة  لتعزيز  املجال  يف  والعاملن 
اأكر  نحو  على  وامل�صاهمة  ال�صيدلة 
وخدمة  امل���ر����ص���ى  ل���رع���اي���ة  ف��ع��ال��ي��ة 

الحتياجات ال�صحية يف الدولة.

»دبي لل�شحافة« ينظم ور�شة عمل حول تطورات النقد املايل 

امل�شاركون يف قمة التعليم ال�شيديل يبحثون فر�س النهو�س بالقطاع

ا�ضتجابة لتوجيهات »اأم المارات« 

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة حتتفل بيوم الطفل االإماراتي 

•• بريتوريا-وام:

لدى  ال��دول��ة  �صفر  الهاملي  �صعيد  حم�ض  �صعادة  بحث 
ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا م��ع م��ع��ايل ن��ال��ي��دي باندور، 
البلدين  تعاون  اإفريقيا  جنوب  يف  العايل  التعليم  وزي��رة 
الطرفان  وثمن  وال�صباب.  العايل  التعليم  جم��الت  فى 
العاقات بن البلدين التي حتتفل مبرور 25 عاما على 
قيامها معربن عن تطلعهما اإىل امل�صي قدماً لتعزيزها 
�صكرها  عن  باندور  ناليدي  معايل  واعربت  وتطويرها. 

لدولة الإمارات العربية املتحدة ملنح بادها منحا درا�صية 
فى جامعة خليفة وعلى امل�صاعدات التي تقدمها ال�صفارة 
بالتعليم  يتعلق  فيما  اإفريقيا وخا�صة  يف جمتمع جنوب 
العليا  ال��درا���ص��ات  مب�صتوى  اهتمامها  مبدية  وال�صباب 
التعليم  ق��ط��اع  يف  واإجن��ازات��ه��ا  الم����ارات  ب���دور  وم�صيدة 
وتقدمها وتفوقها يف جمال التعليم والعلوم والتكنلوجيا. 
كما اكدت حر�صها على تعزيز التعاون يف جمال التعليم 
العايل وت�صجيع احلكومتن على اإقامة الروابط والنفتاح 

وخا�صة يف جمال تعليم ال�صباب.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

متكنت دورية باإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة 
راأ�ض  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات 
اخليمة من اإنقاذ حياة مواطن ، تعطل مثبت ال�صرعة 
ال�صاعة  يف  كيلومرتاً   140 �صرعة  على  �صيارته  يف 
وذلك اأثناء توجهه اإىل اإمارة راأ�ض اخليمة على �صارع 
العقيد  ي�صر   ، وتف�صيًا   . زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
والدوريات  امل���رور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�صم  اأح��م��د 
ال�صاعة  عند  ب��اغ  ورود  اإىل  اخليمة  راأ����ض  ب�صرطة 
اأم�ض لغرفة العمليات بالقيادة العامة  م�صاء   7:57
من ال�صائق نف�صه يفيد بتعطل مثبت �صرعة مركبته 
ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وده��ا مب��ف��رده ع��ل��ى ال��ط��ري��ق امل��ذك��ور ، 
ال�����ص��رط��ة و�صيارات  ت��وج��ه��ت دوري�����ات  ال���ف���ور  وع��ل��ى 
، ومت م�صاهدة  ال��ب��اغ  اإىل مكان  الإ���ص��ع��اف والإن��ق��اذ 
129 ، وقام فريق غرفة  املركبة بالقرب من خمرج 
العمليات بالتوا�صل مع ال�صائق عرب الهاتف لتهدئته 
وتقدمي عدة حلول لل�صيطرة على مركبته والتاأكيد 

 ، املمكنة لإن��ق��اذه  ال�صرعة  ال��دوري��ات يف  ت��واج��د  على 
من  املركبة  ب�صدم  ال��دوري��ات  اإح��دى  قامت  وبالفعل 
اخللف كانت ت�صر بنف�ض ذات ال�صرعة بعد اأن ف�صلت 
كل املحاولت ال�صابقة ب�صكل �صدمة خفيفة ، وجنحت 
املركبة  اإي��ق��اف  ومت  لعمله  املثبت  ع���ودة  يف  امل��ح��اول��ة 
اإخ��اء الطريق على النحو  بعد متكن الدوريات من 
املطلوب وا�صتقرارها خارج الطريق وتقدمي امل�صاعدة 
الازمة لل�صائق .    واأكد مدير اإدارة املرور والدوريات 
الدوريات  من  واأفرادها  �صباطها  بجميع  الإدارة  باأن 
 ، العمليات  غرفة  طاقم  بجانب  والإن��ق��اذ  والإ�صعاف 
للتعامل  العالية  واجلاهزية  ال�صتعداد  اأمت  على  هم 
واأن��ه��م على كفاءة وخ��ربة عالية   ، مع كافة احل��الت 
اأف�صل اخلدمات  املواقف الطارئة لتقدمي  يف احتواء 
ب�صورة  ت��واج��ده��م  على  وال��ت��اأك��ي��د  للجمهور  املمكنة 
ال�صائقن  م�صتمرة ودائمة على مدار ال�صاعة ، داعياً 
غلى توخي احليطة واحلذر واإجراء ال�صيانة الدورية 
امل�صتمرة ملركباتهم لتفادي حدوث مثل هذه املواقف ، 

متمنياً للجميع ال�صامة .

�شفري الدولة بجنوب افريقيا يبحث تعاون 
البلدين فى جمال التعليم العاىل وال�شباب

دورية �شرطة راأ�س اخليمة تنقذ مواطنا تعطل مثبت �شرعة �شيارته 

مرور راأ�س اخليمة يطلق فعالية عبور الطريق االآمن لعمال امل�شانع
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

البعثات  م��ك��ت��ب  اإدارة  جم��ل�����ض  وق���ع 
����ص���وؤون  “وزارة  مب���ق���ّر  ال���درا����ص���ي���ة 
الرئا�صة” مذكرتي تفاهم مع مكتب 
 EY »التدقيق العاملي “اإرن�صت ويونغ
“براي�ض  ال��ع��امل��ي  التدقيق  ومكتب   ،
ووترهاو�ض كوبرز« PwC وذلك يف 
اإطار توجيهات القيادة الر�صيدة نحو 
الوطنية  الكفاءات  تنمية  جهود  دعم 
ال�صابة وتطويرها وتوظيف قدراتها، 
اإىل تعزيز دوره��ا يف قطاعات  اإ�صافة 
�صات  التخ�صّ يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ع��م��ل 
���ص��وق العمل.  ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا  ك��اف��ة 
وقع املذكرتن بح�صور معايل اأحمد 
حممد احلمري، الأمن العام لوزارة 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  الرئا�صة،  �صوؤون 
اإدارة مكتب البعثات الدرا�صية ال�صيد 
جمعة عتيق الرميثي، مدير “مكتب 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  الدرا�صية”  ال��ب��ع��ث��ات 
ومن مكتب  بالإنابة،  الرئا�صة  �صوؤون 
ال�صيد  ك��وب��رز  ووت���ره���او����ض  ب��راي�����ض 
“اإرن�صت  مكتب  وم��ن  ك��اظ��م،  ح��ام��د 
واأّكد  ويونغ” ال�صيد جوزيف موريف. 
م����ع����ايل اأح����م����د حم���م���د احل����م����ري، 
الرئا�صة  �صوؤون  ل��وزارة  العام  الأم��ن 
ت��اأت��ي ترجمة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ْي  اأن 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات 

جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
الرئا�صة،  ������ص�����وؤون  وزي������ر  ال����������وزراء 
امل�صرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  الهادفة 
وال�صركات  والهيئات  املوؤ�ص�صات  م��ع 
قيادي  جيل  وتاأهيل  واإع��داد  العاملية، 
م��ن اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��دول��ة، ق���ادر على 
اإ�صافة  امل�صتقبل،  حت��دي��ات  مواجهة 
وظيفية  ب���ك���وادر  ال���دول���ة  رف����د  اإىل 
امل�صتويات  اأرف��ع  وفق  موؤهلة  مواطنة 
م�صرة  ملوا�صلة  والعملية،  العلمية 
على  ال��دول��ة  ت�صهدها  ال��ت��ي  التنمية 
الأ���ص��ع��دة ك��اف��ة. واأع���رب معاليه عن 
والتعاون  لل�صراكة  وت��ق��دي��ره  �صكره 
مع مكتبْي التدقيق “اإرن�صت ويونغ” 
كوبرز”،  ووت����ره����او�����ض  و”براي�ض 

البعثات  “مكتب  جل��ه��ود  ودع��م��ه��م��ا 
اخلريجن  رع���اي���ة  يف  الدرا�صية” 
وامل����ت����ف����وق����ن م�����ن ����ص���ب���اب ال����وط����ن، 
املهنية  مب�����ص��ت��وي��ات��ه��م  والرت������ق������اء 
واإك�صابهم خربات جديدة متّكنهم من 
والتزود  امل�صتقبل،  حتديات  مواجهة 
مب���ه���ارات م��ت��ن��وع��ة ت�����ص��اع��ده��م على 
نه�صته  يف  وامل�صاهمة  وطنهم  خدمة 
وم�صرته التنموية. من جانبه، اأ�صاد 
“راي�ض  ح��ام��د ك��اظ��م مم��ّث��ل م��ك��ت��ب 
ووتر هاو�ض” بتوقيع مذكرة التفاهم 
الدرا�صية”،  ال��ب��ع��ث��ات  “مكتب  م���ع 
اإ�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  اع��ت��ربه��ا  ال��ت��ي 
دع���م مبادرات  ع��ل��ى  م����وؤّك����ًدا  م��ه��م��ة، 
ال��ت��وط��ن يف ال��دول��ة م��ن خ��ال رفد 

مبوؤهلن  اخل��ارج��ي  التدقيق  ق��ط��اع 
التحديات  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  م��واط��ن��ن 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ك���م���ا اأك������د ج����و م����وريف 
ممثل مكتب “اإرن�صت ويونغ” اعتزاز 
املكتب بال�صراكة مع “مكتب البعثات 
الرامية  ج��ه��وده  ودع���م  الدرا�صية”، 
الوطن  ����ص���ب���اب  م�����ه�����ارات  ل���ت���ط���وي���ر 
اخلا�ض،  القطاع  يف  منوهم  وتعزيز 
وت���زوي���ده���م ب���اخل���ربات ال���ازم���ة يف 
القطاعات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
ال��ت��دق��ي��ق اخلارجي.  امل��ال��ي��ة، خ��ا���ص��ة 
تقدمي  على  التفاهم  مذكرتا  ت  ون�صّ
ال����دع����م ال�������ازم ل��ل��م��ر���ص��ح��ن لدى 
“اإرن�صت  العامليْن  التدقيق  مكتبْي 
ووت����ره����او�����ض  و”براي�ض  وي�����ون�����غ، 

بتدريب  �صيلتزمان  اللذين  كوبرز”، 
مهاراتهم  وتطوير  املُعّينن  ال�صباب 
ومتكينهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م،  وق���درات���ه���م 
يف  عليها  املُ��ع��ّي��ن��ن  ال��وظ��ائ��ف  ل�صغل 
امل�صار املهني للتدقيق اخلارجي. يذكر 
اأن برنامج متكن الكفاءات املواطنة، 
البعثات  “مكتب  عليه  ي�صرف  ال��ذي 
�صوؤون  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  الدرا�صية”، 
التوجهات  م���ع  ي��ن�����ص��ج��م  ال���رئ���ا����ص���ة، 
با�صت�صراف  يتعلق  فيما  احل��ك��وم��ي��ة 
وظائف امل�صتقبل، وال�صتعداد الأمثل 
لها. كما ي�صعى اإىل بناء اقت�صاد معريف 
اإماراتية  كفاءات  تقوده  م��رن،  متنّوع 
ماهرة، يتّم خاله توظيف الطاقات 
الكامنة لراأ�ض املال الب�صري املواطن، 
الإماراتين  م�����ص��ارك��ة  ت��ع��ظ��ي��م  ع���رب 
ال�صابة يف  ال��ق��ي��ادات وال���ك���وادر  وب��ن��اء 
ال���ق���ط���اع���ْن احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض. 
مذكرتْي  ت���وق���ي���ع  م���را����ص���م  ح�������ص���ر 
التفاهم كّل من �صعادة حممد عبداهلل 
الرميثي، وكيل الوزارة لقطاع املالية 
الرئا�صة،  ���ص��وؤون  ب���وزارة  وامل�صرتيات 
وال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل م��غ��رب��ي، مدير 
وحمدان  والبحوث،  الدرا�صات  قطاع 
بوزارة  التدقيق  مكتب  مدير  ع���وده، 
�صوؤون الرئا�صة، وعدد من امل�صوؤولن 
وممثلن  ال��رئ��ا���ص��ة،  ���ص��وؤون  وزارة  يف 

عن ال�صركات ال�صت�صارية.

•• اأبوظبي -وام:

دعماً  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  قدم 
زايد  دار  امل��وه��وب��ن يف  مل��رك��ز  م��ال��ي��اً 
تنمية  ب���ه���دف  الأ����ص���ري���ة  ل��ل��رع��اي��ة 
اأط��ف��ال و�صباب دار  م��ه��ارات وق���درات 
امل�صاهمة  و  الأ���ص��ري��ة  للرعاية  زاي���د 
املجتمع، وذلك  يف عملية دجمهم يف 
متكامل  برنامج  تطبيق  خ��ال  م��ن 
للمخططات  وف����ق����اً  م��ت��اب��ع��ت��ه  ت���ت���م 

الرتبوية.
ياأتي الدعم يف اإطار حر�ض ال�صندوق 
على م�صاندة ودعم اجلهات واملوؤ�ص�صات 
وبراجمها  اأن�صطتها  لتنفيذ  املحلية 

املتعلقة بامل�صوؤولية املجتمعية .
ي���ت�������ص���م���ن ال�����دع�����م ت�����زوي�����د امل���رك���ز 
وتوفر  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  ب��امل�����ص��ت��ل��زم��ات 
التي  ال����ت����دري����ب  وور��������ض  ال�����ربام�����ج 
ت�صاعده على �صقل مهارات الأطفال 
امل�صاركة  م��ن  ومتكينهم  الإب��داع��ي��ة 
امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة  امل����ع����ار�����ض  يف 

وت�صويقها.
ال�صويدي  �صيف  حممد  �صعادة  واأك��د 

للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  عام  مدير 
ح���ر����ض ال�������ص���ن���دوق ع���ل���ى الل����ت����زام 
له  يكون  واأن  املجتمعية  مب�صوؤلياته 
دور فعال يف املجتمع من خال دعم 
املنفذة  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  خمتلف 

من قبل املوؤ�ص�صات الوطنية.
زايد  ل����دار  امل���ق���دم  ال���دع���م  اإن  وق����ال 

متكن  اإىل  يهدف  الأ�صرية  للرعاية 
يف  وامل�صاهمة  امل�صتقبل  اأجيال  ودع��م 
ملواكبة  ومهاراتهم  قدراتهم  تطوير 
م�صرة التطور ال�صاملة التي ت�صهدها 

الدولة يف خمتلف القطاعات.
زايد  دار  اأن  اإىل  ال�����ص��وي��دي  ن���وه  و 
بذل  على  حتر�ض  الأ�صرية  للرعاية 

ل��ت��ق��دمي اخلدمات  اأق�����ص��ى ج��ه��وده��ا 
الجتماعية والإن�صانية ملنت�صبي الدار 
لفتاً  املتنوعة،  براجمها  خ��ال  م��ن 
اإىل اأن مركز املوهوبن يف ال��دار من 
الربامج املهمة التي تعمل على �صقل 
مواهبهم  واإب������راز  ال�����ص��ب��اب  م���ه���ارات 
وابداعاتهم لكافة �صرائح املجتمع. و 

اأ�صار اإىل اأهمية العمل مع املوؤ�ص�صات 
ال�صباب  �صوؤون  ترعى  التي  الوطنية 
العقبات  وت���ذل���ل  ق��درات��ه��م  وت��ن��م��ي��ة 
من  ومتكينهم  اأمامهم  والتحديات 

اأداء دورهم بفاعلية.
�صالح  نبيل  ���ص��ع��ادة  ق��دم  جانبه  م��ن 
الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية 
ل�صندوق  والتقدير  ال�صكر  الأ�صرية 
امل�صتمر  دعمه  على  للتنمية  اأبوظبي 
لربامج واأهداف الدار و قال اإن دعم 
الدار  يف  املوهوبن  ملركز  ال�صندوق 
من  ال��ع��دي��د  حت��ق��ي��ق  م���ن  �صيمكننا 
الأهداف التي تتعلق يف �صقل مهارات 
واحلفاظ  املواهب  واكت�صاف  ال�صباب 
ع��ل��ي��ه��ا وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ا ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
اإبراز تلك املواهب من خال اإ�صراك 
اأعمال ال�صباب يف املنا�صبات الداخلية 
واخلارجية. و اأ�صاف اأن املركز ي�صعى 
وور�ض  امل��ع��ار���ض  تنظيم  اإىل  ك��ذل��ك 
جمال  يف  خا�صة  للموهوبن  العمل 
الفن الت�صكيلي وغرها من املواهب 
للو�صول  ال���دع���م  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 

للجمهور والتعريف بها.
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•• اأبوظبي-وام:

املناخي  التغر  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأح��م��د  ب��ن  ث��اين  الدكتور  ح�صر معايل 
والبيئة حفل ال�صقبال الذي اقامه �صعادة �صتيف بوندي القائم باأعمال 

ال�صفارة المريكية لدي الدولة مبنا�صبة اليوم الوطني لباده.
 - اأبوظبي  اأب���راج الحت���اد يف  اأق��ي��م يف فندق  ال��ذي   - كما ح�صر احلفل 
ال��زي��ارات يف وزارة  ���ص��وؤون  اإدارة  ال��ق��م��زي م��دي��ر  ���ص��ع��ادة �صعيد ع��ب��داهلل 
ال�صلك  واأع�صاء  امل�صوؤولن  كبار  ال��دويل وعدد من  والتعاون  اخلارجية 
الدبلوما�صي العربي والأجنبي املعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال 

الأعمال المريكان وح�صد من اأبناء اجلالية المريكية املقيمة يف الدولة 
والفريق الوملبي المريكي امل�صارك يف اوملبياد اأبوظبي2019 .

واألقى �صعادة �صتيف بوندي كلمة بهذه املنا�صبة اأ�صاد خالها مبا ت�صهده 
اإىل  امل��ج��الت، م�صرا  وت��ط��ور يف خمتلف  ت��ق��دم  م��ن  البلدين  ع��اق��ات 
كلمة  �صاحبة  و���ص��ارت  الأمم  بن  مرموقة  مكانة  حققت  الإم���ارات  اأن 
والدبلوما�صية  للت�صامح والنفتاح  نتيجة  الدولية  املحافل  م�صموعة يف 
الإماراتية، وحازت على التقدير الدويل يف خمتلف املجالت ال�صيا�صية 
والقت�صادية والجتماعية وحقوق الإن�صان، وحجزت مكانتها بن الدول 

الرائدة يف ن�صر قيم الت�صامح واملحبة والتعاي�ض.

•• الرباط -وام:

ا�صتقبل معايل �صعد الدين العثماين 
امل��غ��رب��ي��ة يف مقر  رئ��ي�����ض احل���ك���وم���ة 
املغربية  العا�صمة  ال��وزراء يف  جمل�ض 
الرباط معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 
الذي  املجل�ض  وف��د  رئي�صة  الحت���ادي 
للمغرب.. ر�صمية  عمل  ب��زي��ارة  يقوم 

الزيارة  خ��ال  معاليها  تلتقي  حيث 
كبار امل�صوؤولن وت�صارك يف اجتماعات 
مل��وؤمت��ر احتاد  ال��راب��ع��ة ع�صرة  ال���دورة 
التعاون  منظمة  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول 

الإ�صامي.
عمق  املغربية  احلكومة  رئي�ض  واأك���د 
اململكة  ب����ن  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  ال����ع����اق����ات 
العربية  الإم�������ارات  ودول�����ة  امل��غ��رب��ي��ة 
الدعم  ب���ك���ل  ال���ت���ي حت���ظ���ى  امل���ت���ح���دة 
قيادتي  قبل  من  والتوجيه  والرعاية 
ال�����ص��ق��ي��ق��ن ج���ال���ة امللك  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  ال�����ص��اد���ض،  حم��م��د 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل.. معربا عن 
العاقات  هذه  وج��ودة  بعمق  اعتزازه 
وبالتعاون امل�صتمر يف املحافل الدولية 

الأولوية  ذات  الرئي�صية  الق�صايا  ويف 
الثابت يف  املغرب  راأ�صها موقف  وعلى 
الوقوف اإىل جانب دولة الإم��ارات يف 
الثاث  جزرها  على  و�صيادتها  حقها 
ال�صغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى  ط��ن��ب   “

واأبومو�صى” التي حتتلها ايران.
وثمن معايل رئي�ض احلكومة املغربية 
ع��ال��ي��ا م��وق��ف دول���ة الإم������ارات قيادة 
اإىل  ال����وق����وف  و���ص��ع��ب��ا يف  وح���ك���وم���ة 
جانب املغرب ودعم ق�صيته يف وحدته 

الرتابية.
وا���ص��ت��ذك��ر ال��دع��م ال��احم��دود الذي 
املغرب  اإىل  الإم�������ارات  دول����ة  ت��ق��دم��ه 
منذ تاأ�صيها موؤكدا اأن ال�صعب املغربي 
واملحبة  والح���رتام  التقدير  كل  يكن 
ال�صيخ  له  الإم��ارات وللمغفور  لقيادة 
نهيان طيب اهلل  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
ثراه وحمبته الكبرة للمغرب، حيث 
تنت�صر امل�صاريع الإماراتية يف خمتلف 
انحاء املغرب وهي متنوعه ومعلم من 
والتعلمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��غ��رب  م��ع��امل 
البي�صاء  الأي���ادي  وه��ي من  والطبية 
عن  معربا  زاي��د،  ال�صيخ  له  للمغفور 
���ص��ك��ره ل��ق��ي��ادة دول����ة الإم�������ارات على 
موؤكدا  للمغرب  ال��احم��دود  دعمها 

البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ن  ال��ع��اق��ات  اأن 
متجذرة واإن�صانية واأخوية .

تقوم  ال���ت���ي  ال����ربام����ج  وا����ص���ت���ع���ر����ض 
امل��غ��رب��ي��ة فيما يخ�ض  احل��ك��وم��ة  ب��ه��ا 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ج��دي��د ال���ع���م���راين يف 
التاريخي  وال�����ص��ي��اق  ال��رب��اط  مدينة 
معامل  م���ن  حتت�صنه  وم���ا  ل��ل��م��دي��ن��ة 
ت��اري��خ��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة م�����ص��ي��ف��ا اأن 
يرعى  ال�صاد�ض  حممد  امللك  جالة 
برنامج لتطوير مدينة الرباط ا�صمه 
الأنوار” ف�صا عن  “الرباط مدينة 
املدن الأخرى التي ت�صهد هذا التغير 

والتطور والتقدم.
القت�صادية  التعاون  وتناول جمالت 
والتعليمية  والثقافية  وال�صتثمارية 
اجلانبن..  ب��ن  الثقافية  وامل��ع��ار���ض 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ب��ان��ت��ظ��ام  م�صيدا 
لتطوير  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن  امل�������ص���رتك���ة 
العاقات وو�صع برامج دافعه لإجناح 
ال���ت���ع���اون بن  اأن  م���وؤك���دا  اأع���م���ال���ه���ا، 
خمتلف  ي��دع��م  الربملانية  املوؤ�ص�صات 
وت��ن��ف��ي��ذ اخلطط  ال���ع���م���ل  جم������الت 
والربامج احلكومية، معربا عن تطلع 
اك�صبوا  معر�ض  يف  للم�صاركة  ب��اده 

دبي لأهميته على خمتلف ال�صعد.

واأ�صاد مبا حتققه دولة الإم��ارات من 
الدولية  امل��وؤ���ص��رات  خمتلف  يف  ت��ق��دم 
الأم��������ر ال������ذي ي��ج�����ص��د م�����دى جناح 
اخلطط والربامج واإدخال اإ�صاحات 
عمل  ف��رق  هناك  اأن  م�صيفا  عميقة، 
من  لا�صتفادة  اجلانبن  ب��ن  تعمل 

التجارب واخلربات.
والتقدم  التطور  اللقاء مدى  وتناول 
الذي ت�صهده العاقات ال�صرتاتيجية 
املجالت  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ال��ق��ائ��م��ة 
والثقافية  وال�صياحية  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وال���ت���ع���ل���م���ي���ة وت�����ب�����ادل اخل��������ربات يف 
جمالت احلرف التقليدية والرتاثية 
ومتكن ال�صباب يف خمتلف املجالت، 
واأخ���ر ت��ط��ورات الأو����ص���اع يف املنطقة 

والعامل.
الدكتورة  معايل  ا�صارت  جانبها  ومن 
القبي�صي اىل ان هذه الزيارة احلالية 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����ض  الأوىل  ت���ع���د 
والتي  املغربية  اململكة  اإىل  الحت��ادي 
مت و���ص��ع ب��رن��ام��ج ح��اف��ل ل��ه��ا، مثمنة 
التقدم والتطور الذي ت�صهده مدينة 
الرباط وخمتلف املدن املغربية يف ظل 
ال�صاد�ض،  حممد  امللك  جالة  قيادة 
م���وؤك���دة ع��م��ق ع��اق��ات الأخ�����وة التي 

تربط دولة الإمارات العربية املتحدة 
على  تاأ�ص�صت  والتي  املغربية  باململكة 
والروابط  الأخ����وة  وو���ص��ائ��ج  اأوا����ص���ر 
اإىل  بها  الدفع  على  واحلر�ض  املتينة 

اآفاق اأرحب.
ان��ه مت توقيع م��ذك��رة تفاهم  وق��ال��ت 
وت������ع������اون ب�����ن امل���ج���ل�������ض ال���وط���ن���ي 
املغربي  ال���ن���واب  الحت�����ادي وجم��ل�����ض 
امل��غ��رب مع  اأول م��ذك��رة يوقعها  وه��ي 
يدلل على  ال��ذي  الأم��ر  برملان عربي 
ال��ع��اق��ة وكذلك  ه����ذه  خ�����ص��و���ص��ي��ة 
اط����ر وبرامج  م���ن  ال��ك��ث��ر  ���ص��ت�����ص��ه��د 
جديدة  لي�صت  وه��ي  امل�صرتكة  العمل 
املجل�صن  يف  الأخ���وة  حر�ض  وبف�صل 
الربملان وامل�صت�صارين على كل ال�صعد 

يوجد توحيد للروؤى و تن�صيق دائم.
دعم موقف  املغرب يف  وثمنت موقف 
ب��اإن��ه��اء ايران  امل��ط��ال��ب��ة  الإم�����ارات يف 
“ طنب  ال���ث���اث  لح���ت���ال ج���زره���ا 
الكربى وطنب ال�صغرى واأبومو�صى”، 
كما ثمنت دور املغرب يف الوقوف اإىل 

جانب الق�صايا العربية .
واأكدت معاليها موقف دولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة احل���ري�������ض ع���ل���ى ال���وح���دة 

الرتابية للملكة املغربية .

يف  الإيرانية  التدخات  اإىل  واأ���ص��ارت 
وزعزعة  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن  ال��ع��دي��د 

ا�صتقرارها ل �صيما يف اليمن .
اأن  القبي�صي  الدكتورة  معايل  وقالت 
الأوىل  املرتبة  حتتل  الإم����ارات  دول��ة 
العربية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  �صعيد  ع��ل��ى 
دولر/  مليار   15/ املغربية  باململكة 
وت�صتحوذ  اماراتية،  �صركة   30 عرب 
على %45 من ا�صتثمارات البور�صة، 
العاقات،  ع��م��ق  ع��ل��ى  ي���دل���ل  وه�����ذا 
م�صرة اأن هناك جمالت للتعاون يف 
قطاعات الطاقة وال�صتثمار الزراعي 

. واأكدت اأن املجل�ض الوطني الحتادي 
يحر�ض على دعم توجهات احلكومة 
فيما تتبناه من خطط وا�صرتاتيجيات 
واخلارجي،  املحلي  ال�صعيدين  على 
ون��ع��م��ل م��ع احل��ك��وم��ة ك��ف��ري��ق واحد 
اأهمية  م��وؤك��دة  �صعب..  اأ�صعد  لنكون 
خطط  وو���ص��ع  امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف 
ترجمته  �صيتم  م��ا  وه���ذا  م�صتقبلية 
الربملانية بن  ال��ع��اق��ات  م��ن خ��ال 

اجلانبن.
اأن الإم��ارات لديها روؤي��ة يف  واأ�صافت 
ا�صت�صراف امل�صتقبل والذكاء ال�صناعي 

وعلوم الف�صاء وه��ذه جم��الت مهمة 
للتعاون امل�صرتك.

وي�صم وفد املجل�ض الوطني الحتادي 
اأحمد  م���ن:  ك��ل  ���ص��ع��ادة  ع�صويته  يف 
زايد  النعيمي وخالد علي بن  يو�صف 
ال��ف��ا���ص��ي واأح��م��د حم��م��د احلمودي 
و�صعيد  ال��ن��ق��ب��ي  اهلل  ع��ب��د  وج���ا����ص���م 
ال��رم��ي��ث��ي وال���دك���ت���ورة ن�صال  ���ص��ال��ح 
وعائ�صة  ال�صرهان  وناعمة  الطنيجي 
اليماحي  اح��م��د  وحم��م��د  �صمنوه  ب��ن 
..اإىل جانب معايل علي �صامل الكعبي 

�صفر الدولة لدى اململكة املغربية.

وزير التغري املناخي والبيئة يح�شر حفل ال�شفارة 
االمريكية فى الدولة باليوم الوطني لبالدها

•• اأبوظبي -وام: 

وَق����ع ���ص��ن��دوق م��ع��ا���ص��ات وم��ك��اف��اآت ال��ت��ق��اع��د لإم����ارة 
اأب����وظ����ب����ي م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ����ص���ن���دوق الإي��������داع 
تبادل  اإىل  ت��ه��دف  امل��غ��رب��ي��ة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  وال���ت���دب���ر 
التقاعد والتاأمينات  اخلربات واملعلومات يف جمالت 

الجتماعية وال�صتثمارات .
اهلل  عبد  �صعادة خلف  وقعها  – التي  امل��ذك��رة  وتن�ض 
عبد  و�صعادة  ال�صندوق،  عام  مدير  احل��ّم��ادي،  رحمه 
اللطيف زغنون مدير عام �صندوق الإيداع والتدبر، 
يف املقر الرئي�صي ل�صندوق الإيداع والتدبر املغربي 
والتدابر  الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  ال��رب��اط -على  يف 
حول  واملعلومات  اخل���ربات  ت��ب��ادل  على  ت�صاعد  التي 
وبرامج  والتاأمينات،  التقاعد  اأنظمة  تطوير  برامج 
وت�صغيل  واقتناء  والتمويل  ال�صتثمار  اأنظمة  تطوير 

اأنظمة املعلومات للتقاعد والتاأمينات وال�صتثمار.
وتهدف املذكرة اإىل تبادل اخلربات املهنية وال�صيا�صات 
وال�صتثمار  والتاأمينات  بالتقاعد  املتعلقة  واخلطط 
عرب تبادل البحوث والدرا�صات والتقارير والإح�صاءات 
القانونية  وال�صوؤون  والتاأمينات  التقاعد  جمالت  يف 
وال���ص��ت��ث��م��اري��ة وامل��ال��ي��ة والإداري��������ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
املهنية  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  وتنمية  تطوير  تخطيط 

للعاملن يف جمال الأن�صطة املتعلقة بالطرفن.
املعا�صات  �صندوق  التعاون بن  اأوجه  املذكرة  وحددت 
اإذ  اأبوظبي ونظره املغربي  ومكافاآت التقاعد لإمارة 
العمل،  واأدل���ة  والأنظمة  الت�صريعات  تبادل  �صت�صمل 
ذات  الأن�صطة  بدعم  اخلا�صة  والتقنيات  املعلومات 
املنفعة امل�صرتكة، بالإ�صافة اإىل تبادل اخلرباء لتنفيذ 
وال�صتثمار  ال��ت��ق��اع��د  جم����الت  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 

والتمويل والتاأمن.
وح�����ص��ب امل���ذك���رة ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م زي������ارات ت��ب��ادل��ي��ة بن 
اجلانبن لاطاع على اآليات العمل لدى كل منهما 
وتبادل اخلربات، خا�صة فيما يتعلق بفر�ض التدريب، 
والعلمية،  وال���ت���وع���وي���ة  الإع���ام���ي���ة  والإ������ص�����دارات 

والربجميات الإلكرتونية امل�صتخدمة.
الدرا�صات  ب��اإجن��از  امل��ذك��رة  ال��ط��رف��ان ح�صب  وي��ل��ت��زم 
وتن�صيق  ال��ت��ق��اع��د  جم���ال  يف  املتخ�ص�صة  امل�����ص��رتك��ة 
املجالت  ت��ط��وي��ر  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  العلمية  ال���ربام���ج 
فيما  ال���ص��ت�����ص��ارات،  ت��ب��ادل  اإىل  بالإ�صافة  امل�صرتكة، 

العملي  التدريب  ت��ب��ادل  ���ص��رورة  على  امل��ذك��رة  ن�صت 
العمل  ور�ض  واإقامة  الطرفن  لدى  العاملة  للكوادر 
باملجالت  ال�صلة  امل�صرتكة ذات  والندوات واملوؤمترات 
وال�صعي اإىل تن�صيق مواقف الطرفن عند امل�صاركة يف 

املوؤمترات واملحافل الإقليمية والدولية.
توجيهية  جلنة  ال��ط��رف��ان  ُي�صّكل  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
مكونة  واملتابعة،  التخطيط  لأعمال  دائمة  م�صرتكة 
من 8 اأع�صاء /4 اأع�صاء من كل طرف ، تتوىل اإعداد 
وحتديد  ال�صنوية  ال��ت��ع��اون  خطة  وو���ص��ع  الأن�صطة، 
على  لتنفيذها،  املنا�صبة  العملية  والأدوات  الآل��ي��ات 
الإجناز  م�صتوى  وتقييم  مبتابعة  اللجنة  ت��ق��وم  اأن 

للخطة.
مدير  احل��م��ادي،  رحمة  اهلل  عبد  خلف  �صعادة  وق��ال 
اإط���ار العاقات  ت��اأت��ي يف  ع��ام ال�����ص��ن��دوق ان امل��ذك��رة 
الأخوية املتنامية بن دولة الإمارات واململكة املغربية 
ال�صندوق  اإحدى ثمار جهود  اأنها تعد  ال�صقيقة، كما 
يف التوا�صل وتبادل اخلربات حمليا ودولياً للو�صول 
احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  العاملية  املعاير  اإىل 

املتكاملة للمتعاملن.
�صراكة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل����ذك����رة  ان  اإىل  اأ�����ص����ار  و 
لتطوير  ك��اإط��ار  الطرفن  ب��ن  خا�صة  ا�صرتاتيجية 
للقوانن  وفقاً  بينهما،  التعاونية  الأن�صطة  وتنفيذ 
كما  ل��دى اجلهتن،  املتاحة  والإم��ك��ان��ي��ات  والأن��ظ��م��ة 
تتيح الفر�صة لتبادل املعلومات ذات الفائدة امل�صرتكة 

للطرفن.
العديد  تنظيم  �صيتم  املذكرة  اأن��ه مبوجب  اإىل  ولفت 
التقاعد، مما  اأنظمة  املتبادلة حول  العمل  ور�ض  من 
يتيح تبادل اخلربات حول اأف�صل الأنظمة والتقنيات 
املطبقة عاملياً يف هذا ال�صاأن، كما يتم ا�صتخدام نظام 
كافة  لت�صهيل  ال��ط��رف��ن  ب��ن  الإل���ك���رتوين  ال��رب��ط 
والدرا�صات  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ب��ادل  الإج�����راءات اخل��ا���ص��ة 

امل�صرتكة.
اأ���ص��اد ع��ب��د اللطيف زغ��ن��ون، م��دي��ر عام  م��ن ج��ان��ب��ه 
بامل�صتوى  املغربية  �صندوق الإيداع والتدبر باململكة 
ال�صقيقن..  البلدين  بن  الثنائية  للعاقات  الرفيع 
اما ان يكون التعاون بن املوؤ�ص�صتن منوذجياً يرقى 
املربحة  وال�صراكة  التكامل  اإىل  يف�صي  م�صتوى  اإىل 
ع��رب خ��ل��ق اآل��ي��ات ف��اع��ل��ة ل��ل��ت�����ص��اور وت��ب��ادل اخلربات 

وال�صتثمار امل�صرتك.

رئي�س احلكومة املغربية ي�شتقبل اأمل القبي�شي والوفد املرافق 

»اأبوظبي للمعا�شات« يتبادل اخلربات و املعلومات 
مع »االإيداع والتدبري« املغربي

»مكتب البعثات الدرا�شية« يوقع مذكرتي تفاهم لتمكني 
الكفاءات الوطنية يف مهنة التدقيق اخلارجي

» اأبوظبي للتنمية « يدعم مركز املوهوبني بدار زايد للرعاية االأ�شرية
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بعدما مت جتنيدهم عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، و�صفرهم مع 
الفرن�صي،  اجلي�ض  يف  �صابق  جندي  واأحدهم  �صوريا،  اإىل  عائاتهم 
العراق  ت�صلمهم  ال��ذي��ن  الفرن�صين  املتطرفن  اع��رتاف��ات  ك�صفت 
م��ن ق���وات ���ص��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة، م�����ص��ار ه����وؤلء امل��ق��ات��ل��ن الذين 
�صجلت خال  التي  “العرتافات”  وه��ذه  الإع����دام.  ي��واج��ه��ون  ق��د 
الق�صاء  جمل�ض  ن�صرها  ع��راق��ي��ون،  حم��ق��ق��ون  اأج���راه���ا  حتقيقات 
تعذيب  بعمليات  حقوقية  منظمات  تنديد  رغ��م  ال��ع��راق،  يف  الأعلى 
ال�صخ�ض  اأن  وي��ب��دو  ج��ائ��رة.  وحم��اك��م��ات  التحقيق  عمليات  خ��ال 
الذي اأعطى القدر الأكرب من املعلومات، هو فرن�صي يبلغ من العمر 
يف  ي�صر  البيان  لكن  بيانه.  يف  ا�صمه  املجل�ض  يذكر  ومل  عاماً،   33
املقابل اإىل اأنه اعتنق الإ�صام وكان مقيماً يف فيجاك، بجنوب غرب 
فرن�صا، قبل اأن يتم اعتقاله مع اأخيه غر ال�صقيق يف �صوريا. ونهاية  
اعتقلت كيفن  اأنها  الكردية  ال�صعب  اأعلنت وح��دات حماية   ،2017
غونو )33 عاماً( واأخاه غر ال�صقيق توما�ض كولنغ )31 عاماً(، 
اللذين يتحدران من تلك املنطقة. واأبلغ املوقوف حمققيه اأن اأخاه 
ووالدته وزوجته، اعتقلوا يف �صوريا. يروي املتطرف الذي كان يعمل 
�صائق �صاحنة، ح�صب اعرتافاته اأمام قا�صي التحقيق، اأنه �صافر اإىل 
م�صر لدرا�صة اللغة العربية، حيث تعرف على �صديق له كان كفيًا 
بتجنيده. ويقول “كان يريد الذهاب اإىل �صوريا للقتال هناك، وبداأ 

باإقناعي وعر�ض علي مقاطع م�صورة للقتال«.

من  املقدمة  اللجوء  طلبات  من  الكثر  الأملانية  ال�صلطات  رف�صت 
لجئن اإيرانين عام 2018.

فقد ذكرت �صحف جمموعة “فونكه” الأملانية الإعامية ال�صادرة 
ام�ض ا�صتناداً اإىل رد احلكومة الأملانية على طلب اإحاطة من الكتلة 
الهجرة  ل�صوؤون  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأن  “الي�صار”  حل��زب  الربملانية 
من  مقدم  جل��وء  طلب   11430 يف  املا�صي  العام  بتت  والاجئن 

اإيرانين، ومل متنح اللجوء �صوى ل�2619 فرداً منهم.
اإيرانين،  اآلف طلب جلوء مقدم من   5 اأكر من  الهيئة  ورف�صت 
واأوقفت اإجراءات جلوء لنحو 4 اآلف اآخرين ب�صبب مغادرة اأ�صحاب 

الطلبات الباد اأو �صحبهم للطلب.
وبح�صب التقرير، تقدم الكثر من الإيرانين بدعاوي ق�صائية اأمام 

املحاكم الإدارية يف اأملانيا �صد قرارات رف�ض طلبات جلوئهم. 
املحكمة  ق��رار  على  بناء  اللجوء  على  اإي���راين   1300 نحو  وح�صل 

العام املا�صي.
يلبكه،  اأول  “الي�صار”،  ح��زب  يف  الداخلية  ال�صوؤون  خبرة  وقالت 
املقدمة من  اللجوء  “ممار�صة فح�ض طلبات  اأن  دليل على  اإن هذا 
ي�صوبها  والاجئن  الهجرة  ل�صوؤون  الحتادية  الهيئة  يف  اإيرانين 

الكثر من الأخطاء«.

الأوروبي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ��روج  م�صتقبل  الغمو�ض  اكتنف 
ام�ض تزامنا مع ا�صتعداد نواب الربملان للت�صويت على اتفاق ب�صاأن 
اخلروج بعد تلقي رئي�صة ال��وزراء تريزا ماي �صمانات من الحتاد 

يف اللحظات الأخرة.
اأيام  قبل  الن�صحاب  متاهة  من  املنظم  للخروج  خطة  لر�صم  و�صعيا 
اأم�ض  ���ص��رتا���ص��ب��ورج  اإىل  ل��ل��خ��روج، توجهت م��اي  امل��ق��رر  امل��وع��د  م��ن 
الثنن حيث اتفقت مع رئي�ض املفو�صية الأوروبية جان كلود يونكر 

على �صمانات “ملزمة قانونا«.
يناير   15 يف  اتفاقها  رف�صوا  الذين  الربيطانيون،  النواب  ويعكف 
كانون الثاين بغالبية 432 �صوتا مقابل 202 �صوت، على درا�صة 
اأن يعلن جيفري كوك�ض  هذه ال�صمانات مع حمامن . ومن املقرر 
الت�صويت  قبل  اليوم  راأي��ه  للحكومة  القانونين  امل�صت�صارين  كبر 

املقرر ال�صاعة 1900 بتوقيت جرينت�ض.
وقالت ماي خال موؤمتر �صحفي مع يونكر يف �صاعة متاأخرة الليلة 
وذلك قبل 17 يوما من  املا�صية “ح�صلنا على تعديات قانونية”، 
 29 امل��وع��د امل��ق��رر لن�صحاب بريطانيا م��ن الحت���اد الأوروب����ي وه��و 

مار�ض اآذار.

عوا�صم

بغداد

برلني

لندن

وا�شنطن تدر�س فر�س تكاليف 
اإ�شافية على دول ت�شت�شيف قواعدها

•• وا�صنطن-وكاالت:

م�صاألة  الدفاعي  ال�صاأن  يبدو  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  نظر  يف 
اأمريكية مبثابة امتياز يتعن  اإذ يعترب ا�صت�صافة قوات  تعامات جتارية، 

على الدول امل�صيفة اأن تدفع ثمنها.
هذا ما خل�صت اإليه اإيرين دان، كاتبة راأي �صيا�صي لدى موقع “وا�صنطن 
اإكزامير” الأمريكي، م�صرة اإىل ما اأورده موقع “بلومربغ” من اأن البيت 
الأبي�ض يدر�ض فر�ض �صيغة” كلفة + 50” وتق�صي، يف حال تنفيذها، اأن 
تدفع دول ت�صت�صيف قوات اأمريكية كامل كلفة اإبقاء تلك القوات، اإ�صافة 
اإىل ن�صبة 50%، مع احتمالت منح تخفي�صات لقاء ح�صن �صلوك اأو انحياز 

ل�صيا�صات اأمريكية. 
مل��اذا ل  اأن ذل��ك املوقف قد يبدو منطقياً، لأن��ه، بعد كل �صيء،  وت��رى دان 
يفرت�ض بدول دفع تكاليف دفاعها؟. لكن الوليات املتحدة لي�صت مقاوًل 
ع�صكرياً يف العامل. اإنها دولة ذات �صيادة تعمل وفق م�صاحلها، وهي حتتفظ 

بقواعد ع�صكرية خلدمة تلك امل�صالح.
اأملانيا، م�صرة اإىل اأن  وتورد كاتبة املقال مثاًل ب�صاأن الوجود الأمريكي يف 
القواعد وامل�صت�صفيات الأمريكية لي�صت موجودة هناك للدفاع بب�صاطة عن 
يعالج  اأفريقيا. وفيها  الأمريكية يف  للقيادة  واإمنا هي مبثابة مقر  اأملانيا، 
جرحى من اجلنود الأمريكين املتواجدين يف مناطق نزاع، وت�صكل جزءاً 
من �صبكات دفاع �صامل �صد رو�صيا، عاوة على احتوائها على اأ�صلحة نووية 

اأمريكية. 

الفنزويليون يتظاهرون مع ا�ضتمرار انقطاع الكهرباء 

وا�شنطن ت�شحب دبلوما�شيها املتبقني يف فنزويال 

الطالب يتظاهرون جمددًا و�شط اجلزائر   •• اجلزائر-اأ ف ب:

الربيد  ���ص��اح��ة  يف  ال���ط���اب  م���ن  اآلف  ب�����ص��ع��ة  جت��م��ع 
راف�صن  اأم�����ض  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  بو�صط  امل��رك��زي 
�صيغة اإعان الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة العدول عن 

الرت�صح معتربين ذلك “متديداً” حلكمه.
للتمديد  “طلبة �صامدون  واحدا  �صعارا  الطاب  ورّدد 
ب��ي��ن��م��ا ا���ص��ت��ب��دل��ت لف���ت���ات رف�����ض الولية  راف�������ص���ون، 
حملها  لتحل  بوتفليقة،  عنها  ت��راج��ع  التي  اخلام�صة 
كما  �صطبه  مت  “4+” وق���د  رق���م  عليها  ك��ت��ب  لف��ت��ات 
ال�صعب  اإن��ق��اذ  “يجب  عليها  كتب  كبرة  لفتة  ظهرت 

ولي�ض النظام«.
ويف تظاهرتهم الأ�صبوعية الثالثة حمل اأغلب الطاب 
بها وهم ي�صرون عرب  اأو تو�صحوا  الأع��ام اجلزائرية 
�صارع ديدو�ض مراد وجزء منهم ي�صرخ “بركات بركات 
من نظام الع�صابات” وبركات باللهجة اجلزائرية تعني 

“كفى«.
والثنن اأعلن الرئي�ض بوتفليقة غداة عودته من رحلة 
لولية خام�صة،  الرت�صح  �صوي�صرا عدوله عن  عاج يف 
ويف الوقت نف�صه اإرجاء النتخابات الرئا�صية التي كانت 
اأج���ل غ��ر حمدد.  ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل اىل   18 م��ق��ررة يف 

د بوتفليقة وليته بحكم الأمر الواقع. وبذلك مَدّ
بوتفليقة  اأن  الثنن  ال�صادرة  اخل��رب  �صحيفة  وكتبت 
“مدد”  بذلك  وه��و  انتخابات”  دون  رئي�صا  “�صيبقى 

وليته الرئا�صية الرابعة.
واأ�صحت “ر�صخ رئي�ض اجلمهورية ملطلب عدم الرت�صح 
)...( لكن بالطريقة التي ت�صمن له البقاء رئي�صا دون 

ت�����ص��ب��ب العطل  وب��ح�����ص��ب ج��م��ع��ي��ات غ����ر ح���ك���وم���ي���ة، 
الكهربائي حتى الآن بوفاة 15 مري�صاً يف امل�صت�صفيات 
بغالبيتها مبولدات كهربائية. ونفى وزير  امل��زودة  غر 
الوفاة  وق��وع ح��الت  الأح��د  األ��ف��ارادو  ال�صحة كارلو�ض 
تلك. لكن من ال�صعب معرفة ما يح�صل حقاً يف الباد 

ب�صبب انقطاع و�صائل الت�صال.
�صل�صلة  ع��ن  بالفعل  ت��رام��ب  دون��ال��د  ح��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
عقوبات اقت�صادية خ�صو�صاً �صد �صركة النفط العامة 
وم���ادورو متوا�صلة  غ��واي��دو  ب��ن  وامل��واج��ه��ة  بديفي�صا. 
منذ 23 كانون الثاين/يناير. وقال بومبيو اإن الوليات 
اأكرب”،  ب�صرعة  تتطور  الأم��ور  اأن  لو  ل  “تف�صّ املتحدة 
“ت�صر  ف���الأم���ور  تاماً”،  اإمي���ان���اً  ل���دي  “لكن  م�صيفاً 

بالجتاه الذي يريده الفنزويليون و�صت�صتمر كذلك«.
ف��ن��زوي��ل��ي غلى  اآلف  اأك���ر م��ن خم�صة  وع���رب الث��ن��ن 
كولومبيا عرب “ممر اإن�صاين” فتحته �صلطات كراكا�ض 
�صلطة  وف��ق  احل���دود،  اإع��اق  اأ�صبوعن من  بعد  موؤقتا 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

دع���ا زع��ي��م امل��ع��ار���ص��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة خ����وان غ���واي���دو من 
جديد اإىل التظاهر “يف كافة اأنحاء الباد” وهو اليوم 
الذي  الكهربائي  التيار  يف  الهائل  لانقطاع  اخلام�ض 

ي�صّل فنزويا التي تعاين اأ�صًا �صحاً يف الأغذية.
مادورو  نيكول�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  اأطلق  جهته  من 
�صّد  “مقاومة حّية”  اإىل  لل�صعب  دعوة  الثنن  م�صاء 
ما يقول اإنها هجمات اأعدتها “الوليات املتحدة” �صّد 
اإىل  التمهيد  ب��ه��دف  ف��ن��زوي��ا  يف  الكهربائية  ال�صبكة 

تدخل ع�صكري.
واأق����ّر ال��ربمل��ان الث��ن��ن ح��ال��ة الإن����ذار ال��وط��ن��ي ب�صبب 
 100 بعد  جداً”  “ال�صيئ  وال�صحي  الغذائي  الو�صع 
�صاعة من دون كهرباء، وذلك بطلب من خوان غوايدو 
الذي اأعلن نف�صه رئي�صاً بالوكالة واعرتفت به 50 دولة. 
بدوره اأعلن مادورو يف خطاب نقله التلفزيون الر�صمي، 
اإىل  وال�صعبية”  الجتماعية  القوى  لكّل  دعوة  “اأطلق 
ال�”الكوليكتيفو�ض”  خ�صو�صاً  ذاكراً  حية”،  “مقاومة 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ات م��ن م��واط��ن��ن، ينظمون 
خدمات اجتماعية على م�صتوى الأحياء، بع�صها عنيف 

ويت�صرف كمجموعة م�صلحة.
الكهرباء موؤ�صر  �صبكة  الهجمات �صّد  اأن  م��ادورو  وراأى 
ال�صعب  لدفع  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  خفية  رغبة  على 
نحو “الياأ�ض”، من اأجل اإعادة حتريك حماولت اإدخال 
ع�صكري  تدخل  وت��ربي��ر  بالقوة  الإن�صانية  امل�صاعدات 

اأمركي.
اجلمعية  اأقرته  ال��ذي  الوطني  الإن��ذار  مر�صوم  وين�ّض 
الوطنية على الدعوة اإىل “تعاون دويل” لإخراج الباد 

من الأزمة.
معظم  اإىل  تدريجياً  الكهرباء  ع��ودة  من  الرغم  وعلى 
بالن�صبة  اأن الو�صع يبقى فو�صوياً  اإل  العا�صمة،  اأحياء 
لل�صكان، اإذ ي�صطر هوؤلء اإىل دفع اأثمان باهظة مقابل 
املاء والغذاء. والدولر هي العملة الوحيدة التي يجري 

تداولها حالياً يف كل ركن من اأركان الباد.
التي  والباد  اأي�صاً.  عطلة  ي��وم  عن  احلكومة  واأعلنت 

خرجت للتو من عطلة املهرجانات، متوقفة عن العمل 
“الو�صع  اأن  على  غوايدو  و�صدد  �صباحاً.  اجلمعة  منذ 
بالتاأقلم  ن�صمح لأنف�صنا  لي�ض طبيعياً يف فنزويا ولن 
ابتداء  التظاهر  اإىل  موؤيديه  داعياً  املاأ�صاة”،  ه��ذه  مع 
من ال�صاعة 15،00 )19،00 ت غ( يف كّل الباد ويف 

كراكا�ض.
كوبا،  اإىل  النفط  �صحنات  بتعليق  اأي�صاً  غ��واي��دو  واأم��ر 
يف وقت  “توفر الطاقة”  مدافعاً عن حاجة فنزويا 
تاريخها على  اأزم���ة طاقة يف  اأ���ص��واأ  ال��ب��اد  ت��واج��ه فيه 

الرغم من اأنها متلك اأكرب احتياطي نفطي يف العامل.
التي  كوبا”  اإىل  النفط  م��ن  “ل مزيد  غ��واي��دو  وت��اب��ع 
حليفتها  ن��ف��ط  م��ن  ب��رم��ي��ل  األ���ف   90 ي��وم��ي��اً  ت�صتقبل 
فنزويا تنفيذاً لتفاقات ثنائية وقعها الرئي�ض الراحل 

هوغو ت�صافيز مع كوبا.
لكن من غر املحتمل اأن ينّفذ تعليق ت�صدير النفط اإىل 
ال��ذي يدير  م��ادورو بدعم اجلي�ض  كوبا، لطاملا يحظى 
قطاع النفط. واأثار موقف غوايدو ا�صتياء هافانا التي 

ا�صتنكرت يف بيان ما و�صفته باأنه “اأكاذيب«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ان��ت��ق��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���رك���ي مايك 
“تقوي�ض  يف  ورو�صيا”  لكوبا  املركزي  “الدور  بومبيو 
الأحام بالدميوقراطية والزدهار لدى الفنزويلين”. 
واأعلن عن �صحب كل املمثلن الدبلوما�صين املتبقن يف 

فنزويا.
وبح�صب الد�صتور الفنزويلي، فاإن حالة الإنذار الوطني 
الباب  تفتح  الطوارئ-  - وهي مرحلة متهيدية حلالة 
اأمام اإدخال 250 طناً من امل�صاعدات الإن�صانية  نظرياً 
املكد�صة على حدود الباد والتي متنع احلكومة اإدخالها 
لتربير تدخل ع�صكري يف  اأمركية  وتعتربها حماولة 

فنزويا.
هجمات  اإىل  ال���ك���ه���رب���ائ���ي  ال���ع���ط���ل  م����������ادورو  وع�������زا 
املعار�صة  مع  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعدتها  “اإلكرتونية” 

�صّد املحطة الكهرومائية الأ�صا�صية يف الباد.
اأن الأ���ص��ب��اب التي طرحها م���ادورو هي  وي��رى غ��واي��دو 
عبارة عن “�صيناريو هوليوودي”، م�صتنكراً اأمام النواب 
للكهرباء.  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  كفاءة”  وع���دم  “ف�صاد 

اأجرى  اأ�صبوعن يف جنيف  اىل اجلزائر بعد غياب ملدة 
بح�صب الرئا�صة. خالهما “فحو�صا طبية”، 

اجلزائري  لل�صعب  مكتوب  خطاب  يف  بوتفليقة  وق��ال 
م�صاء الثنن “لن يجري انتخاب رئا�صي يوم 18 من 
اأبريل )ني�صان( املقبل” والغر�ض هو ال�صتجابة للطلب 

دون   )...( احلكم  من  ان�صحابه  و”ترتيب  انتخابات” 
الإ�صارة اإىل ال�صند الد�صتوري الذي اعتمد عليه«

ت اجلزائر منذ 22 �صباط/فرباير تظاهرات وا�صعة  عَمّ
وحا�صدة غر م�صبوقة يف كل اأنحاء الباد رف�صا لرت�صح 
بوتفليقة لولية رئا�صية خام�صة. وعاد بوتفليقة الأحد 

 3300 ذل��ك لأك��ر من  واأت��اح  الكولومبية.  اجلمارك 
طالب فنزويلي العودة اإىل املدر�صة ولنحو 1800 من 

الكبار باحل�صول على عاج طبي.
دبلوما�صيها  كافة  �صحب  املتحدة  الوليات  وق��ررت  هذا 
الأزمة  تفاقم  و�صط  كراكا�ض  يف  �صفارتها  يف  املتبقن 
الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن  ح�صبما  فنزويا،  يف 
“القرار  اأّن  تويرت  على  بومبيو  وكتب   . بومبيو  مايك 
باأن  وال�صتنتاج  ف��ن��زوي��ا،  يف  امل��ت��ده��ور  الو�صع  يعك�ض 
وجود موظفن دبلوما�صين اأمركين يف ال�صفارة بات 

يفر�ض قيدا على ال�صيا�صة المركية«.
وقال بومبيو لل�صحافين “لقد وعد نيكول�ض مادورو 
قدم  لقد  ا�صرتاكية.  وجّنة  اأف�صل  بحياة  الفنزويلين 
اجلزء اخلا�ض بال�صرتاكية والذي اأثبت مرارا وتكرارا 

باأّنه و�صفة للخراب القت�صادي«.
“جلزء اجلّنة؟ فلم يقدم )مادورو(  وتابع اأما بالن�صبة 

كثرا«.

املّلح الذي وجهتموه اإيّل«.
النتخاب  اأن  ر���ص��ال��ت��ه  يف  اجل���زائ���ري  ال��رئ��ي�����ض  وت��اب��ع 
اجلامعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��دوة  ع��ق��ب  “�صينظم  ال��رئ��ا���ص��ي 
انتخابية  للجنة  احل�����ص��ري  الإ����ص���راف  حت��ت  امل�صتقلة 

وطنية م�صتقلة«.
كما تعّهد بت�صليم “مهام رئي�ض اجلمهورية و�صاحياته 
للرئي�ض اجلديد الذي �صيختاره ال�صعب اجلزائري بكل 

حرية«.
ملدى  اأوليا  مقيا�صا  الثاثاء  الطاب  تظاهرة  وت�صكل 
بوتفليقة  ل��ق��رارات  اجل��زائ��ري  ال�صارع  قبول  اأو  رف�ض 
ال���ذي ي��واج��ه اأك���رب م��وج��ة اح��ت��ج��اج م��ن��ذ و���ص��ول��ه اإىل 

احلكم يف 1999.
طابية  ت��ظ��اه��رات  اأخ����رى  ولي����ات  ت�صهد  ان  وينتظر 
وجتمعات يف الكليات كما يف عنابة )�صمال �صرق( التي 

مل تتوقف فيها الحتجاجات منذ بدايتها.
اآذار/  15 اجل��م��ع��ة  ك���ربى  ل��ت��ظ��اه��رة  التح�صر  وب����داأ 

�صباط/فرباير   22 ت��ظ��اه��رات  ح��ج��م  بنف�ض  م��ار���ض 
والأول والثامن من اآذار/مار�ض ، وكل النداءات ت�صدر 
املعيار  هي  و�صتكون  الجتماعي.  التوا�صل  مواقع  من 

احلقيقي للغ�صب ال�صعبي.
كما �صتجيب تظاهرة اجلمعة على �صوؤال �صحيفة اخلرب 
الثاثاء “ كيف �صيتفاعل معه ال�صارع اجلزائري الذي 

دعا اإىل رحيله من احلكم؟«
ومنذ العانات التي جاءت يف خطاب بوتفليقة الذي 
بداية  منذ  م��رة  لأول  احلكومي  التلفزيون  على  ظهر 
مواقع  ا�صتعلت  �صوي�صرا،  م��ن  وع��ودت��ه  الح��ت��ج��اج��ات 

التوا�صل الجتماعي بالتعليقات.

خطف عامل لبناين ب�شمال نيجرييا 
•• كانو-رويرتز:

قال م�صوؤول يف ال�صرطة النيجرية اإن م�صلحن خطفوا عامل بناء لبنانيا وقتلوا رجا اآخر يف مدينة كانو ب�صمال الباد 
�صباح ام�ض الثاثاء. وياأتي الهجوم وعملية اخلطف يف ثاين اأكرب مدن نيجريا و�صط اإج��راءات اأمنية م�صددة اأكر من 
املعتاد نظرا لإجراء انتخابات يف الباد. وقال هارونا عبد اهلل املتحدث با�صم ال�صرطة “تعر�ض لبناين يعمل لدى �صركة 
احلياة  وف��ارق  اأحمد  األفون�صو�ض  يدعى  رجل  على  النار  اأطلقوا  املجهولن  امل�صلحن  اأن  واأ�صاف  لعتداء«.  للبناء  ترياكتا 
يف طريقه للم�صت�صفى كما اأ�صيب رجل يدعى عبد اهلل حممد بر�صا�صة. واأ�صار اإىل اأن ال�صرطة مت�صط املنطقة بحثا عن 
امل�صتبه بهم. وامتنع م�صوؤول يف ترياكتا عن التعليق. وت�صيع عمليات اخلطف يف نيجريا وت�صتهدف النيجرين والأجانب 
الأجانب.  الكثر من  فيها  ويعي�ض  نيجريا  ل�صمال  القت�صادي  املركز  وكانو هي  الأغلب.  �صواء لطلب فدية يف  على حد 
املا�صي  ال�صهر  النتائج حتى الآن. ويف  ال�صبت لكن مل تعلن  اأجرتها يوم  التي  انتخابات حكام الوليات  وت�صتكمل نيجريا 
اختار الناخبون الرئي�ض حممد بخاري لفرتة رئا�صية اأخرى. وتعهد بخاري مبكافحة الف�صاد وحتديث البنية الأ�صا�صية 

واإنعا�ض القت�صاد والق�صاء على العنف مبا يف ذلك مترد ي�صنه اإ�صاميون منذ ع�صر �صنوات يف �صمال �صرق نيجريا.

التخطيط لها  الهجمات بن جماعتن عرقيتن جرى 
وتنفيذها. وقال املحققون اإن القتال ن�صب بن جماعتي 
اأحد  دفن  ب�صاأن  نزاع  ب�صبب  العرقيتن  وباتندي  بانونو 

زعماء جماعة بانونو.
وذكرت الأمم املتحدة اأن اأفرادا من قرى جماعة باتندي 
كافيا  وقتا  ي��دع  مل  مما  و�صرعة  مفرط  بعنف  هاجموا 

للفرار.
“يف بع�ض احلالت ذكر �صهود  وقال بيان الأمم املتحدة 
جلماعة  ينتمون  كانوا  اإن  ال�صحايا  ي�صاألون  كانوا  اأنهم 
عبور  حماولة  اأثناء  الكثرون  ُقتل  قتلهم.  قبل  بانونو 

نهر الكوجنو بينما اأُحرق اآخرون اأحياء يف منازلهم«.

••جنيف-رويرتز:

قال مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان اإن مقتل ما ل 
والأطفال  والرجال  الن�صاء  من  �صخ�صا   535 عن  يقل 
ع��رق��ي��ت��ن يف جمهورية  ج��م��اع��ت��ن  ب���ن  ق���ت���ال  خ����ال 

الكوجنو الدميقراطية قد يعد جرائم �صد الإن�صانية.
اإن هناك  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  املتحدة يف  الأمم  وق��ال��ت 
890 �صخ�صا يف  تقارير موثوقة مبقتل ما ل يقل عن 
اأرب��ع قرى مبنطقة  اأي��ام يف  ا�صتباكات على مدى ثاثة 

يومبي يف غرب الباد.
واأر�صلت الأمم املتحدة بعثة حتقيق خا�صة خل�صت اإىل اأن 

و�ُصرد اأكر من 19 األف �صخ�ض بينما تعر�ض نحو األف 
مبنى منها كنائ�ض ومدار�ض ومراكز �صحية للتدمر اأو 

النهب.
�صاهم  املحلية  ال�صلطات  تدخل  ع��دم  اإن  التقرير  وق��ال 
يف  يبدو  ما  على  “ف�صلت  اأنها  م�صيفا  العنف  انت�صار  يف 

ال�صطاع مب�صوؤوليتها يف حماية ال�صكان«.
اأي  يف  يندلع جم��ددا  قد  العنف  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
الو�صول لثاثة مواقع فقط  املحققون يف  وقت. وجنح 
من اأربعة ومن املرجح اأن يكون عدد ال�صحايا اأعلى من 
الأرقام املثبتة حيث يعتقد اأن هناك جثثا األقيت يف نهر 

الكوجنو.

االأمم املتحدة: القتل يف الكوجنو جرمية �شد االإن�شانية 

ا�شتباكات حدودية بني باك�شتان والهند
••اإ�صالم اأباد-وكاالت:

مقتل  الباك�صتاين  اجلي�ض  اأع��ل��ن 
����ص���خ�������ص���ن ع����ل����ى الأق����������ل ج�����راء 
ت��ب��ادل لإط���اق ال��ن��ار ب��ن القوات 
والهندية  الباك�صتانية  احل��دودي��ة 

يف منطقة ك�صمر املتنازع عليها.
باجلي�ض  العامة  العاقات  وذكرت 
الإعامي  اجل���ن���اح  ال��ب��اك�����ص��ت��اين، 
اأن  امل���ا����ص���ي���ة  ال���ل���ي���ل���ة  ب���اجل���ي�������ض، 
باإطاق  قامت  الهندية  “القوات 
النار دون مربر يف قطاع ت�صاكوتي 
ع����ل����ى ط��������ول خ������ط ال�������ص���ي���ط���رة، 

م�صتهدفة ال�صكان املدنين«.
واأ�صيب  حتفهما  م��دن��ي��ان  ول��ق��ي 
اأرب���ع���ة اآخ������رون يف ت���ب���ادل اإط����اق 
ال��ن��ار ع��رب خ��ط ال�����ص��ي��ط��رة، الذي 
تق�صم  التي  الفعلية  ميثل احلدود 
اإىل  عليها  املتنازع  ك�صمر  منطقة 
ت���دي���ره الهند  اأح��ده��م��ا  ق�����ص��م��ن، 

ب��اك�����ص��ت��ان. وتاأتي  ت��دي��ره  والآخ����ر 
ال���ص��ت��ب��اك��ات و���ص��ط ج��ه��ود دولية 

ل�صتعادة الهدوء يف املنطقة.
الباك�صتانية  اخل��ارج��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 
اأن وزي���ر ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة �صاه 

حم��م��ود ق��ري�����ص��ي ب��ح��ث اأم�����ض مع 
م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي 
التدابر  ب��ول��ت��ون  ج���ون  ال�����ص��ف��ر 
خلف�ض  ب�������اده  ت���ت���خ���ذه���ا  ال����ت����ي 
ال��ت�����ص��ع��ي��د. وك���ت���ب ب��ول��ت��ون على 

وزير  مع  :”حتدثت  تويرت  موقع 
قري�صي  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  اخل��ارج��ي��ة 
ل��ت�����ص��ج��ي��ع ات���خ���اذ خ���ط���وات جدية 
ج���ي�������ض حممد/  /ج���م���اع���ة  ����ص���د 
الإرهابية  اجلماعات  من  وغرها 
باك�صتان.  م�����ن  ت���ن���ط���ل���ق  ال����ت����ي 
وق���د اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة يل اأن 
�صتتعامل بحزم مع كافة  باك�صتان 
خطواتها  و�صتوا�صل  الإره��اب��ي��ن 

لنزع فتيل التوتر مع الهند«.
وو���ص��ل وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأمل����اين 
اآباد  اإ�صام  اإىل  اليوم  ما�ض  هايكو 
املنطقة  ال�صام يف  ا�صتعادة  لبحث 
ومن  اأف���غ���ان�������ص���ت���ان.  يف  وال���و����ص���ع 
الأمل���اين  ال��وزي��ر  يلتقي  اأن  امل��ق��رر 
الباك�صتانين  امل�صوؤولن  كبار  مع 
خال الزيارة.  جتدر الإ�صارة اإىل 
خا�صتا  ال��ن��ووي��ت��ن  اجل���ارت���ن  اأن 
ب�صبب  اثنتان منها  ث��اث ح��روب، 

ك�صمر.

كوريا اجلنوبية تدعو جارتها ال�شمالية للحكمة
•• �صول-وكاالت:

قرار  لت��خ��اذ  ال�صمالية  جارتها  ام�����ض،  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع��ت 
لإطاق  املحتملة  يانغ  بيونغ  ا���ص��ت��ع��دادات  ع��ن  م�صتمرة  تقارير  و�صط  “حكيم” 
اإن-ت�����ص��ول يف بيان  ال����وزارة كيم  امل��ت��ح��دث با�صم  اأو قمر ���ص��ن��اع��ي.  وق���ال  ���ص��اروخ 
م�صراً  �صحايف: “اأثرت خماوف كثر اإثر تقارير عن الو�صع يف دونغت�صنغ-ري”، 
اإىل موقع اإطاق ال�صواريخ على ال�صاحل الغربي من كوريا ال�صمالية، والذي ورد 
اأنه اأعيد بناوؤه بعد تفكيكه جزئياً العام املا�صي. واأ�صاف وفقاً لوكالة الأنباء الكورية 
اجلنوبية )يونهاب( “تاأمل احلكومة ب�صيوؤول باأن يتخذ ال�صمال قراراً مبنياً على 
والوليات  اجلنوبية  كوريا  اأن  واأو���ص��ح  للجميع«.  مفيداً  يكون  واأن  حكيم،  اأ�صا�ض 
املتحدة تراقبان بدقة حتركات كوريا ال�صمالية يف “دونغت�صانغ-ري” من قبل بدء 
قمة هانوي غر املثمرة والتي عقدت ال�صهر املا�صي بن الزعيم الكوري ال�صمايل 
والرئي�ض الأمريكي. واأ�صارت موجة من تقارير و�صائل الإعام وحتليات بحثية 
اأمريكية ل�صور الأقمار ال�صناعية التجارية، اإىل اأن بيونغ يانغ تتخذ خطوات لإعادة 
تركيب من�صاأتها لإطاق ال�صواريخ بعيدة املدى، وراأى بع�ض اخلرباء اأن الن�صاط 
الوا�صح يف اإعادة بناء املن�صاأة قد يكون جزءاً من تكتيك ال�صمال التفاو�صي لفر�ض 
�صيطرتها على املفاو�صات النووية امل�صتقبلية مع الوليات املتحدة. وانتهت قمة كيم 
وترامب الأخرة دون التو�صل اإىل اتفاق، حيث ف�صل اجلانبان يف ت�صييق الفجوة يف 
وجهات النظر ب�صاأن نطاق نزع ال�صاح النووي لبيونغ يانغ وتخفيف العقوبات من 
جهة وا�صنطن، ورف�ض املتحدث اأن يعطي اإجابة مبا�صرة لدى �صوؤاله عن الختاف 

الوا�صح يف نهج تناول بيونغ يانغ ووا�صنطن للمفاو�صات النووية.
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عربي ودويل

ففي  امل���ح���اف���ظ���ة.  احل����رك����ة  اإىل 
ال�صيا�صي  العمل  م��وؤمت��ر  مم��رات 
مغنية   ،2019 امل�����ح�����اف�����ظ 
ال���ب���وب الف������رو- اأم��ري��ك��ي جوي 
مو�صومة  ���ص��رتة  ت���رت���دي  ف��ي��ا، 
�صور  ع��دد  ت�صاعف  “ترامب”، 
ال�صلفي واحل���وارات. ف��اإىل جانب 
ع���دد م��ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ات الأخ����رى 
ان�صتاغرام،  ع��ل��ى  ال���ن���ف���وذ  ذات 
اأن موؤمتر  اأت��ب��اع��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ق��رتح 
بذات  املحافظ  ال�صيا�صي  العمل 
جوائز  م���را����ص���م  وب���ه���ج���ة  خ���ف���ة 
غرامي - حيث كانت تعر�ض منذ 
واك�ص�صواراتها  ف�صاتينها  �صنوات 
مرة  عظيمة  اأم��ري��ك��ا  فلنجعل   “
اأخرى”. من الوا�صح اأن “احلرب 
النا�صط  اأث��اره��ا  التي  الثقافية” 
ت�صاريل كرك �صتمر عرب �صناعة 
اأن املع�صكر  الرتفيه. ولكن، يبدو 
طريق  اأمامه  الأمريكي  املحافظ 
طويلة ل�صتكمال جتّدده وتنّوعه. 
التجديد  انتخابات  نتائج  وتظهر 
اأوائل  يف  اأج��ري��ت  التي  الن�صفي، 
نوفمرب 2018، اأن الرت�صيحات 
امل���ت���و����ص���ط مل  اجل����م����ه����وري����ة يف 
ب���امل���ائ���ة من   32 ����ص���وى  جت���ت���ذب 
 18 اأعمارهم بن  الذين ترتاوح 
و29 عاًما، و29 باملائة فقط من 
من  واأق��ل  الاتينو�ض،  الناخبن 
10 باملائة من ال�صود الأمريكين 
– ن��ت��ائ��ج ت��ق��ل ع���ن م��ن��ج��ز عام 
نظر  يف  ذل������ك،  وم�����ع   .2014
اأن تكون  ت��رام��ب، مي��ك��ن  اأن�����ص��ار 
فن�صان  ب�صريا..  خ��داع��ا  امل�صالة 
اليوتيوب  على  النا�صط  جيم�ض، 
ح�صر  ال��ذي  املت�صدد،  وامل��ح��اف��ظ 
املحافظ  ال�صيا�صي  العمل  موؤمتر 
احل����زب  ب�������اأن  م��ق��ت��ن��ع   ،2019
تدريجيا  ت��ت��ج��اوزه  اجل��م��ه��وري 

الرتامبية لتحل حمله.
»احلر�ض القدمي يبت�صم لرتامب، 
اإنقاذ  �صيء  كل  قبل  يحاول  لكنه 
نزوعه املحافظ القائم على حرية 
ال�صوق وال�صركات الكربى. ولكن 
اأفكار  اغ����وت   ،2016 ع���ام  م��ن��ذ 
ترامب العديد من ال�صباب الذين 
�صنزيح  ال�صيا�صة..  يدخلون عامل 
يتوقع  القدمي”،  اجل���ي���ل  ه����ذا 
اخل��روج من  عند  فن�صان جيم�ض 
موؤمتر العمل ال�صيا�صي املحافظ. 
وي��خ��ل�����ض ب��ن�����ص��ف اب��ت�����ص��ام��ة: “ 
الذين يعتقدون اأن ترامب جمرد 
قو�ض، يخطوؤون، لن تكون هناك 

عودة اإىل الوراء«.   
  عن �ضليت الفرن�ضية

التي   ،2019 ع���ام  ن�����ص��خ��ة  ف����اإن 
يف  ف��رباي��ر  نهاية  تنظيمها يف  مت 
لتديل  ج��اءت  وا�صنطن،  �صواحي 
التجميل  عملية  على  ب�صهادتها 
التي قامت بها املوجة الرتامبية.

حت����ت ه��ي��م��ن��ة ك���ب���ار ال�������ص���ن من 
ل��ف��رتة لي�صت  ال��ب��ي�����ض  ال���رج���ال 
بعيدة، اأ�صبح احلدث اليوم حمور 
ال�صباب  من  متزايد  عدد  مبايعة 
الأقليات  م��ن  واأف�����راد  وال��ن�����ص��اء، 

العرقية.

حرب ثقافية
تدفقوا  �صخ�ض  الف   9 بن  من 
للموؤمترات،  غايلورد  مركز  اإىل 
ك��ان م��ا ي��ق��ارب الثلث م��ن الذين 
ب�����ص��دد م���زاول���ة ت��ع��ل��ي��م��ه��م. كما 
�صارك العديد من ال�صباب، الذين 
احلمراء  القبعة  ي��رت��دون  ك��ان��وا 
ال�صهرة “اجعلوا اأمريكا عظيمة 
مرة اأخرى”، يف مع�صكر التدريب 
برنامج  عن  عبارة  وهو  احلركي، 
ي��ت��م تقدميه  ل��ل��ت��ك��وي��ن  ور����ص���ات 
القيادة،  امل���وؤمت���ر:  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
وال�صرتاتيجية، والإقناع، مدر�صة 
�صغرة حقيقية ملع�صكر حمافظي 
من  الع�صرينات  يف  ك��ات��ي،  ال��غ��د. 
عمرها، من بن امل�صاركن. ا�صيلة 
ولي���ة م��اري��ان��د ال��ت��ق��دم��ي��ة اإىل 
حد ما، ت�صرح اأنها “مل تكن دائما 
فم�صرتها  مت�صددة”.  حمافظة 
اجل���ام���ع���ي���ة، ث���م ان���ت���خ���اب���ات عام 
اللتزام  اإىل  ح���وله���ا   ،2016
الق�صية الرتامبية: “لقد اأدركت 
اأن العديد من الأ�صياء التي قدمها 
التعليمي  وال��ن��ظ��ام  الإع����ام  ل��ن��ا 
جمرد  ال��واق��ع  يف  كانت  كحقائق، 
اأخجل  اأن  ي��ج��ب  ل  وان�����ه  اآراء، 
بع�ض  نف�صي  على  اأط���رح  اأن  م��ن 
تقول. دونالد ترامب،  الأ�صئلة”، 
�صرعان  املتمرد،  مبظهره  القوي 
عن�صرية  ل�صت  “اأنا  اغ��راه��ا،  م��ا 
تدافع  جن�صياً”،  م��ت��ح��ي��زة  ول 
م�صتمدة  حمافظتي  نف�صها،  عن 
ال��د���ص��ت��ور: احل��ي��اة واحلرية  م��ن 

وال�صعي لتحقيق ال�صعادة. »
وب���ي���ن���م���ا ُت����ظ����ه����ر ال����ع����دي����د من 
الأل��ف��ي��ة هو  اأن جيل  ال��درا���ص��ات، 
ت���ق���دم���ي���ة على  اجل����ي����ل الأك��������ر 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  الإط�����اق 
ك����ات����ي وزم������اوؤه������ا على  ت���ب���ح���ر 
ال��ت��ّي��ار وه��م يدركون  الأق���ل �صد 
عام  اأ�صدقاء  فقدت  “لقد  ذل��ك. 
2016، كما تقول، ما زلت األتقي 
الكثر من الأ�صخا�ض، ولكن بات 
متزايد،  نحو  على  ال�صعب،  م��ن 

التحادث معهم.
وجه  على  ال�صابة  امل����راأة  وتنتقد 
اجلامعات  اأج������واء  اخل�����ص��و���ض، 
يتعر�ض  ح����ي����ث  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
ال����ص���خ���ا����ض امل���ح���اف���ظ���ون اأك����ر 
اآرائهم.  ب�صبب  لل�صحق  ف��اأك��ر 
من  ط���ال���ب  ح���ال���ة  اإىل  وت�������ص���ر 
ب���رك���ل���ي ت���ع���ر����ض ل���اع���ت���داء يف 
اأث���ن���اء   2019 ف����رباي����ر  ن���ه���اي���ة 
وقد  اجلامعي.  احل��رم  يف  حملته 
متت دعوة ال�صاب املذكور، هايدن 
ا اإىل م�صرح موؤمتر  ويليامز، اأي�صً
العمل ال�صيا�صي املحافظ 2019 
م��ن ق��ب��ل دون��ال��د ت��رام��ب نف�صه، 
“اللكمة  ل��ل��ح�����ص��ور،  ق���ال  ال����ذي 
ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا، ك��ان��ت ل��ن��ا جميعا 
للحركة  ال��ت��ج��دي��د  ه���ذا  رم���ز   .«
الطابية  امل��ن��ظ��م��ة  امل���ح���اف���ظ���ة، 
اإيه”،  اإ����ض  ي��و  ب��وي��ن��ت  “ترنينغ 
ك����ان����ت واح����������دة م�����ن ال�������ص���رك���اء 
العمل  م���وؤمت���ر  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ن 
وقد   .2019 املحافظ  ال�صيا�صي 

كرك،  ت�����ص��اريل  موؤ�ص�صها  األ��ق��ى 
النجم ال�صاعد لليمن الأمريكي، 
خطاًبا عاطفًيا: “ ما نراه هو اأن 
اأفكارنا  ي��ع��ار���ص��ون  ل  ال���ط���اب 
ب�صكل جوهري، لكنها بب�صاطة ل 
فعل  الي�صار  لأن  عليهم،  ُتعر�ض 
كل ما يف و�صعه حلملهم على عدم 

�صماعها ».
ال�������ذي تنوي  امل����وق����ف  ه����و  ه������ذا 
منظمة  تاأ�ص�صت  عك�صه.  منظمته 
اإيه”  اإ�����ض  ي��و  ب��وي��ن��ت  “ترنينغ 
حوايل  ال��ي��وم  ولها   ،2012 ع��ام 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ف����رع   1300
ال���ب���اد، وت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ت��ه��ا 8.2 
من  تاأتي  معظمها  دولر،  مليون 
اجلمهورين.  ال���داع���م���ن  ك���ب���ار 
وك��م��ا اأن��ه��ي ت�����ص��اريل ك���رك على 
ال�صيا�صي  العمل  م��وؤمت��ر  من�صة 
ثقافية،  ح���رب  “اإنها  امل��ح��اف��ظ، 

و�صنفوز بها.«

تكرمي الأقليات
لهذه  الأم��ام��ي  املواجهة  خ��ط  ان 
الأجيال،  لي�ض فقط بن  احل��رب 

عنها، انها غر بديهية او عفوية، 
التي جاء موؤمتر العمل ال�صيا�صي 
املحافظ 2019 لتقدميها: بن 
ال�صود  من  الكثر  كان  احل�صور، 
وال���ات���ي���ن���و����ض والآ����ص���ي���وي���ن يف 
�صنوات  “اأربع  الهاتفن  مقدمة 
ولي���ة  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  اأخرى!” 

ثانية حمتملة لرتامب.

هجوم ت�ضويقي
اآخر،  ح���دث  اأ���ص��ه��ر،  خم�صة  ق��ب��ل 
ال�صود،  ال�صابة من  القيادات  قمة 
����ا ب�����ص��ع م���ئ���ات من  ���ص��ه��د اأي���������صً
اأمريكي يلتقون  الأف��رو-  ال�صباب 
دعمهم  لإظ�����ه�����ار  وا����ص���ن���ط���ن  يف 

للق�صية الرتامبية.
الناحية  م��ن  ن��ن��خ��دع:  ل  وح��ت��ى 
الإح�صائية، تظل هذه اجلماعات 
اأق���ل���ي���ة داخ�������ل الأق�����ل�����ي�����ات، ومع 
على  م�صممون  اأنهم  يبدو  ذل��ك، 
الهيمنة  يك�ّصر  ح�صور  اكت�صاب 

الدميقراطية على جمتمعاتهم.
ا  اأي�صً يحاول  ت�صويقي  انه هجوم 
والربيق”  “ال�صحر  بع�ض  اإع��ادة 

موؤمتر العمل ال�صيا�صي املحافظ: 
“ يدعو الي�صار بيون�صي حل�صور 
اجتماعاته، ولكنه ل يتحدث اأبدا 
عن �صيا�صاته، لأن �صيا�صاته تخون 
ال�صود منذ �صتن عاًما ... يعي�ض 
والاتينو�ض  ال�������ص���ود  م���اي���ن 
الدميقراطين  ل���ك���ن  ف���ق���ر،  يف 
للمهاجرين  الأول���وي���ة  مي��ن��ح��ون 
�صكرا،  اأق��ول ل  ال�صرعين..  غر 

لنبني اجلدار«.
امل���ح���اف���ظ���ون وامل���ح���اف���ظ���ات من 
الأق�����ل�����ي�����ات، ع���ل���ى ق���ن���اع���ة ب�����اأن 
التمييز  اإىل  تهدف  ل  الرتامبية 
���ص��د جم��ت��م��ع��ات��ه��م، ول��ك��ن متنح 
املوجودين  لاأ�صخا�ض  الولوية 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  ق��ب��ل  م���ن 
اخل��ارج. هذه  الوافدين من  بدل 
ه��ي ال���روؤي���ة، ال��ت��ي اأق���ل م��ا يقال 

ذلك:  الأمريكي  اليمن  وي��درك 
الدميوغرافية  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات 
على  ت��دري��ج��ي��اً  تق�صي  احل��ال��ي��ة 
والبقاء  البي�صاء،  قاعدته  غلبة 
بات  املحافظة  للحركة  ال�صيا�صي 
عاجًا.  ع��رق��ًي��ا  ت��ن��وًع��ا  ي��ت��ط��ل��ب 
دونالد  يكون  اأن  املفارقات،  وم��ن 
واملحر�ض  احلافز  مبثابة  ترامب 
وامل����ث����ر. يف الأ����ص���ه���ر الأخ������رة، 
ا�صتطاعات  من  العديد  اأ���ص��ارت 
ال��راأي اإىل اأن معدل �صعبيته بن 
ال�صكان الأمريكين ال�صود يرتاوح 
بن 15 باملائة و20 باملائة، وهي 
يف  جمهوري  لرئي�ض  درج��ة  اأعلى 
عام  منذ  العرقية  اجلماعة  ه��ذه 
ودللة،  اأهمية  والأك��ر   .1980
ح�صده  م��ا  �صعف  مي��ث��ل  ه���ذا  ان 
عام 2016، والذي مل يتجاوز 8 

باملائة من اأ�صوات ال�صود.
اأم ثورة �صامتة؟  اإح�صائي  �صراب 
ال�صيا�صي  ال���ع���م���ل  م����وؤمت����ر  يف 
الرتويج  اخ���ت���ي���ار  مت  امل���ح���اف���ظ، 
ب��ح��ي��وي��ة ل��ل��م��ن��ظ��ور ال����ث����اين، يف 
�صعي وا�صح لاإبحار على خطاب 
الهوية للدميقراطين، حيث كّرم 
املحافظ  ال�صيا�صي  العمل  موؤمتر 
من  الن�صاء  م��ن  العديد   2019
ذل��ك ميلي  م��ن  امل��ل��ون��ات،  بينهن 
املديرة  موؤخرا  عينت  التي  هالو، 
كول  وك���اي  للتظاهرة،  امل�����ص��ارك��ة 
ملركز  اجلديدة  الرئي�صة  جيم�ض، 
الب���ح���اث م��وؤ���ص�����ص��ة ال������رتاث، اأو 
�صابة  نا�صطة  اأوك��اف��ور،  اأنطونيا 
النارية.  الأ�صلحة  وموؤيدة حلمل 
يف امل��ج��م��وع، اأخ���ذ م��ا ل يقل عن 
خم�صة ع�صر من ن�صطاء الأقليات 

اإذا  ر�صالتهم:  الكلمة.  العرقية 
الأقليات  اأن  يعتقد  الي�صار  ك��ان 
الطريق.  يظّل  فاإنه  اإليه،  تنتمي 
الورقة  لعب  ي��ح��اول��ون  “عندما 
ال��ع��ب��وا ورق���ة ترامب،  ال��ع��رق��ّي��ة، 
و�صنفوز!” اأعلن من على املن�صة 
دويتو  وه���و  واحلرير”،  “املا�ض 
الأفرو  يوتيوب  م�صتخدمي  م��ن 
اأمريكين. ويف وقت ي�صاحب فيه 
وا�صحة  ع��ودة  الرتامبية،  �صعود 
الوليات  يف  ال��ك��راه��ي��ة  خل��ط��اب 
تف�صر  مي���ك���ن  ك���ي���ف  امل����ت����ح����دة، 
لبع�ض  ال���وا����ص���ح  ال�����ص��غ��ف  ه����ذا 

الأقليات؟
قدمت كاندا�ض اأوينز، من القيادات 
بوينت  ت���ورن���ن���غ  مل��ن��ظ��م��ة  ال�������ص���ود 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ب��داي��ة ج���واب خ���ال خ��ط��اب��ه��ا يف 

اأمامهم طريق طويلة ل�ضتكمال جتّددهم:

هل �شيجلب ترامب ال�شباب واالأقليات اإىل املحافظني...؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف  وذكـــورا،  اناثا  املحافظني،  بدافو�ص  و�ضفها  ميكن 
“موؤمتر  يجمع   ،1974 عــام  منذ  املتحدة.  الــوليــات 
العمل ال�ضيا�ضي املحافظ” كل عام زبدة اجلناح اليميني 
الإجنيلني  اإىل  احلـــرة،  ال�ضوق  ر�ضل  مــن  الأمــريــكــي، 

املناه�ضني لالإجها�ص، اإىل مع�ضكر التحرريني املوؤيدين 
حلمل الأ�ضلحة النارية.

ولئن كان احلدث عبارة عن جتمع ل�ضخ�ضيات حمافظة 
من اأ�ضحاب النوايا احل�ضنة، فان موؤمتر العمل ال�ضيا�ضي 
التام  احلــركــة  ولء  لتاأكيد  جــاء   ،2019 املحافظ 

مل�ضيحها اجلديد، دونالد ترامب.

هذا  اأن  يبدو  نقا�ص،  مو�ضوع  املحافظ  ن�ضبه  ان  ورغم 
الأخري قد حّول، يف غ�ضون ثالث �ضنوات فقط، جمتمًعا 
�ضيا�ضًيا قيل اإنه انتهى بحكم التغيريات الدميوغرافية، 

اإىل طاحونة حقيقية.
واإذا كان ميكن اعتبار موؤمتر العمل ال�ضيا�ضي املحافظ، 

مبثابة واجهة للحركة املحافظة الأمريكية..

الديناميكية الدميوغرافية احلالية 
غلبة  عــلــى  تــدريــجــيــًا  تق�شي 
املحافظ التيار  داخــل  البي�س 

والالتينو�س  ال�شود  من  الكثري 
واالآ�شيويني باتوا يف مقدمة الهاتفني 
لرتامب« اأخـــرى  �شنوات  ـــع  »اأرب

»احلرب الثقافية« الدائرة �شتمر 
وخطها  الرتفيه  �شناعة  عرب 
فقط االأجيال  بني  لي�س  االأمامي 

 البقاء ال�شيا�شي حلركة املحافظني 
ـًا عاجـــاًل يتطلب تنوًعـــا عرقيــ

هجوم ت�شويقي الإعادة بع�س 
»الربيق« اإىل احلركة املحافظة

ترامب يغر تركيبة اجلمهورين املحافظن

اأن�صار ترامب ال�صباب ينتظرون خطاب الرئي�ض الأمريكي

من بن من ح�صروا ا�صغال املوؤمتر بالقرب من وا�صنطن كاندا�ض اأوينز من قيادات ال�صود تقدم اجابة

ترامب 
حلظة 
دخوله 
حلبة 
املوؤمتر

ميلي هالو اأ�صبحت املدير امل�صارك ملوؤمتر العمل ال�صيا�صي املحافظ

ت�صاريل كرك من اأبرز الفاعلن يف املوؤمتر

جوي فيا، مغنية بوب �صابة جاءت لتوظف خربتها يف التاأثر

اإح�ضائيا، تظل هذه اجلماعات اأقلية داخل الأقليات، لكنها م�ضممة على ك�ضر الهيمنة الدميقراطية على جمتمعاتهم
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•• كابول-رويرتز:

حركة  مقاتلي  اإن  ام�ض  م�صوؤول  قال 
طالبان كثفوا ال�صغوط على القوات 
الأف��غ��ان��ي��ة يف اإق��ل��ي��م ب��ادغ��ي�����ض بغرب 
الباد وقتلوا 20 جنديا واأ�صروا 20 

م�صوؤولن  مع  حمادثاتهم  رغم  تقدمهم  املت�صددون  يوا�صل  حيث  اآخرين 
اإن  ك��اب��ول  يف  ال��دف��اع  وزارة  با�صم  املتحدث  منجل  قي�ض  وق��ال  اأمريكين. 
عددا كبرا من مقاتلي طالبان نفذوا هجمات على عدة مواقع للجي�ض يف 

منطقة بال مورغاب بالإقليم منذ م�صاء يوم ال�صبت.
واأ�صاف “القتال ل يزال م�صتمرا” واأ�صار اإىل اأن طالبان ا�صتولت على اأربعة 
اإر�صال تعزيزات من القوات احلكومية بدعم جوي ملنع  مواقع يف حن مت 

املقاتلن من ال�صيطرة على املنطقة باأ�صرها.
وقال عبد العزيز بيج الع�صو يف جمل�ض اإقليم بادغي�ض اإن 20 جنديا قتلوا 

واأ�صيب ع�صرة بينما اأ�صرت احلركة املت�صددة 20.
الواقع  بادغي�ض  التي وقعت يف  الهجمات  م�صوؤوليتها عن  واأعلنت طالبان 
يو�صف  قاري  با�صم طالبان  املتحدث  وقال  تركمان�صتان.  احل��دود مع  على 

اأحمدي اإن 20 جنديا �صقطوا قتلى بينما مت اأ�صر 28 اآخرين وال�صتياء 
على كمية كبرة من الأ�صلحة والذخرة.

وعلى الرغم من ت�صاعد القتال يف اأنحاء متفرقة من اأفغان�صتان، ي�صارك 
زعماء من طالبان وم�صوؤولون اأمريكيون يف اأطول جل�صة ملحادثات ال�صام 

بن الطرفن بهدف اإنهاء احلرب امل�صتمرة منذ 17 عاما.
وموؤ�ص�صها  احل��رك��ة  زع��ي��م  اأن  ت���ردد  ملخباأ  �صورتن  طالبان  ون�صرت  ه��ذا 

الراحل، املا حممد عمر، اأم�صى به ال�صنوات الأخرة من حياته.
وقال املتحدث با�صم طالبان ذبيح اهلل جماهد اإن “املا عمر عا�ض يف املخباأ 

حتى وفاته يف عام 2013، وقاد امل�صلحن من هذه الغرفة ال�صغرة«.
واأ�صاف جماهد عرب تويرت اأن “املا عمر كان ي�صتخدم حديقة يف خمباأه 
يتخذ  ال��ذي  �صنرت”  “زوميا  الأب��ح��اث  مركز  وك��ان  �صم�ض«.  حمام  لأخ��ذ 
اإليها  املا�صي نتائج تو�صلت  له قد ن�صر الأحد  من الوليات املتحدة مقراً 

ال�صحفية الهولندية بيته دام، والتي 
يعي�ض  ك����ان  ع��م��ر  امل����ا  اأن  اأظ���ه���رت 
بالقرب من قواعد ع�صكرية اأمريكية 
اأفغان�صتان  جنوبي  زاب���ول  اإق��ل��ي��م  يف 
ب��ع��د الإط����اح����ة ب��ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان من 

ال�صلطة.
زعيم  ب��اأن  وا�صنطن  اعتقاد  مع  دام  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  وتعار�صت 
طالبان فر اإىل باك�صتان وتويف بها يف اأعقاب �صقوط نظام طالبان والغزو 
�صبتمرب   11 هجمات  بعد  اأفغان�صتان  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ادت��ه  ال���ذي 

)اأيلول( 2001 يف الوليات املتحدة.
 . وبقي نظام طالبان يف ال�صلطة يف اأفغان�صتان من عام 1996 اإىل 2001 
ويف كابول، اأغ�صبت النتائج امل�صوؤولن احلكومين، وو�صف املتحدث با�صم 
الق�صر الرئا�صي، هارون ت�صاخان�صوري، نتائج البحث باأنها وهمية، م�صيفاً 

اأن هناك “اأدلة كافية” على اأن املا عمر عا�ض وتويف يف باك�صتان.
اإىل  اأمر اهلل �صالح املر�صح ملن�صب نائب الرئي�ض  ويف الوقت نف�صه، و�صف 
جانب الرئي�ض اأ�صرف غني املر�صح للرئا�صة يف النتخابات القادمة، النتائج 

باأنها “جزء من الدعاية املتاعب بها«.

باري�ض  اأجنبي. وت�صعى  بلد  الأك��رب يف  يف جيبوتي وهي 
اإىل الإبقاء على نفوذها يف هذه املنطقة الإ�صرتاتيجية 
ال�صن  �صيما  ول  العظمى  الق������وى  اأطم������اع  تثر  التي 
يف  اخل���ارج  يف  ع�صكرية  قاع�����دة  اأول  فيها  فتحت  التي 

.2017
التي  لليبيا  اإىل  ظهراً  ماكرون  يتوجه  اأن  ويفرت�ض 
يوجد  حيث  اأب��اب��ا،  اأدي�ض  �صمال  كلم   680 قرابة  تبعد 

املوقع الذي �صنفته اليون�صكو �صمن الرتاث العاملي.
نظام  حول  اإثيوبي  فرن�صي  اتفاق  عن  يعلن  اأن  ويتوقع 
جديد حلماية هذه الآث��ار املهددة بفعل احلت والتاآكل، 
يف ما يعد بادرة دبلوما�صية ثقافية، علماً اأن علماء الآثار 

بهذا  العاملين  اخل���رباء  اأه���م  ب��ن  م��ن  ه��م  الفرن�صين 
البرتاء  اآث��ار  ي�صاهي  ال��ذي  ال�صرقي،  امل�صيحي  ال��رتاث 

يف الردن.
وي��ت��ظ��اه��ر الإث��ي��وب��ي��ون ���ص��د ال�����ص��واري ال��ت��ي و�صعتها 
اإطار م�صروع  الكنائ�ض من املطر يف  اليوني�صكو حلماية 
اآلف  ق��راب��ة خم�صة  اأم���اك وه���دم  اأ�صفر ع��ن م�����ص��ادرة 

م�صكن حول املوقع.
اأبابا  اأدي�����ض  يف  ر�صمي  بع�صاء  زي��ارت��ه  م��اك��رون  ويختتم 
تابعة  بوينع  م��ن احل���داد بعد حتطم ط��ائ��رة  اأج���واء  يف 
للخطوط الإثيوبية الأحد ومقتل 157 �صخ�صا بينهم 

ت�صعة فرن�صين.

•• جيبوتي-اأ ف ب:

ام�ض جولة يف  ماكرون  اإميانول  الفرن�صي  الرئي�ض  بداأ 
�صرق اإفريقيا يف جيبوتي التي و�صلها م�صاء الثنن، قبل 
اأن يزور كنائ�ض لليبيا املحفورة يف ال�صخر يف اإثيوبيا 

والتي ت�صعى فرن�صا للم�صاهمة يف احلفاظ عليها.
ومن جيبوتي حيث التقى الرئي�ض ا�صماعيل عمر غيلله، 
حيا ماكرون قرار الرئي�ض بوتفليقة عدم الرت�صح لولية 
خام�صة، متمنياً اأن تكون املهلة النتقالية “معقولة” يف 

اجلزائر.
والتقى ماكرون اأي�صا قائد القاعدة الع�صكرية الفرن�صية 

اأملانيا تنتقد اإيران ب�شبب �شجن نا�شطة حقوقيةماكرون يبداأ من جيبوتي جولة يف القرن االإفريقي 
•• برلني-وكاالت:

اأدان وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�ض، احلكم ب�صجن النا�صطة احلقوقية 
�صتوده،  ن�صرين  الفكر،  حلرية  �صاخاروف  جائزة  على  واحلائزة  الإيرانية 
ملدة 7 اأعوام يف طهران. وقال ما�ض ام�ض الثاثاء خال زيارته للعا�صمة 
اأن  ال��راأي،  با�صتيعاب حرية  فقط  يتعلق  “الأمر  اأب��اد:  اإ�صام  الباك�صتانية 
اأمر ل ميكننا تفهمه  ال��راأي( اإىل عقوبات ماأ�صاوية وقا�صية  توؤدي )حرية 
على الإطاق«. كما انتقد ما�ض احتمال معاقبة النا�صطة باجللد، مو�صحاً 
وتطالب  اعتقالها  منذ  النا�صطة  اأج���ل  م��ن  تعمل  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  اأن 
ت�صريحات  الثنن يف  الأول  اأم�ض  قال  الق�صاة  اأحد  وكان  بالإفراج عنها. 
“حمكمة ثورية حكمت على �صتوده  لوكالة اأنباء الطلبة الإيرانية “اإ�صنا”: 
بال�صجن ملدة 5 اأعوام بتهمة الرتويج �صد الدولة وملدة عامن بتهمة اإهانة 

املر�صد الأعلى )علي خامنئي(«.

علينا  ي��ل��ق��ون  “الكافرون  ق��ائ��ا 
امل���ن���ا����ص���ر وي�������ص���ت���ه���زئ���ون ب���ن���ا.. 
واأمراوؤكم  اأنتم جياع  لنا  يقولون 

يتنعمون وياأكلون«.
العديد من اخلارجن من  واأف��اد 
فران�ض  وك���ال���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ج��ي��ب 
بر�ض خال الأ�صابيع املا�صية عن 
واخلبز  الغذائية  امل���واد  يف  نق�ض 
امل���ي���اه يف امل��ن��ط��ق��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة حتت 

�صيطرة املتطرفن.

احلمد  وهلل  رزقنا  ياأتينا  اخلانق، 
اأن  م�����وؤك�����داً  بيومه”،  ي�����وم  ك����ل 
“الن�صر قريب.. واحلرب �صجال 

ومل تنته املعارك«.
الفيديو  م��ن  م��ق��ط��ع  يف  وت��ظ��ه��ر 
ت���اب���ع���ة جلهاز  ����ص���غ���رة  ح���اف���ل���ة 
وهي  التنظيم(  )�صرطة  احل�صبة 
ت�صر يف طريق ترابي جتّمع على 
اإ�صافة  ال��رج��ال  ع�صرات  جانبيه 
اىل اأطفال ون�صاء منقبات، ويدعو 

غر  �صكان  و�صط  نف�صها  وت�صويق 
ال�صياق،  ه����ذا  ويف  م��ت��ج��ان�����ص��ن.  
الربملان  اأع�������ص���اء  م���ن  ع����دد  ذك����ر 
باأنهم  ���ص��ن��ة،  وبع�صهم  ال��ع��راق��ي، 
تلقوا دعوات حل�صور موؤمترات يف 
طهران، واجتماعات مع م�صوؤولن 
اإي��ران��ي��ن. واأر���ص��ل��ت ط��ه��ران اأي�صاً 
ب�صكل  العراق  اإىل  م�صوؤوليها  كبار 
خال  ال���ع���راق،  زار  ف��ق��د  منتظم. 
الأ���ص��ه��ر ال��ث��اث��ة الأخ�����رة، وزير 
اخلارجية الإيراين، جواد ظريف، 
ووزي��������ر ال���ن���ف���ط وال����ط����اق����ة، من 
ال��ب��ح��ث يف ع��اق��ات جتارية  اأج���ل 

حمتملة. 
ل���ك���ن ���ص��ي��ع��ة ع���راق���ي���ن خ���رج���وا 
حم���ت���ج���ن يف و�����ص����ط ب�����غ�����داد، يف 
املا�صي،  الأول(  ك��ان��ون  دي�صمرب) 
����ص���د ال���ت���دخ���ل الأج����ن����ب����ي. ورف����ع 
“جراننا  �����ص����ع����ار  امل����ح����ت����ج����ون 
وقرارنا  اأ���ص��ي��ادن��ا.  ل  اأ���ص��دق��اوؤن��ا 

عراقي«. 
ورغ����م ذل����ك، ت�����ص��ر ك��ات��ب��ة املقال 
العراقي،  الرئي�ض  بها  ق��ام  لزيارة 
وتبعه  ط��ه��ران،  اإىل  �صالح،  برهم 
رئي�ض الربملان ووزير الثقافة، من 
تعاون  موا�صلة  كيفية  بحث  اأج��ل 
البلدين، يف  اقت�صادي وثقايف بن 

ظل عقوبات اأمريكية. 
ومع ذلك، ل ي�صعر عدد من ال�صنة 
لعلمهم  كبر  ب��ارت��ي��اح  العراقين 
وي�صعر  ال�صيعة.  تف�صل  اإي��ران  اأن 
يعتربون  مم���ن  ال�����ص��ي��ع��ة،  ب��ع�����ض 
�صيعة،  هم  ما  بقدر  عرباً  اأنف�صهم 
ب�������اأن ط����ه����ران ت���ع���م���ل ع���ل���ى جعل 
عن  عو�صاً  ب��اإي��ران،  اأ�صبه  ال��ع��راق 
البلدين.  ب��ن  ال��ف��روق��ات  اح���رتام 
اهلل  اآي�����ة  ق����ال  ال�������ص���ي���اق،  ذات  ويف 
فا�صل ال��ب��دي��ري، ق��ي��ادي دي��ن��ي يف 
اإبعاد  على  اإي��ران  “تعمل  النجف: 

العراق عن عروبته وهويته«.  

ممثل معروف رئي�شًا 
جديدًا للحكومة يف البريو 

•• ليما-اأ ف ب:

فيزكارا  م��ارت��ن  ال��ب��رو  رئي�ض  ع��ن 
وال�صينمائي  امل�������ص���رح���ي  امل���م���ث���ل 
رئي�صاً  �صولر  ديل  �صلفادور  املعروف 
الأمانة  اأعلنت  م��ا  بح�صب  ل��ل��وزراء، 
�صولر،  واأق�����ص��م  ل��ل��رئ��ا���ص��ة.  ال��ع��ام��ة 
الد�صتورية  اليمن  اأي�صاً،  املحامي 
م���ع الأع�������ص���اء ال��ث��م��ان��ي��ة ع�����ص��رة يف 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي ت�����ص��َم 9 
ن�صاء. ويخلف ديل �صولر البالغ من 
فيانويفا  �صيزار  ع��ام��اً   48 العمر 
الذي ا�صتقال اجلمعة بعد 11 �صهراً 
ع��ل��ى راأ������ض احل��ك��وم��ة. وب��ع��د مهنة 
ال�صينما  يف  ث���ّم  امل�����ص��رح  يف  ط��وي��ل��ة 
وال���ت���ل���ف���زي���ون، ب����ات ����ص���ولر وزي�����راً 
رئا�صة  حت��ت   2016 ع���ام  للثقافة 
-2016( كوزين�صكي  بابلو  بيدرو 
2018(. وحينها اأ�صبح على معرفة 
فيزكارا  م��ارت��ن  احل����ايل  ب��ال��رئ��ي�����ض 
الذي كان وزيراً للنقل. وا�صتقال ديل 
�صولر من تلك احلكومة اأواخر عام 
العفو  منح  على  احتجاجاً   2017
فوييموري  األربتو  الأ�صبق  للرئي�ض 

املدان بجرائم �صد الإن�صانية.
وتكهنت حينها �صحافة الباد التي 
ت�صّبه ديل �صولر بالرئي�ض الفرن�صي 
املمّثل  اأن  م������اك������رون،  اإمي����ان����وي����ل 

�صيرت�صح اإىل رئا�صة اجلمهورية.

جماعة من�شقة يف بريطانيا 
تتبنى الطرود امللغومة 

•• لندن-رويرتز:

من�صقة  جمهورية  جماعة  اأعلنت 
اجلمهوري  اجل��ي�����ض  نف�صها  ت�صمى 
الثاثاء  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  الأي���رل���ن���دي 
اإىل مبان  اإر�صال طرود ملغومة  عن 
يف لندن وجامعة جا�صجو الأ�صبوع 

املا�صي.
مت   “ الربيطانية  ال�صرطة  وق��ال��ت 
اجلمهوري  اجل��ي�����ض  ب��ا���ص��م  اإع�����ان 
اجلماعة  اأن  واأ�صافت  الأي��رل��ن��دي«. 

ا�صتخدمت م�صطلحا معروفا.
اإىل  اأُر���ص��ل  ال�صرطة ط���ردا  وف��ج��رت 
من  ال�����ص��اد���ض  يف  جا�صجو  ج��ام��ع��ة 
له  اإن  وق��ال��ت  اجل����اري  اآذار  م��ار���ض 
اليوم  اأُر�صلت يف  بثاثة طرود  �صلة 
وحمطة  م���ط���اري���ن  اإىل  ال�������ص���اب���ق 

قطارات رئي�صية يف لندن.
واأُر�صلت طرود بريدية بي�صاء اللون 
اإىل مطاري  ���ص��غ��رة  ق��ن��اب��ل  حت���وي 
ل��ن��دن وحمطة  ه��ي��رو و���ص��ي��ت��ي يف 
القطارات  اأك���ر حم��ط��ات  ووت���رل���و، 
اخلام�ض  يف  العا�صمة،  يف  ازدح��ام��ا 
النران  وا�صتعلت  اآذار.  م��ار���ض  م��ن 
ل����دى ف��ت��ح اأح���ده���ا ل��ك��ن��ه مل ت����وؤدي 
يف  اخلدمات  وا�صتمرت  اإ�صابات  اإىل 

املطارين واملحطة.
وت�����ص��م ه���ذه اجل��م��اع��ة ال��ت��ي ت�صمي 
ن���ف�������ص���ه���ا اجل�����ي�����������ض اجل�����م�����ه�����وري 
معار�صن  م�����ص��ل��ح��ن  الأي���رل���ن���دي 
لتفاق ال�صام يف اأيرلندا ال�صمالية 

الذي اأُبرم يف عام 1998.
كثرا  اأ�����ص����غ����ر  اجل����م����اع����ة  وه��������ذه 
اجلمهوري  اجل��ي�����ض  ع��ن  وخمتلفة 
ال�صمالية  اأي��رل��ن��دا  يف  الأي���رل���ن���دي 
ع��ن نحو ن�صف  ك��ان م�صوؤول  ال��ذي 
جراء  �صقطوا  ال��ذي��ن  القتلى  ع���دد 
والذين  عاما  لثاثن  ا�صتمر  عنف 
بلغ عددهم 3600 �صخ�ض. وجرى 
الأيرلندي  اجلمهوري  اجلي�ض  حل 

بعد التو�صل اإىل اتفاق ال�صام.

اأحد ركابها عرب مذياع النا�ض اىل 
“ال�صتغفار والتوبة«.

كما تظهر اأمراأة قرب موقدة تعّد 
واأطفال ورجال يتم�صون  طعاما، 
بن اخليم والدراجات النارية، او 

يجل�صون اأر�صا.
ا�صمه  ورد  ث���ان  م��ت��ح��دث  وي�����ص��ر 
العزيز”،  اأبو عبد  “الأخ  اأنه  على 
طائرات  اأن  ي��ب��دو  م��ن��ا���ص��ر  اإىل 
التحالف تلقيها على املحا�صرين، 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإرهابياً   38 ع��ن  يقل  ل  م��ا  لقى 
يف  م�صرعهم  داع�����ض  تنظيم  م��ن 
ال��ت��ي �صنتها  ال��ه��ج��م��ات الأخ����رة 
الدميقراطية  �����ص����وري����ا  ق�������وات 
يقوده  حت���ال���ف  وه�����و  )ق���������ص����د(، 
الأك����������راد، ع���ل���ى امل���ع���ق���ل الأخ�����ر 
راح  والتي  �صوريا  يف  للمتطرفن 
�صحيتها اأي�صاً ثاثة من مقاتلي 
اأعلنته  مل���ا  وف���ق���اً  ال����ق����وات،  ه����ذه 

امليلي�صيات الكردية الثاثاء.
 وك���ت���ب امل���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ق����وات 
م�صطفى  الدميقراطية،  �صوريا 
)تويرت(  على  ح�صابه  على  ب��ايل، 
على  الإره��اب��ي��ن  قواتنا  “قاتلت 
اأك��ر من حم��ور، واأك���دت القيادة 

مقتل 38 اإرهابياً«.
�صن  الطران  اأن  اإىل  بايل  واأ�صار 
الباغوز،  ع��ل��ى  ج��وي��ة  غ����ارة   20
ل��داع�����ض، مم��ا ت�صبب  اآخ���ر معقل 
املركبات  م���ن  “عدد  ت���دم���ر  يف 
وم�صتودعن  واملاجئ  الع�صكرية 
قيادة”  وم�������رك�������ز  ل�����ل�����ذخ�����رة 

لداع�ض.
كان  اإذا  م��ا  امل��ت��ح��دث  ي��وؤك��د  ومل 

“الطران” ينتمي اإىل التحالف 
الوليات  ت���ق���وده  ال����ذي  ال�����دويل 
امل���ت���ح���دة، وال�������ذي ي���دع���م ق����وات 

�صوريا الدميقراطية يف الهجوم.
الدخان  م���ن  اأع���م���دة  و����ص���وه���دت 
ال��ك��ث��ي��ف يف ال��ب��اغ��وز خ���ال هذه 
ا�صتئناف  بعد  الأخ���رة  ال�صاعات 
ب�����داأ ق��ب��ل �صهر،  ال�����ذي  ال��ه��ج��وم 
منا�صبات  ع���دة  ت��وق��ف يف  وال����ذي 
املنطقة  وج��ود مدنين يف  ب�صبب 

املتاخمة للعراق.
وك�صف بايل اأن الإرهابين قاموا 
ب�����ص��ن ه���ج���وم م�������ص���اد واأط���ل���ق���وا 
على  ح�������راري�������ن  �������ص������اروخ������ن 
اأ�صفر  مما  الباغوز،  يف  حمورين 
عن مقتل ثاثة من قوات �صوريا 

واإ�صابة 10 اآخرين.
من  الآلف  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
م��ق��ات��ل��ي داع�������ض ا���ص��ت�����ص��ل��م��وا يف 
ال�صغط  ب�صبب  الأخ����رة  الأي����ام 
�صوريا  ق�������وات  م���ار����ص���ت���ه  ال�������ذي 
اأي�صاً  وا�صتجابة  الدميقراطية، 
ق��ادة داع�ض، الذين كانوا  لأوام��ر 
اأقاربهم  ق��د واف��ق��وا ع��ل��ى خ���روج 
غر  اأو  اجل���رح���ى  وع��ن��ا���ص��ره��م 
ال���ق���ت���ال حتى  ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى 

النهاية من البلدة.
وت���ع���د ال���ب���اغ���وز، ال���واق���ع���ة قرب 
احل���دود ال��ع��راق��ي��ة، اآخ���ر ب��ل��دة يف 
اأن  بعد  املتطرفة  اجلماعة  اأي��دي 
ف��ق��دت ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ال��ت��ي كانت 
ت�صيطر عليها يف �صوريا، با�صتثناء 
ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق ال�����ص��ح��راوي��ة يف 

و�صط الباد.
هذا ودعا تنظيم داع�ض الإرهابي 
اأن���������ص����اره  م���������ص����ور  �����ص����ري����ط  يف 
يف  الباغوز  بلدة  داخ��ل  العالقن 
يف  “الثبات”،  اإىل  ���ص��وري��ا  ���ص��رق 
مواجهة احل�صار والق�صف الذي 

يتعر�صون له.
ح�صابات  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و  ون�����ص��ر 
“تلغرام”،  تطبيق  على  جهادية 
فيه  وت��ن��اوب  دقيقة،   14 وم��دت��ه 
الكام،  ع��ل��ى  اأ����ص���خ���ا����ض  اأرب����ع����ة 
م���وؤك���دي���ن اأن����ه����م م�����وج�����ودون يف 
ال�صريط  وت�������ص���م���ن  ال����ب����اغ����وز. 
���ص��ورا خل��ي��م وغ���رف م��ن الطن 
بعيد  ح��د  اىل  ت�صبه  و���ص��اح��ن��ات، 
ال�صور التي �صبق لوكالة فران�ض 
نقاط  م����ن  ع��اي��ن��ت��ه��ا  اأن  ب���ر����ض 
م���ت���ق���دم���ة ع���ل���ى اجل���ب���ه���ة ق���رب 
ال���ب���اغ���وز امل���ح���ا����ص���رة م���ن ق���وات 

�صوريا الدميوقراطية.
امل��ت��ح��دث الأول ال���ذي ل  وي��ق��ول 
ُقتلنا  “اإن  عنه،  ال�صريط  ُي��ع��ّرف 
اأُب��دن��ا ع��ن ب��ك��رة اأب��ي��ن��ا، فهذا  واإن 
على  تبقى  اأن  هو  والثبات  ن�صر  

ما يحبه اهلل«.
تاريخ  الت�صجيل  ن��ه��اي��ة  يف  وي���رد 
رجب 1440 بالتاأريخ الهجري، 
وه��و ال�صهر ال��ذي ب��داأ يف الثامن 
اآذار/م����ار�����ض. وق���د التقطت  م��ن 
طائرة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال�������ص���ور  ب��ع�����ض 

ت�صوير.
وحت�������ا��������ص�������ر ق��������������وات ������ص�����وري�����ا 
اأ�صابيع  م���ن���ذ  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
وب���دع���م م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
التنظيم  اأم�����رك�����ي�����ة،  ب����ق����ي����ادة 
املتطرف داخل جيب يف الباغوز. 
الع�صكرية،  العمليات  وق��ع  وعلى 
الن�صاء  من  الآلف  ع�صرات  خ��رج 
والأط��ف��ال وال��رج��ال م��ن البقعة 
املحا�صرة، بينهم عدد من مقاتلي 

التنظيم، على دفعات.
ومنذ يومن، تدك مدفعية قوات 
وطائرات  الدميوقراطية  �صوريا 

التحالف اجليب املحا�صر.
الفيديو  املتحدث يف  يقوله  ومما 

••عوا�صم-وكاالت:

العراق  يف  الإي�����راين  ال����دور  ينمو 
ب�����ص��ك��ل م���ط���رد، ب�����دءاً م���ن متويل 
ت��و���ص��ي��ع ����ص���اح���ات ف�����ص��ي��ح��ة اأم�����ام 
النجف  مدينة  يف  �صيعية  م��راق��د 
املقد�صة، و�صوًل اإىل �صمان تعين 
وزيراً  ط��ه��ران  م��ن  م��ق��رب  مر�صح 

للداخلية. 
ال��رئ��ي�����ض الإي��������راين ح�صن  وب������داأ 
الباد  ل���ل���ع���راق،  زي������ارة  روح������اين 
ت�صكيل  يف  ط��ه��ران  �صاهمت  ال��ت��ي 
�����ص����ي����ا�����ص����ات����ه، خ�������ال ال�������ص���ن���وات 
الأخ������رة. وت���ق���ول األ��ي�����ص��ا روب���ن، 
“نيويورك  مديرة مكتب �صحيفة 
تاميز” يف باري�ض، ومرا�صلة �صابقة 
طهران  اإن  ب��غ��داد،  م��ن  لل�صحيفة 
هي الفائز احلقيقي يف النتخابات 
العراق  يف  اأجريت  التي  الربملانية 
يف العام املا�صي. فقد برزت اأحزاب 
ال�صعبي،  احل�صد  بقوات  مرتبطة 
ومعظمها له عاقات مع طهران، 

ك�صانعة قرار يف بغداد. 
اإي���ران  ف���وز  لتف�صر  حم��اول��ة  ويف 
قال  ال�����ع�����راق،  ال���ع���ل���ي���ا يف  ب���ال���ي���د 
رئي�ض  �صني  امل�����ص��ه��داين،  حم��م��ود 
�صابق للربملان العراقي اإن “اإيران 
ج�صم �صغر بعقل كبر، والوليات 

املتحدة ج�صد كبر بعقل �صغر«.
وب��اخ��ت�����ص��ار م��ف��ي��د، ي��ق��ول عدنان 
ال������ظ������ريف، ن����ائ����ب ����ص���ي���ع���ي، اأق�������ام 
“لي�ض  امل����ت����ح����دة:  ال�����ولي�����ات  يف 
لاأمريكين اإل وجود ع�صكري يف 
العراق. وعلى نقي�ض ذلك، اأدخلت 
ال�صيا�صية  احلياة  نف�صها يف  اإي��ران 
ت�صعى  وهي  العراقية،  والع�صكرية 
اقت�صادياً  ن��ف��وذه��ا  لتو�صيع  الآن 

وثقافياً«. 
تر�صيخ  ي�����ص��ك��ل  ال��ك��ات��ب��ة،  وح�����ص��ب 
جزءاً  ال��ع��راق  يف  هيمنتها  طهران 

الثاثينات، وقد  وال��ذي يبدو يف 
جل�ض قربه طفل ورجان اآخران 
راأ�صيهما وهما  و�صعا كوفية على 
يتناولن احل�صاء، “اإذا كان عندنا 
يبق  ومل  ال���ك���ي���ل���وم���رتات  اآلف 
فيقال  ال��ك��ي��ل��وم��رتات،  بع�ض  اإل 
لكن “املقيا�ض عند اهلل  خ�صرنا”، 

يختلف«.
علينا  ق��ط��ع��وا  “هوؤلء  وي�صيف 
احل�صار  ه������ذا  ويف  ال������ط������رق.. 

من اأطماع اإيران الإقليمية، وحيث 
ت�صعى لتاأمن طريق نحو املتو�صط 
اأجل  م��ن  �صديقة،  دول  ع��رب  مي��ر 
اهلل  ح��زب  اإىل  وم���وؤن  اأ�صلحة  نقل 
اجلي�ض  دع��م  وموا�صلة  لبنان،  يف 

ال�صوري وتهديد اإ�صرائيل.
جنحت  بعدما  الكاتبة،  وباعتقاد 
اإيران يف حتويل جمموعات �صيعية 
كما  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ق���وة  اإىل  م�صلحة 
فعلت مع حزب اهلل يف لبنان، تركز  
طهران على هدف جديد يكمن يف 
مع  الق��ت�����ص��ادي��ة  عاقاتها  زي���ادة 
ناجمة  خ�صائر  لتعوي�ض  ال��ع��راق 

عن عقوبات اأمريكية جديدة. 
روحاين،  لزيارة  ا�صتعرا�صه  وعند 
قال ال�صفر الإيراين اإىل العراق، 
عراج ما�صجيدي، اإن اإيران “تعترب 
لل�صلع  اأوىل  وجهة  مبثابة  العراق 

تركيا  بتجاوز  وترغب  الإيرانية” 
وال�����ص��ن ك��اأك��رب ���ص��رك��اء جتارين 

للعراق.
 40 اإن  ال�����ص��ف��ر الإي������راين  وق����ال 
�صتنظم  اإي��ران��ي��اً  م��ع��ر���ص��اً جت��اري��اً 
وروحاين  املقبل،  ال��ع��ام  ال��ع��راق  يف 
مل����د �صكة  ي��ب��ح��ث خ���ط���ط���اً  ����ص���وف 
حديد من كرمان�صاه يف اإيران نحو 
ومن  ال��ع��راق.  يف  الب�صرة  مدينة 
واإي����ران  ال��ع��راق  يتفق  اأن  امل��ت��وق��ع 
لتاأ�صرات  ج���دي���دة  ق���واع���د  ع��ل��ى 
الزيارة لت�صهيل �صفر رجال اأعمال 

اإيرانين اإىل العراق.
ويف �صعيه لتعزيز عاقاته التجارية 
ت���واج���ه عقوبات  ال��ت��ي  اإي�����ران  م���ع 
اأمريكية، يجد العراق نف�صه ملزماً 
بن وا�صنطن التي ل يزال بحاجة 
ومعداتها  الع�صكرية  مواردها  اإىل 

ل��ا���ص��ت��ط��اع، وب���ن ط��ه��ران التي 
حا�صماً  ع�����ص��ك��ري��اً  دع���م���اً  ق���دم���ت 
عندما احتاجت اإليه بغداد. ويقول 
ج��و���ص��ت ه��ي��ل��رتم��ان، رئ��ي�����ض ق�صم 
اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
لدى جمموعة “كراي�صي�ض غروب 
اأي�صاً  لإي��ران  “اأ�صبح  الدولية”: 
نفوذ على عدد من الف�صائل �صمن 
مما  ال��ع��راق��ي،  ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام 
عراقين  �صيا�صين  على  ي�صعب 

رف�ض املطالب الإيرانية«.
“يدرك  ه���ي���ل���رتم���ان:  وي�����ص��ي��ف 
جارهم،  اإي�������ران  اأن  ال���ع���راق���ي���ون 
وهم  متجاورين.  دوم��اً  و�صيبقون 
اإىل  ت�صللوا  اإي��ران��ي��ن  اأن  ي��درك��ون 
الو�صع  اأن  ورغ��م  الأمنية  العملية 
الوليات  و�صتعمل  �صعباً،  �صيكون 
املتحدة على �صد الإيرانين، لكن 

العراقين �صيحاولون، يف النتيجة، 
لأنهم  الإي��ران��ي��ة،  امل��ط��ال��ب  تلبية 
اأن لإيران قدرات �صخمة  يدركون 

على التخريب«.
على  ط��ه��ران  لقابلية  اإ���ص��ارت��ه  ويف 
ال�صيا�صية  ���ص��ل��ط��ت��ه��ا  ا����ص���ت���خ���دام 
احلكومة  لتقوي�ض  وال��ع�����ص��ك��ري��ة 
هيلرتمان  لفت  اله�صة،  العراقية 
الإي�����ران�����ي�����ن  غ���ال���ب���ي���ة  اأن  اإىل 
فيما  ال�����ف�����ر������ض،  ال�������ص���ي���ع���ة  م�����ن 
ال�صيعة  م���ن  ال��ع��راق��ي��ن  غ��ال��ب��ي��ة 
�صنية  اأق��ل��ي��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��رب، 
وتركمان  واأك�����راد  ك��ب��رة،  ع��رب��ي��ة 

وم�صيحين. 
حديث  ل�صعي  املقال  كاتبة  وت�صر 
وهو  ال�صنة،  م��ن  للتقرب  لإي����ران 
�صابقاً،  ع���ل���ي���ه  ت���ع���م���ل  مل  ه�����دف 
العراق،  دع���م يف  ك�����ص��ب  اأج����ل  م���ن 

ق�ضد تعلن مقتل 38 داع�ضيًا يف معقلهم الأخري ب�ضوريا

داع�س يتو�شل باأن�شاره املحا�شرين من اأجل الثبات

العراقيون يدركون اأن لطهران قدرات �ضخمة على التخريب 

العراق.. بني التزاماته لوا�شنطن واإغراءات اإيران

احلركة تن�ضر �ضورتني ملخباأ املال عمر

طالبان تكثف ال�شغوط على القوات االأفغانية 
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي
اأ�صاد �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي بجهود اللجنة التوجيهية وفرق العمل واملتطوعن الذين قدموا 
كل ما لديهم من خربات ل�صت�صافة وفود الدولة امل�صاركة يف فعاليات الألعاب 
املا�صية  الأي��ام  خ��ال  عجمان  ام��ارة  يف   2019 اخلا�ض  لاأوملبياد  العاملية 
ت�صهده  عما  اإيجابية  ���ص��ورة  اإعطائهم  و  للوفود  متكامل  برنامج  وتنفيذ 
اأ�صيل من  الم��ارات عامة وام��ارة عجمان خا�صة من تطور وح�صارة واأرث 
العادات والتقاليد العربية. وهناأ �صموه رئي�ض اللجنة التوجيهية و الأع�صاء 
ال�صتقبال  امل�صيفة خال حفل  امل��دن  برنامج  واملتطوعن يف  العمل  وف��رق 
لأكر من 200 من امل�صاركن يف ا�صت�صافة الوفود و الذي اأقيم يف منطقة 
يف  امل�صرف  والإن�����ص��اين  الوطني  التطوعي  باجنازهم  ام�ض  عجمان  مارينا 
التطوع يف اأكرب برنامج تبادل ثقايف يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا �صمن 
الأوملبياد اخلا�ض لاألعاب العاملية اأبوظبي 2019 املقرر انطاقها بعد غد 
المارات  وبنات  �صباب  دور  ما قدمتموه من جهود وعمل يربز  اإن  وق��ال   ..
واملقيمن على اأر�ض هذا الوطن يدل على اأنكم قادرون على ا�صت�صافة اأكرب 
الفعاليات واملنا�صبات ويثبت للعامل دوركم ككوادر وطنية وما قمتم به من 

وما  الم���ارات  ت�صهده  مبا  بالتعريف  يعنى  فيما  خا�صة  وكامل  متميز  دور 
لديها من كنوز ومواقع �صياحية وغر ذلك و كنتم على قدر امل�صوؤولية فلكم 

من القيادة الر�صيدة لدولة المارات و منا كل ال�صكر والتقدير.
كفاءتهم  و  العمل  يف  وحما�صهم  الدوؤوبة  املتطوعن  اأداء  على  �صموه  واأثنى 
اأ�صيا من ثقافة جمتمعية م�صتدامة  ركنا  التي متثل  ال�صامية  ور�صالتهم 
اإجناح  خلطط  امل�صاندة  تقدمي  على  املجتمع  فئات  جميع  حر�ض  وتعك�ض 
وترحابهم  الإم���ارات  لأه��ل  الأ�صيلة  ال��ع��ادات  يج�صد  مبا  العاملية  الفعاليات 
العامل يف هذا احلدث  القادمن من خمتلف دول  الكرام  الكبر ب�صيوفهم 
العاملي الذي يقام على اأر�ض الدولة كاأكرب حدث ريا�صي اإن�صاين يف العامل 

قوة  خ��ال  م��ن  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  الهمم  اأ���ص��ح��اب  متكن  على  ي��رك��ز 
الريا�صي  لهذا احلدث  الإم��ارات  دولة  ا�صت�صافة  اإن  �صموه  وقال  الريا�صة. 
الكبر تعك�ض املكانة املتميزة التي تبواأتها على م�صتوى العامل يف جمال دعم 
برنامج  اأهمية  اإىل  .. م�صرا  املجتمع  واإدماجهم يف  الهمم  اأ�صحاب  ورعاية 
بتلك  ال��ع��امل  دول  ب��ن جميع  ال��وع��ي  ن�صر  اإىل  ال��ذي يهدف  امل�صيفة  امل��دن 
اجلهود وت�صليط ال�صوء على اإجنازات اأ�صحاب الهمم يف ميادين خمتلفة و 
امل�صاهمة يف ن�صج عاقات قوية بن جمتمعنا واملجتمعات التي تنتمي اإليها 
العاقات  وتعزيز  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  لنا  يتيح  مما  امل�صاركة  الوفود 

امل�صرتكة يف جمالت تنمية املجتمع.

و نوه �صمو ويل عهد عجمان اإىل اأن هذه ال�صت�صافة حتظى بدعم القيادة 
الأ�صا�ض  تعد  التي  الوفية  الريا�صية  واجلماهر  الإم��ارات  لدولة  الر�صيدة 
والدافع  الإم��ارات��ي��ة  الريا�صة  جم��ال  يف  والنجاحات  الإجن����ازات  حتقيق  يف 
احلقيقي لا�صتمرار يف بذل اجلهود و ال�صعي احلثيث لتكون دولة الإمارات 
العاملية و�صاء لاأ�صوياء  املواهب الريا�صية  منارة دولية بارزة ت�صتقطب كل 

اأو اأ�صحاب الهمم.
من جانبها اأكدت فاطمة امل�صافري رئي�صة اللجنة التوجيهية اأن هذا النجاح 
مل يكن ليتحقق لول ت�صافر اجلهود وعمل اجلميع كوحدة واحدة و اإعاء 
امل�صلحة الوطنية يف احلدث العاملي الذي يج�صد لنا �صورا و م�صاهد تطوعية 
و ان�صانية وجمتمعية من املتطوعن الذين ي�صهمون ب�صكل فعال يف تنظيم 

احلدث وا�صت�صافة الوفود امل�صاركة.
�صارك يف برنامج املدن امل�صيفة يف اإمارة عجمان وفود من 9 دول متثلت يف 
والدمنارك  واألبانيا  واأوكرانيا وتركمان�صتان  والربتغال  الت�صيك وفل�صطن 
من  م�صاركا  ريا�صيا   414 ت�صم  والتي  و�صلوفاكيا  جورجيا  اإىل  بالإ�صافة 

اأ�صحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

•• دبي -الفجر

نهائيات  اإىل  املتاأهلن  عقد  اكتمل 
تقام  التي  الطائرة  ال��ك��رة  بطولة 
دورة  من  ال�صابعة  الن�صخة  �صمن 
وينظمها  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ب��ا  ن���د 
جمل�ض دبي الريا�صي خال �صهر 
�صمو  رعاية  حتت  املبارك  رم�صان 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
رئي�ض  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�ض  رئي�ض  التنفيذي  املجل�ض 

دبي الريا�صي.
والتحق فريق بن ثاين اإىل قائمة 
بعد  النهائيات  اإىل  املتاأهلة  الفرق 
املباراة  يف  امللكي  فريق  على  ف��وزه 
الت�صفيات  الفا�صلة والأخرة من 
نظيفة”25- اأ�����ص����واط  ب��ث��اث��ة 

كما   ،”24-26  24--26  17-
فاز فريق بن ثاين يف املباراة التي 
�صبقتها على فريق املفاجاأة بثاثة 
�صوطن”21- م��ق��اب��ل  اأ�����ص����واط 
-25 /23-25 /25-22 /21

الفرق  لي�صارك   ”13-15  /19
الأربعة الأخرى فرحة التاأهل اإىل 
النهائيات وهي فرق: دبي 2021، 

فهود زعبيل، املفاجاأة، والربكان.
فريق  اإىل  املتاأهلة  الفرق  وتن�صم 
الذي   2018 ن�صخة  بطل   3 اإف 
ب�صفته  للنهائيات  تلقائًيا  ت��اأه��ل 
ال��ل��ق��ب، وك���ان جمل�ض دبي  ح��ام��ل 
الريا�صي قد ق�صم الفرق امل�صاركة 
جمموعتن  اإىل  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 
ح�����ص��ب ال���ق���رع���ة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 
الفرق  مم��ث��ل��ي  ب���ح�������ص���ور  م���ق���ره 

و�صمت  الفنية،  اللجنة  واأع�����ص��اء 
املفاجاأة،  ف��رق:  الأوىل  املجموعة 
زعبيل، بن ث��اين، وال��ربك��ان، فيما 
�صمت املجموعة الثانية فرق: دبي 

وامللكي. زعبيل،  فهود   ،2021
للدورة  املنظمة  اللجنة  وت��وا���ص��ل 
العمل على اجناز القائمة النهائية 
والفعاليات  الريا�صية  للفعاليات 
التي  للدورة  امل�صاحبة  املجتمعية 
الفعاليات  لقائمة  اإ���ص��اف��ة  ت�صكل 
ال�صنوات  خ��ال  تنظيمها  مت  التي 
ال�صت املا�صية والتي كان لها اأكرب 
الريا�صات  �صعبية  زي���ادة  يف  الأث���ر 
امل�صاركة فيها ون�صر  اإطار  وتو�صيع 
ثقافة ممار�صة الريا�صة باعتبارها 

اأ�صلوب حياة يومية.
كما �صيت�صمن الربنامج الذي تعمل 

عليه اللجنة العليا املنظمة للدورة 
فعاليات متنوعة تن�صجم مع �صمة 
الت�صامح” ومع  “عام  وه��ي  ال��ع��ام 
اأه���داف ال���دورة ال��ت��ي تعد احلدث 
الريا�صي واملجتمعي الأكرب خال 
���ص��ه��ر رم�����ص��ان م���ن ك���ل ع����ام، كما 
�صيتم الك�صف عن قائمة الريا�صات 
الفرتة  خ��ال  املناف�صات  وبرنامج 
الدعوات  ت��وج��ي��ه  وك��ذل��ك  املقبلة 
ل��ل��ري��ا���ص��ي��ن ال���ه���واة م��ن خمتلف 
الأعمار واجلن�صيات للت�صجيل من 

اأجل امل�صاركة فيها. 
ومن جهة اأخرى اختتمت ت�صفيات 
كرة قدم ال�صالت اخلمي�ض املا�صي 
ح��ي��ث ت���اأه���ل���ت م��ن��ه��ا 6 ف����رق اإىل 
النهائيات التي �صتقام يف جممع ند 
التي  الفرق  وهي  الريا�صي  ال�صبا 

فازت باملركزين الأول والثاين من 
ك���ل جم��م��وع��ة، ح��ي��ث ف���از باملركز 
من:  ك����ًا  امل���ج���م���وع���ات  يف  الأول 
ال�صاطئ،  ف��ري��ق  فيكتوري،  ف��ري��ق 
وف���ري���ق ال���ذي���اب���ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
امل��ج��م��وع��ات وه���ي ك��ل م���ن: فريق 
وفريق  الوطنية،  فريق  الت�صامح، 

املفاجاأة.
اإىل  ال�صتة  ال��ف��رق  ه��ذه  و�صتن�صم 
باملركزين  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ف��ري��ق��ن 
الن�صخة  م�����ن  وال�����ث�����اين  الأول 
امل��ا���ص��ي��ة، وه��م��ا: ف��ري��ق الإم�����ارات 
وفريق  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل  ل��ل�����ص��ي��اق��ة 
املركز  على  ح�صل  ال��ذي  البحري 
الإمارات  من  خ�صارته  بعد  الثاين 
ل���ل�������ص���ي���اق���ة ب�����رك�����ات ال���رتج���ي���ح، 

يف  امل�صاركة  ال��ف��رق  ت��وزي��ع  و�صيتم 
اإىل  القرعة  طريق  عن  النهائيات 

جمموعات و�صتقوم اللجنة الفنية 
اإقامة قرعة  بتعميم موعد ومكان 

البطولة واإجراءاتها و�صروطها يف 
وقت لحق.

•• ال�صارقة-الفجر

ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  اأ���ص��اد 
املميزة  ب������الإجن������ازات  ال���ري���ا����ص���ي 
جل����م����ي����ع الأل���������ع���������اب ال�����ف�����ردي�����ة 
واجلماعية خال املو�صم الريا�صي 

.2019-2018
وثمن املجل�ض يف هذا ال�صدد اإجناز 
ال�����ص��ب��اح ال��ب��ط��ل ال�����ص��ي��خ ���ص��امل بن 
جنل  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل عهد  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ن��ائ��ب  ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ال���ذي ُتوج 
بامليدالية الذهبية يف بطولة كاأ�ض 
حتطيمه  بعد  لل�صباحة  الإم����ارات 
الرقم القيا�صي يف ال�صباحة مل�صافة 

مرت حرة يف الفئة العمرية   200
قدره  زمناً  حمققاً  14عاماً  حتت 
الرقم  متخطياً  و   2:11:32  :
عاماً   11 ق��ب��ل  امل�����ص��ج��ل  ال�����ص��اب��ق 
ذلك  و  دقيقة   2:12:99 وه��و 
بطولت  يف  م�����ص��ارك��ات��ه  اأوىل  يف 
الحت����اد امل��ح��ل��ي��ة حت��ت راي���ة نادي 
ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي اإ���ص��اف��ة اإىل 
تاألقه و ح�صوله على 3 ميداليات 
 “ 50 م����رتا  ف�����ص��ي��ة يف ���ص��ب��اق��ات 
“ و100 مرت حرة  فرا�صة وح��رة 

يف البطولة ذاتها.
جاء ذلك خال الجتماع الدوري 
للمجل�ض الذي عقد يوم اأم�ض الأول 
لا�صتثمار  ال�صارقة  �صركة   مبقر 
عبيد  �����ص����امل  �����ص����ع����ادة  ب���رئ���ا����ص���ة 

املجل�ض  رئي�ض  ال�صام�صي  احل�صان 
بن هندي  بح�صور  حممد جمعة 

نائب رئي�ض املجل�ض و نا�صر �صعيد 
للنادي  ال��ع��ام  الأم���ن  ب��ن عف�صان 

اإىل جانب عدد من كبار امل�صوؤولن 
يف نادي ال�صارقة الريا�صي . و اأ�صاد 

املجل�ض بالإجنازات املميزة جلميع 
الألعاب الفردية واجلماعية خال 
املو�صم الريا�صي 2019-2018 
ال��ت��ي ك���ان اأب���رزه���ا ح�����ص��ول رجال 
كرة اليد على لقبي ال�صوبر وكاأ�ض 
الإم��ارات وتتويج فريق �صباب كرة 
والكاأ�ض  ال��دوري  ببطولتي  ال�صلة 

للعام الثاين على التوايل.
اليد  كرة  �صباب  فريق  متكن  فيما 
من موا�صلة �صيطرته على بطولة 
ال����دوري وك��اأ���ض ال�����ص��وب��ر و تتويج 
���ص��غ��ار ك����رة ال��ي��د ب��ب��ط��ول��ة دوري 
ال�صغار لكرة اليد للمو�صم الثاين 
ج��ان��ب ح�صول  اإىل  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
كاأ�ض  ع��ل��ى  ال�������ص���ارق���ة  ت���اي���ك���ون���دو 
العام وكاأ�ض املركز الأول  الرتتيب 

الثاين  املركز  وكاأ�ض  و�صباب  رجال 
الحتاد  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  يف  نا�صئن 
للتايكوندو.. يف حن مت  املفتوحة 
تتويج الدراج اأحمد �صلمان بطا” 
لاإمارات بعد فوزه بكاأ�ض الفردى 

ودرع التفوق العام.
ويف اجلودو اأحرز نادي ال�صارقة 5 
دوري  بطولة  يف  ملونة  ميداليات 
ح�صد  ..و  ل��ل��ج��ودو  الت�صامح  ع��ام 
���ص��ب��اح��وه 17 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة يف 
بطولة ال�صارقة الرابعة لل�صباحة.

اأداء جلنة  املجتمعون على  اطلع  و 
اإليه  تو�صلت  وما  والهيكلة  النظم 
من مقرتحات لتطوير نظم العمل 
الإداري�������ة وامل��ال��ي��ة ب��ال��ن��ادي وفقا 
املر�صومة  ال�صرتاتيجية  للخطط 

ومب����ا ي���ت���واف���ق م���ع روؤي������ة جمل�ض 
ال�صامل  ال���ت���ط���وي���ر  ف����ى  الإدارة 

ملنظومة العمل داخل النادي.
اآخ���ر  الإدارة  جم��ل�����ض  ن��اق�����ض  و   
اليد  ك��رة  رج��ال  فريق  ا�صتعدادات 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب���ط���ول���ة الأن����دي����ة 
ب��دول��ة الكويت   21 ال���  الآ���ص��ي��وي��ة 
ال�صقيقة التي �صتقام خال الفرتة 
من 20 مار�ض اجلاري حتى الأول 
من اأبريل املقبل.. واعتمد م�صاركة 
للمبارزة  ال�����ص��ارق��ة  ن�����ادي  ف���ري���ق 
يف ب��ط��ول��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا ال���دول���ي���ة.. و 
املتعلقة  امل��ل��ف��ات  بع�ض  ا�صتعر�ض 
على  والوقوف  ال�صتثمار   ب�صركة 

ما مت اإجنازه من اأعمال.

•• دبي-الفجر

توج فريق “دو لليغا” للكفاءات العالية بطا لفئة حتت 18 �صنة �صمن 
القدم” التي  كرة  لأكادمييات  الريا�صي  دبي  جمل�ض  “بطولة  مناف�صات 
اأ�صبوع يف ماعب  ال�صبت من كل  يوم  وتقام مناف�صاتها  املجل�ض  ينظمها 
 18 ملدة  الريا�صية  دبي  دبي ومدينة  الأهلي  �صباب  ون��ادي  الو�صل  نادي 
الفريق جدول  اأن ت�صدر  بعد  اللقب  اأ�صبوعا. وفاز فريق دو لليغا بهذا 
ترتيب الفرق ب�صجل خال من الهزائم بر�صيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط 
عن الو�صيف. و�صهدت مناف�صات حتت 16 عاما تعادل نادي الو�صل بنتيجة 
لليغا” للكفاءات العالية  “دو  حقق  برو” بينما  “ جو  فريق  مع   2-2
وجنحت  �صنة   16 حتت  فئة  �صدارة  يف  لي�صتمر  نظيفة  ب�صباعية  الفوز 
 0-4 “ فوك�ص�ض” بنتيجة  الفوز على  “اإنيي�صتا” يف  الإ�صبانية  املدر�صة 
وذلك يف املباريات التي اأقيمت على ماعب �صباب الأهلي. اأما مناف�صات 
رونالدينهو” على  “بر�صلونة  اأكادميية  فوز  �صهدت  فقد  �صنة   14 حتت 
على  كبرا  ف��وزا  الو�صل  حقق  بينما   0-8 بنتيجة  املوهوبن  اأكادميية 
الإ�صبانية  املدر�صة  وحققت   1-6 بنتيجة  فياريال”  “لليغا  اأكادميية 
رامو�ض الفوز بنتيجة 4-0 على األيان�ض. وباإعان الفائز بالبطولة من 

فئة حتت 18 �صنة يتبقى اأ�صبوعا واحدا لكل الفئات الأخرى .

اكتمال عقد املتاأهلني اإىل نهائيات طائرة ند ال�شبا

جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة ي�شيد باإجنازات فرقه الريا�شية 

» دو الليغا « بطال لفئة حتت 18 �شنة ببطولة اأكادمييات كرة القدم بدبي

عمار النعيمي ي�شتقبل اللجنة التوجيهية وفرق العمل 
واملتطوعني ال�شت�شافة وفود االأوملبياد اخلا�س

•• اأبو ظبي- الفجر

الكربى  الريا�صية  الأح��داث  “ عا�صمة  اإنها  حقا 
�صنيها  يف  اأبوظبي  العا�صمة  اأ�صحت  هكذا   ..  “
و عامليا  اإقليميا  و  البطولت عربيا  الأخ��رة قبلة 
ن��ه��ج دول����ة الإم�������ارات العربية  وم��ل��ت��ق��اه��ا ���ص��م��ن 
الدولية  و  ال��ق��اري��ة  املناف�صات  احت�صان  امل��ت��ح��دة 
تكفل  و  متتلكها  ال��ت��ي  الهائلة  الإم��ك��ان��ات  ظ��ل  يف 
توفر  �صعيد  على  خا�صة  ا�صت�صافتها  جن��اح  لها 
و�صائل  و  التحتية  ال��ب��ن��ى  و  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل��ن�����ص��اآت 
و  الأم��ن  عن  ف�صا  باأنواعها  املوا�صات  و  النقل 
تنتهي بطولة  اإن  فما  اأركانها.  يلف  ال��ذي  الأم��ان 
اأو  عربية  ب��ن  م��ا  اآخ���رى  بطولة  بها  تلحق  و  اإل 
اقليمية اأو عاملية .. لتثبت عا�صمة دولة الإمارات 
العربية املتحدة يوما بعد يوم اأنها موئل الأحداث 
ريا�صين  م�صتقطبة  اأنواعها  مبختلف  الريا�صية 
ال��ع��امل ف��احت��ة ذراع��ي��ه��ا لهم يف  م��ن خمتلف دول 
وقبول  الت�صامح  و  العربية  ال�صيافة  قيم  اإط���ار 

الآخر .
الفورمول  �صباقات  و  فمن بطولت اجليوجي�صتو 
وك��رة امل�صرب “ التن�ض “ م��رورا بكاأ�ض العامل   1
لاأندية اإىل مناف�صات كاأ�ض الأمم الأ�صيوية لكرة 
القدم “ الإمارات 2019 “ التي ا�صت�صافتها قبل 
ملتقى  و  الريا�صة  عا�صمة  هاهي   .. ونيف  �صهر 
امل��ن��اف�����ص��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة “ اأب��وظ��ب��ي “ ع��ل��ى موعد 
خا�ض  ن��وع  م��ن  بطولة  و  ال��ت��اري��خ  م��ع  ا�صتثنائي 
اإنها مناف�صات الأوملبياد اخلا�ض  لفئة خا�صة جدا 
الإمارات  ت�صت�صيفها  التي   -  2019 اأبوظبي   -
خال الفرتة من 14 اإىل 21 مار�ض اجل��اري. و 
تت�صق ا�صت�صافة الإمارات و اأبوظبي لهذه البطولة 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ف��ئ��ة مم��ي��زة ع��زي��زة ع��ل��ى قلوب 
اجلميع و هم اأ�صحاب الهمم مع التوجه الإن�صاين 
ال���ذي ت��ل��ت��زم ب��ه دول���ة الإم�����ارات ق��ي��ادة و حكومة 
ت��ق��دمي ك��ل رع��اي��ة ممكنة  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى  و �صعبا و 
ن�صيج هذا  اأ�صيا من  ج��زءا  بو�صفها  الفئة  لهذه 
اأبنائه  على  يوما  يبخل  مل  ال��ذي  املعطاء  الوطن 

اإطاق  الهتمام يف  اأعلى جتليات هذا  تتبدى  و   .
م�صمى “ اأ�صحاب الهمم “ على ذوي الحتياجات 
الذهنية  الإع��اق��ة  اأ�صحاب  بينهم  م��ن  و  اخلا�صة 
قادرة  الفئة  هذه  باأن  الر�صيدة  القيادة  من  اإميانا 
الوطن  اأب��ن��اء  من  اخوانهم  مع  امل�صاواة  ق��دم  على 
على امل�صاركة يدا بيد يف م�صرة البناء و الت�صييد و 

التقدم والأخذ بها نحو اآفاق اأرحب.
مناف�صات  لن���ط���اق  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب����دء  م���ع  و 
تتوا�صل   -  2019 اأبوظبي   - اخلا�ض  الأوملبياد 
ينبىء  �صعبي  و  ر�صمي  اهتمام  و�صط  التح�صرات 
ب��ن��ج��اح ج���دي���د م��رت��ق��ب ل���دول���ة الإم���������ارات عرب 
ال�صتثنائية  الريا�صية  الأح���داث  مثل  ا�صت�صافة 
ل��ي�����ص��اف ذل����ك اإىل ���ص��ج��ل جن���اح���ات الإم�������ارات و 
القارية  البطولت  احت�صان  �صعيد  على  اأبوظبي 
العاملي  العاملية املهمة. و ي�صارك يف هذا احلدث  و 
 7500 اأك��ر من  الذهنية  الإع��اق��ة  ب��ذوي  املعني 
لعبة ولعب و2500 مدرباً واإدارياً من اأكر من 
190 دولة �صمن مناف�صات تتوا�صل خلم�صة ع�صر 

اآلف   3 نحو  بح�صور  ريا�صية  لعبة   24 يف  يوما 
من  اأك��ر  با�صتقطاب  توقعات  و�صط  �صرف  �صيف 
500 األف م�صجع و متطوعن يفوق عددهم اأكر 

من 20 األف �صخ�ض يف املجالت كافة.
وت�����ص��م ت��ل��ك الأل���ع���اب ال�����ص��ب��اح��ة، األ���ع���اب القوى، 
البولينغ،  البوت�صي،  ال�صلة،  كرة  الطائرة،  الري�صة 
كرة  اجلولف،  القدم،  ك��رة  الفرو�صية،  ال��دراج��ات، 
ال��ي��د، اجل�����ودو، رف��ع��ات ال���ق���وة، ال��ك��اي��اك، التزلج 
املدولب، ال�صراع، اجلمباز الإيقاعي، التن�ض، تن�ض 
ال��ط��اول��ة، ال��رتاي��ث��ل��ون، ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، والكرة 

الطائرة ال�صاطئية.
وت��ع��د ه���ذه ال���ص��ت�����ص��اف��ة مب��ث��اب��ة ر���ص��ال��ة ت�صامن 
اإن�صانية من دولة الإمارات اإىل دول العامل حتظى 
القيادية  امل�صتويات  اأعلى  من  الرعاية  و  بالدعم 
بالدولة يف عام الت�صامح ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن  اهلل” و�صاحب  “حفظه 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

ال�صمو  “رعاه اهلل” و �صاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة الذي بدعمه 
الهمم  اأ�صحاب  الريا�صين من  لهوؤلء  وت�صجيعه 
لها  ي�صهد  التي  وبطولتهم  اإجن��ازات��ه��م  تتوا�صل 

العامل.
العاملية  الأل��ع��اب  ملناف�صات  اأب��وظ��ب��ي  وبا�صت�صافة 
على  الغالية  الفئة  ه��ذه  نفو�ض  يف  الأم���ل  يتجدد 
ال��ق��ل��وب و ت�����ص��ج��ل دول����ة الإم�������ارات م���ن خالها 
الأوملبياد  ح��رك��ة  �صفحات  �صمن  زاه��ي��ة  �صفحة 
اخلا�ض بذوي الإعاقة الذهنية و التي انطلقت يف 
دورتها الأوىل يف يوليو من العام 1968 يف ملعب 
املتحدة  بالوليات  �صيكاغو  يف  فيلد”  “�صوجلر 
�صرايفر  كينيدي  يوني�ض  من  مببادرة  الأمريكية 
ريا�صي   400 مب�����ص��ارك��ة  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  مل��ن��ا���ص��رة 
تناف�صوا يف اأكر من 50 لعبة.. ومع مرور الوقت 
تقام  اخلا�ض  لاأوملبياد  العاملية  الألعاب  اأ�صبحت 

مرة كل عامن بن�صختن �صيفية و �صتوية.

و الألعاب العاملية - التي تعد اأبوظبي اأول مدينة يف 
ال�صرق الأو�صط و �صمال اأفريقيا ت�صت�صيفها - اأكر 
من جمرد حدث ريا�صي على م�صتوى عاملي كونها 
الهمم  اأ�صحاب  دمج  يف  تتمثل  اأ�صمى  غاية  حتمل 
املجتمع  يف  غرهم  و  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 
اأجمع  ال��ع��امل  و  املنطقة  و  الإم�����ارات  دول���ة  داخ���ل 
بو�صفهم اأ�صخا�صا فاعلن قادرين على امل�صاركة يف 

بناء الأوطان وت�صييد البنيان كغرهم.
البطولت  اآخ��ر  تكون  لن  العاملية  البطولة  و هذه 
دولة  اأر���ض  على  الدولية  الفعاليات  اأجندة  �صمن 
.. فا   2019 ع��ام  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات 
هذا  يف  الكثر  جعبتها  يف  حتمل  الإم�����ارات  ت���زال 

احلقل الريا�صي العاملي.
املرتقبة بطولة  الريا�صية  الأح��داث  اأق��رب  لعل  و 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو” التي تنطلق 
يف اأبريل املقبل يف حتد ريا�صي جديد �صتثبت من 
خاله دولة الم��ارات عموما و اأبوظبي خ�صو�صا 

جمددا اأنها موئل البطولت الكربى وملتقاها.

اأبوظبي عا�شمة الريا�شة العاملية .. موئل البطوالت و ملتقى املناف�شات
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الإيطايل،  ي��وف��ن��ت��و���ض  لع���ب  ق���ال 
رونالدو،  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و  ال��ربت��غ��ايل 
الربتغال،  اأو  اإ�صبانيا  يفتقد  ل  اإن��ه 
رغ���م اأن����ه ت���رك ه��ن��اك ال��ك��ث��ر من 
ريال  مثل  كبراً  ونادياً  الأ�صدقاء، 

مدريد.
�صرح رونالدو يف مقابلة مع حمطة 
DAZN الإيطالية قبل املواجهة 
مدريد:  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اأم������ام  امل��رت��ق��ب��ة 
يل  بالن�صبة  ال�صعب  م��ن  “لي�ض 
التاأقلم على بلد اأو ثقافة خمتلفة، 
ل اأفتقد اإ�صبانيا ول الربتغال، من 
اأ�صدقاء  هناك  تركت  اأن��ن��ي  امل��وؤك��د 

كثرين، ورحلت عن ناٍد كبر«.
واأ�صاف: “رحلت عن فريق منحني 
الكثر من احلب والأ�صدقاء، لكني 
لدي  لأن  اإ�صبانيا  البلد  اأف��ت��ق��د  ل 
نف�ض الأمور هنا يف اإيطاليا، مل يكن 
�صيء  بالن�صبة يل، كل  الأم��ر �صعباً 
ب�صكل  وتاأقلمت  و�صيقاً  مثراً  ك��ان 
واأ�صاف  ���ص��ع��ي��داً«.  واأ���ص��ب��ح��ت  جيد 

اأنه يعي�ض  الربتغايل كذلك  النجم 
بعيداً عن بيته منذ اأن كان �صغراً، 
ولذلك فاإن تغير الأجواء مل ميثل 
له �صعوبة: “لطاملا ع�صت بعيداً عن 
11 عاماً  اأن كان عمري  داري منذ 
ل اأواج��ه �صعوبة يف التاأقلم، ذهبت 
اإىل اإجنلرتا يف عمر 18 عاماً واإىل 
مدريد بعمر 24 واإىل تورينو بعمر 

.»33
ويواجه الاعب حتدياً كبرا م�صاء 
خ�صارة  تعوي�ض  اأج��ل  من  الثاثاء 
ب��ه��دف��ن دون رد يف  ف��ري��ق��ه ذه���اب���ا 
اأن فريقه قادر  اإىل  مدريد، م�صراً 
لعب  اإذا  رمي���ون���ت���ادا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

جيداً.
�صعبة،  م���ب���اراة  “�صتكون  وق�����ال: 
دوري  ن�����ه�����ائ�����ي  ب�����ل�����غ  اأت����ل����ت����ي����ك����و 
ال�������ص���ن���وات  الأب������ط������ال م����رت����ن يف 
الأخ�����رة، ه��و ف��ري��ق م��ر���ص��ح للفوز 
جيداً  ن��ع��ل��م  ب�”الت�صامبيونز”، 
م���دى ���ص��ع��وب��ة امل��واج��ه��ة، ل��ك��ن اإذا 

�صنتاأهل«.  ج��ي��داً  ي��وف��ن��ت��و���ض  ل��ع��ب 
الإيطايل،  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة  وع���ن 
اأبدى كري�صتيانو انبهاره مب�صتواها 

ال��ك��ب��ر. وق���ال لع��ب ري���ال مدريد 
اإيطاليا  يف  �صعيد  “اإنني  ال�صابق: 
اإنها  للغاية،  تناف�صية  م�صابقة  يف 

بالن�صبة  �صيما  ل  �صعبة،  ب��ط��ول��ة 
اأن  اأت����وق����ع  اأك�����ن  ل��ل��م��ه��اج��م��ن، مل 

الدوري الإيطايل بهذه اجلودة«.

•• اأبوظبي- الفجر:

 حتت رعاية كرمية من �صمو ال�صيخ 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ممثل 
ت�صت�صيف  الظفرة،  ملنطقة  احلاكم 
اإمارة اأبوظبي اأواخر مار�ض 2019 
املدعوم  ال�صحراوي  اأبوظبي  رايل 
التي يعتربها  الفعالية  ني�صان،  من 
النجاح  اأب��رز ق�ص�ض  الكثرون من 

يف عامل الراليات الدولية. 
ب��داي��ات الرايل،  ل��ه ع��ن  ويف حديث 
موؤ�ص�ض  ���ص��ل��ي��م،  ب���ن  اأ����ص���ار حم��م��د 
الرايل واأحد اأملع �صائقي الراليات يف 
ذلك الوقت، اإىل اأنه مل يكن يتخيل 
اإليه رايل  اأبدا امل�صتوى الذي و�صل 
ما  واأن  الآن،  ال�صحراوي  اأبوظبي 
ك��ان تلبية  اآن����ذاك  ب��ال��ه  ك��ان ي�صغل 
ال���دويل لل�صيارات  ���ص��روط الحت���اد 
العامل  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  يخ�ض  فيما 

لل�صيارات. 
وق�������ال ب�����ن ����ص���ل���ي���م، رئ���ي�������ض ن�����ادي 
املنظمة  ال�صيارات، اجلهة  الإم��ارات 
ل����ل����رايل، ون����ائ����ب رئ���ي�������ض الحت�����اد 
للريا�صة:  ’فيا‘  لل�صيارات  ال��دويل 
ريا�صة  الكثر يف عامل  “لقد تغر 
الأوىل  ال��ن�����ص��خ��ة  م��ن��ذ  ال�������ص���ي���ارات 
ل����رايل اأب��وظ��ب��ي ال�����ص��ح��راوي منذ 
28 عاماً، و حر�صنا ب�صعينا الدائم 
بن�صخته  ال����رايل  ه���ذا  ي��وا���ص��ل  لأن 

بال�صكل  ي�صبح  واأن  النعقاد  ال29 
الذي هو عليه الآن«. 

الهيئات  دع�����م  “لول  واأ�������ص������اف: 
اأن  مل��ا ك��ان لأي م��ن ه��ذا  احلكومية 
ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى  ونرفع  يحدث، 
زايد،  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اإىل 
ممثل احلاكم ملنطقة الظفرة، على 
بتوفر  وتوجيهاته  الكبر  دع��م��ه 
ول  ل��ل��رايل،  ال��ازم��ة  الت�صهيات 
نتلقاه  ال����ذي  ال��دع��م  اي�����ص��ا  نن�صى 
من القوات امل�صلحة لدولة الإمارات 

العربية املتحدة وحكومة اأبوظبي«.
ال�صحراوي  اأبوظبي  رايل  وي�صكل 
امل�����دع�����وم م����ن ن���ي�������ص���ان، امل����ق����ام يف 
30 م����ار�����ض و4  ب����ن  ال����ف����رتة م����ا 
بطولة  من  الثانية  اجلولة  اأب��ري��ل، 
الطويلة  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ك��ا���ض 
’فيا‘  ال��ب��ق��ي  ل��ل�����ص��ي��ارات و���ص��ي��ارات 
كاأ�ض  لبطولة  الفتتاحية  واجلولة 
العامل للراليات الطويلة للدراجات 

النارية ودراجات الكوادز فيم. 
كما ويحظى الرايل بالدعم من كل 

بلدية  الظفرة،  منطقة  بلدية  م��ن 
�صرطة  امل�صلحة،  ال��ق��وات  اأب��وظ��ب��ي، 
الأو�صط،  ال�صرق  ني�صان  اأب��وظ��ب��ي، 
طران  اأدن��وك،  يا�ض،  مر�صى  حلبة 
اأبوظبي، مياه العن، تدوير، جزيرة 

يا�ض ومنتجع ق�صر ال�صراب. 
رغبة  للرايل،  املميزة  ال�صمات  ومن 
ال�صائقن وامل�صوؤولن والإعامين 
وغرهم من ع�صاق ريا�صة الراليات 
اأب���وظ���ب���ي  اإىل  جم�������ددا  ب����ال����ع����ودة 
يعتربها  ف��ع��ال��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

على  الفعاليات  اأروع  من  الكثرون 
اأجندة بطولة كاأ�ض العامل واأكرها 

جذبا. 
ومن جديد، �صيخو�ض ح�صد �صائقي 
من  ال��ن��اري��ة  وال��دراج��ات  ال�صيارات 
الأو�صط  ال�����ص��رق  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
وال������ع������امل حت����دي����ا ����ص���ع���ب���ا خ����ال 
ال��ذي يغو�ض  ال��رايل  مناف�صتهم يف 
ال��ظ��ف��رة و�صط  يف رم����ال ���ص��ح��راء 
اأمواج من الكثبان والتال الرملية 

املتباينة الرتفاع. 

امل�صاركن،  م��ن  للكثر  وبالن�صبة 
تعترب املناف�صة يف الرايل والقرتاب 
م��ن ن��ه��اي��ة ال�����ص��ب��اق اإجن�����ازا كبرا، 
خ��ا���ص��ة ع��ن��د الخ���ذ ب��ع��ن العتبار 
خلربة ونوعية ال�صائقن امل�صاركن 
ول����ل���������ص����ع����وب����ات ال�����ت�����ي ي���واج���ه���ه���ا 
الرايل  اأي���ام  م��دار  على  املت�صابقون 
اخلم�صة حتت اأ�صعة ال�صم�ض احلارة 

وو�صط ال�صحراء اجلافة.
اأن ل��ل��ف��وز بلقب  ومم���ا ل ���ص��ك ف��ي��ه 
ن�صخة  ويف  خا�ض،  م��ذاق  ال�صيارات 

الت�صيكي  ان�����ص��م  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام 
القائمة  اإىل  ب�����روك�����وب،  م����ارت����ن 
والتي  باللقب  للفائزين  الفخرية 
الراليات  جن��وم  م��ن  العديد  جتمع 
فانتانن،  اآري  اأم����ث����ال  ال��ط��وي��ل��ة 
���ص��ت��ي��ف��ن ب��ي��رته��ان�����ص��ل، ج����ون لوي 

�صلي�صر، لوك األفاند. 
الدراجات  فئة  يف  مماثلة  والق�صة 
ن�صخة  ����ص���ه���دت  ح���ي���ث  ال�����ن�����اري�����ة، 
ان�صمام  امل���ا����ص���ي  ل���ل���ع���ام  ال�������رايل 
’بابلو  الت�صيلي  ال���دراج���ات  ���ص��ائ��ق 

املتوجن  ق��ائ��م��ة  اإىل  كوينتانيا‘ 
اإىل ج��ن��ب م���ع كل  ب��ال��ل��ق��ب ج��ن��ب��ا 
دي�صرب�ض،  �صرل  كوما،  م��ارك  من 
براي�ض  ت��وب��ي  ك��ي��ن��ي��ج��ادن��ر،  ه��اي��ن��ز 
�صام  دب����ي  امل��ق��ي��م يف  وال���ربي���ط���اين 

�صندرلند. 
اأبوظبي ال�صحراوي  و�صيتخذ رايل 
م��ن ح��ل��ب��ة م��ر���ص��ى ي��ا���ض م��ق��را له، 
ملقر  بالو�صول  املت�صابقون  و�صيبداأ 
28 مار�ض  ي���وم اخل��م��ي�����ض  ال����رايل 
للخ�صوع للفح�ض الفني لل�صيارات 
وانهاء اأوراق العتماد الر�صمية لهم 

وملركباتهم. 
وت���ب���داأ الث�����ارة مب��را���ص��م رف���ع راية 
 7:30 ال�����ص��اع��ة  الن����ط����اق مت����ام 
مار�ض   30 ال�صبت  ي��وم  م��ن  م�صاء 
الكربى ليتوجه  من حلبة اجلائزة 
والدراجات  ال�صيارات  �صائقو  بعدها 
النارية اإىل �صحراء منطقة الظفرة 
املراحل ال�صحراوية �صباح  خلو�ض 

اليوم التايل. 
وعلى مدار خم�صة اأيام، �صيخيم اأكر 
مت�صابقن  ب��ن  �صخ�ض   800 م��ن 
وممر�صن  وم�������ص���وؤول���ن  وف��ن��ي��ن 
املخيم  يف  واإع��ام��ي��ن  ومتطوعن 
لهذه  خ�صي�صا  املجهز  ال�صحراوي 
ال�صائقون  ي��ع��ود  اأن  على  املنا�صبة، 
اإىل حلبة مر�صى يا�ض بعد ظهر يوم 

اخلمي�ض 4 اأبريل خلتام الرايل. 

•• اأبو ظبي- الفجر

اأعلنت �صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض “ اأدنيك “ اإكتمال ا�صتعداداتها 
 2019 اأب��وظ��ب��ي  يف  اخل��ا���ض  لاأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  ل�صت�صافة 
21 مار�ض  14 و  اإن�صاين ريا�صي عاملي يف الفرتة ما بن  اأك��رب حدث 

اجلاري.
و ت�صارك “ اأدنيك “ يف الأوملبياد اخلا�ض بو�صفها �صريكا ر�صميا و �صريك 
ال�صت�صافة من الفئة الذهبية لاألعاب ومن املقرر اأن ي�صت�صيف مركز 
24 لعبة يف الأوملبياد  اأ�صل  11 لعبة من  اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
اخلا�ض مما �صيجعله اأكرب جهة ا�صت�صافة يف الدولة لألعاب الأوملبياد 

اخلا�ض يف دورته الأ�صخم على الإطاق..وتقام به العديد من بطولت 
وتن�ض  واجل���ودو،  ال�صلة،  وك��رة  الري�صة،  ك��رة  منها  اخلا�ض  لاأوملبياد 

الطاولة، وكرة الطائرة .
البطولة  هذه  تخرج  لكي  كافة  اإىل ذلك �صخرت “اأدنيك” الإمكانات 
ل�صت�صافة  مف�صلة  كوجهة  ومكانتها  يتنا�صب  ومب��ا  الأم��ث��ل  بال�صكل 

الفعاليات الدولية الكربى على م�صتوى املنطقة والعامل.
ومتتلك “اأدنيك” بنية حتتية متطورة ومرافق عاملية مرنة قادرة على 
عن  ف�صا  واح��د  وقت  يف  اخلا�ض  الأوملبياد  األعاب  خمتلفة  ا�صت�صافة 

قدرتها على ا�صتيعاب اأعداد كبرة من املت�صابقن واجلمهور.
األف   133 يقارب  “ ما  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  “ مركز  يوفر  و 

تكييفها  ميكن  التي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  امل�صاحات  م��ن  مربع  م��رت 
جناح  ا�صتمرار  يف  اأ�صهمت  والتي  املقامة،  الأح���داث  لحتياجات  وفقا 
العديد من الفعاليات الدولية املقامة يف املركز ف�صا عن تعزيز مزاياه 

التناف�صية على م�صتوى املنطقة والعامل.
التجهيزات  ملتابعة  ال�صاعة  “اأدنيك” عمله على مدار  يوا�صل فريق  و 
العد  ب��دء  وال���زوار مع  وال��وف��ود  املت�صابقن  وتوفر متطلبات  الازمة 
التنازيل لنطاق األعاب الدورة يف ال�14 من ال�صهر اجلاري مبا يليق 
ال�صرق  الأوىل يف منطقة  للمرة  يقام  ال��ذي  املهم  ه��ذا احل��دث  مبكانة 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
الأوملبياد اخلا�ض م�صاركة  ال��دورة احلالية من  ت�صهد  اأن  املتوقع  ومن 

اأكر من 7،500 ريا�صي مبرافقة 3،000 مدرب ميثلون 192 دولة 
للتناف�ض للفوز بجوائز �صمن 24 ريا�صة فردية وجماعية.

ا�صتاد  يف  اخلا�ض  الأومل��ب��ي��اد  فعاليات  واختتام  افتتاح  مرا�صم  و�صتقام 
املناف�صات  من  العديد  اأي�صا  �صي�صت�صيف  الذي  الريا�صية  زايد  مدينة 
اأب��وظ��ب��ي للريا�صات  اخل��ارج��ي��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض، اإىل ج��ان��ب ن���ادي 
ال�صراعية واليخوت يف مر�صى يا�ض، وحلبة مر�صى يا�ض، وملعب يا�ض 
لينك�ض اأبوظبي للغولف، ومنتجع الفر�صان الريا�صي الدويل، وكورني�ض 
اأبوظبي، وجممع حمدان الريا�صي، ونادي �صباط �صرطة دبي الريا�صي 
يف منطقة اجلداف بدبي.. و�صيكون الدخول جمانيا جلميع الراغبن 

بح�صور وم�صاهدة األعاب البطولة املقامة باملواقع املختلفة.

»اأدنيك« تكمل ا�شتعداداتها ال�شت�شافة مناف�شات االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س

•• العني - الفجر:

ال�صالح  الن�ضء  مدر�صة  ا�صت�صافت   
ممثلي  ال����ع����ن  مب���دي���ن���ة  اخل����ا�����ص����ة 
دول���ة ك��روات��ي��ا  م��ن لع��ب��ي الأوملبياد 

لاألعاب   2019 اخل���ا����ض  ال��ع��امل��ي 
برنامج  �صمن   ، ب��اأب��وظ��ب��ي  اخل��ا���ص��ة 
اأقامته  املدن امل�صيفة، يف حفل خا�ض 
تراثية  بهم ت�صمن فقرات  للرتحيب 
ريا�صية  واأل���ع���اب���اً  ث��ق��اف��ي��اً   وم��ع��ر���ص��اً 

واأن�صطة ترفيهية. ويف ت�صريح له اأكد 
نا�صر �صام مدير املدر�صة اأن برنامج 
تعزيز  اإىل  ي���ه���دف  امل�����ص��ي��ف��ة  امل������دن 
الوفود  خمتلف  ب��ن  الثقايف  التبادل 
تاحم  من  كجزء  ال��زائ��رة  الريا�صية 

املجتمع �صمن الأجندة الوطنية، وقد
فئات  اإل��ت��ق��اء خمتلف  يف  ذل���ك  مت��ث��ل 
ال�����ص��ب��اب وامل��واط��ن��ن يف  املجتمع م��ن 
تفاعلية  وور������ض  واأن�����ص��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
وتقول  ال���ربن���ام���ج.  اأه�������داف  جت�����ص��د 

الإجتماعية  الأخ�صائية  ح�صن  ن�صوة 
باملدر�صة م�صوؤولة برنامج الإ�صت�صافة  
اإىل  الفريد  يهدف  الربنامج  اإن هذا 
ال��ت��ط��وع��ي حيث  ال��ع��م��ل  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
املتطوعن  من  الطلبة  ق��درات  اأظهر 

امل�صوؤولية  امل��در���ص��ة  يف حت��م��ل  داخ���ل 
والعطاء   الإن���ت���م���اء  وروح  وال���ت���ع���اون 
الفريق  مم��ث��ل��ي   �صي�صاحبوا  واأن��ه��م 
  . املختلفة  م��ب��اري��ات��ه��م  يف  ال��ك��روات��ي 
اإن  املدير  نائب  احل�صن  فائزة  وقالت 

ال��ربن��ام��ج يعد جت��رب��ة ف��ري��دة لدمج 
الوقت  م�����ص��رة يف  ال��ه��م��م،  اأ���ص��ح��اب 
الكرواتي  ال���ف���ري���ق   اأن  اإىل  ن��ف�����ص��ه 
اأظهر تفاعله مع الطلبة يف العرو�ض 
املختلفة  الريا�صية  والأن�صطة  الفنية 

الربنامج  اأج���ن���دة  ���ص��م��ن  وامل����درج����ة 
الأوملبياد  اإدارة  طالبوا   اأنهم  لدرجة 
ملزيد  اإ�صافية  ل�صاعة  الربنامج  مبد 
من اأجل الإ�صتمتاع يف برامج املدر�صة 

ب�صكل اأكرب.

» الن�سء ال�شالح « ت�شت�شيف ممثلي كرواتيا لالألعاب اخلا�شة

ق�ضة جناح رايل اأبوظبي ال�ضحراوي تكتب ف�ضاًل جديدًا حتت رعاية  حمدان بن زايد اآل نهيان

الدعـــم الكبيـــر مـــن حكومـــة اأبوظبـــي �شاهـــم يف حتقيـــق 
واحـــدة مـــن اأكبــر النجاحــات يف الراليــات العامليــة

كري�شتيانـــو: ال اأفتقـــد اإ�شبانيـــا

قال مدافع ليفربول، فرجيل فان دايك اإن ناديه يجب اأن 
يكون م�صتعداً خلو�ض قتال كبر عندما يلعب يف �صيافة 
اأبطال  ب��دوري  ع�صر  ال�صتة  دور  اإي��اب  يف  ميونيخ  بايرن 
اأوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، واأكد اأنه فريقه �صيكون 

متحم�صاً لتح�صن م�صتواه خارج اأر�صه بامل�صابقة.
و�صيلعب ليفربول يف اأملانيا بعد التعادل ذهاباً على اأر�صه 

دون اأهداف يف اآنفيلد ال�صهر املا�صي.
اأمام  الأبطال  الذي خ�صر نهائي دوري  وعانى ليفربول، 
ري���ال م��دري��د ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، خ���ارج اأر���ص��ه خ��ال املو�صم 
اجلاري يف اأوروب��ا، اإذ خ�صر اأمام نابويل ورد �صتار بلغراد 

وباري�ض �صان جرمان يف دور املجموعات.
“نتائج دور  اإع��ام بريطانية:  داي��ك لو�صائل  ف��ان  وف��ان 
املجموعات مل تكن جيدة بال�صكل الذي كنا نريده لكننا 
�صعبة  الأم��ور  �صت�صبح  الإق�صائية..  الأدوار  اإىل  و�صلنا 
املباريات  من  اأف�صل  ب�صكل  اللعب  اإىل  حاجة  يف  ونحن 

اأن نفعل  اأر�صنا يف دوري الأبطال.. نريد  ال�صابقة خارج 
كل �صيء ممكن من اأجل التاأهل«.

وكان بايرن �صعيداً بالدفاع يف لقاء الدفاع لكن فان ديك 
ويثق يف قدرة  اأك��رب يف ميونخ،  يرتقب مباراة هجومية 
خارج  ال��ه��دف  ق��اع��دة  وا�صتغال  الت�صجيل  على  فريقه 

الأر�ض.
واأ�صاف املدافع الهولندي: “يف بع�ض الأوقات �صنتعر�ض 
بكل  لكن  عالية  اإمكانيات  ميلك  املناف�ض  لأن  لل�صغط 
الإمكانيات  ب�صبب  الفر�ض  بع�ض  على  �صنح�صل  تاأكيد 
على  نكون  اأن  اإىل  نحتاج  نحن  اأي�����ص��اً..  لدينا  امل��وج��ودة 
قوة  بكل  �صيلعب  املناف�ض  لأن  الكبر  ال��ق��ت��ال  م�صتوى 
يكون  ال�صباك  نظافة  على  احلفاظ  البداية..  يف  خا�صة 
�صجلنا  اإذا  اأنه  لكننا ندرك  ذهاباً،  للفريقن  دائماً  جيداً 
هدفاً �صيحتاج املناف�ض اإىل هدفن.. هكذا ت�صر الأمور.. 

نريد الفوز والتاأهل«. 

فان دايك: ليفربول يف 
موقف �شعب
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الفجر الريا�ضي

�صل�صلته  روك���ت�������ض  ه��ي��و���ص��ن  ت���اب���ع 
تواليا  التا�صع  ف��وزه  وحقق  الناجحة 
على ح�صاب �صيفه ت�صارلوت هورنت�ض 
ال�صلة  ك���رة  دوري  يف   106-118
الأم���رك���ي ل��ل��م��ح��رتف��ن، ف��ي��م��ا اأث���ار 
اأوك��اه��وم��ا �صيتي ث��ان��در جدل  جن��م 
بعد تهديدات لأن�صار يوتا جاز الذين 

يتهمهم بالعن�صرية.
وعزز روكت�ض موقعه يف املركز الثالث 
لرتتيب املنطقة الغربية بعدما حقق 
ف��وزه ال��� 13 يف اآخ��ر 16 م��ب��اراة وال� 
البطولة،  يف  خ�صارة   25 مقابل   42
يف حن مني ت�صارلوت هورنت�ض عا�صر 
تواليا  ال���راب���ع  ب��اخل�����ص��ارة  ال�����ص��رق��ي��ة 

وال�37 مقابل 30 انت�صارا.
هاردن  جيم�ض  هيو�صن  جن��م  وع���اد 
اأف�صل م�صجل يف الفريق ب� 28 نقطة 
ب��ع��د اأن ت��خ��ط��اه اإري������ك غ������ودرون يف 
املباراة ال�صابقة اأمام دال�ض مافريك�ض 

لأول مرة يف 44 مباراة.
22 نقطة  واكتفى غ��وردون بت�صجيل 
ثاثيات   5 منها  الأم�����ض  م��ب��اراة  يف 

للمباراة الثالثة تواليا.
وقال هاردن، اف�صل هداف يف الدوري 
الواحدة  املباراة  و�صطي يف  مع معدل 
اأف�صل  للقب  واملر�صح  نقطة   36،2
لعب للعام الثاين على التوايل، “هذا 
اأخرى نتيجة لت�صافر  الفوز هو مرة 
ولي�ض  الفريق،  عنا�صر  جميع  جهود 

من �صنع لعب واحد«.

28 نقطة  اىل  الفارق  روكت�ض  وو�صع 
يف بع�ض مراحل اللقاء، لكن ت�صارلوت 
بقيادة كيمبا ووكر �صاحب 40 نقطة 
اإن����زال����ه يف  ا���ص��ت��ط��اع  و10 م��ت��اب��ع��ات 

النهاية اىل 12 نقطة.
دانتوين  مايك  روكت�ض  م��درب  وعلق 
“هذا يدل  ب��ال��ق��ول  ع��ل��ى ه���ذا الأم����ر 
على  نتهاون  اأن  ن�صتطيع  ل  اأننا  على 
الواقع اجلديد يف  الإط��اق. هذا هو 

دوري املحرتفن الأمركي«.
غولدن  مع  الأرب��ع��اء  روكت�ض  ويلتقي 
املو�صمن  ب���ط���ل  ووري����������رز،  ���ص��ت��اي��ت 
املا�صي  العام  هزمه  وال��ذي  املا�صين، 

4-3 يف نهائي املنطقة الغربية.
املواجهتن  ال��ف��وز يف  وح��ق��ق روك��ت�����ض 

ال�صابقتن هذا املو�صم، وياأمل بتحقيق 
لأول  ك��ر  �صتيف  رج���ال  ال��ث��ال��ث على 

مرة منذ مو�صم 2010-2009.
الفوز  ثاندر  �صيتي  اأوك��اه��وم��ا  حقق 
-98 ج��از  يوتا  م�صيفه  على  ال��راب��ع 
اأربع مواجهات جمعت بينهما  89 يف 
ه����ذا امل���و����ص���م، وث�����اأر ل��ن��ف�����ص��ه ب��ع��د اأن 
اأخ���رج���ه الأخ�����ر ال���ع���ام امل��ا���ص��ي من 
اأوف )الأدوار  الباي  الأول يف  ال��دور 
مقابل  انت�صارات  باربع  الإق�صائية( 

خ�صارتن.
تدحرجت  النتيجة  ه��ذه  اأهمية  لكن 
اأث����ار جنم  اأن  ب��ع��د  ال��ث��اين  امل��ق��ام  اىل 
اجلدل  و�صتربوك  را�صل  ثاندر  �صيتي 
ما قد يعر�صه للغرامة او حتى عقوبة 

الإي����ق����اف ب��ع��د م�������ص���ادة ك��ام��ي��ة مع 
مقطع  اأظهر  حيث  ج��از  يوتا  جمهور 
التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ن�����ص��ر  ف��ي��دي��و 
ال�صتائم  ت���وج���ي���ه���ه  الج����ت����م����اع����ي، 

والتهديد للجمهور املناف�ض.
وك���ان و���ص��ت��ربوك ق��ري��ب��ا م��ن حتقيق 
اكر  اأو   10“ ج��دي��دة  داب����ل  ت��ري��ب��ل 
يف ث��اث م��ن الإح�����ص��ائ��ي��ات اخلم�صة 
و11  نقطة   23 الأ�صا�ض” بت�صجيله 
لكنه  حا�صمة،  مت��ري��رات  و8  متابعة 
ا�صتفزازات  بعد  اع�صابه  ه���دوء  فقد 
م���ن ج��م��ه��ور امل��ن��اف�����ض، ف��ه��دد بعنف 
���ص��دي��ق و���ص��دي��ق��ت��ه ح�����ص��ب م��ا اأظهر 

املقطع.
واأ�صاف ديني�ض �صرودر “24 نقطة” 

 11 م����ع  ن���ق���ط���ة   14 وب�������ول ج�������ورج 
دونوفان  ي��وت��ا  ل��ك��ن لع����ب  م��ت��اب��ع��ة، 
اللقاء  يف  م�صجل  اأف�صل  ك��ان  مي�صتل 

نقطة«.  25“
اأف�صل  و�صتربوك،  ن�صر  املباراة،  وبعد 
 ،2017-2016 م��و���ص��م  يف  لع���ب 
ب��ي��ان��ا داف�����ع ف��ي��ه ع���ن ن��ف�����ص��ه، وق���ال 
طلبا  امل��درج��ات  يف  وزوج��ت��ه  “ال�صاب 
مني اأن اأركع كما كنا نفعل يف ال�صابق. 
هذا الأم��ر يعرب عن عدم اح��رتام تام 
عن�صريا،  طابعا  يحمل  باأنه  واأعتقد 

هذا غر مائم«.
النا�ض  م��ن  ال��ك��ث��ر  “هناك  واأ����ص���اف 
اأن  اأج��ل  من  املباريات  مل�صاهدة  ياأتون 
يتلفظوا بعبارات خالية من الحرتام 
جت���اه م��ك��اين وم��ك��ان ع��ائ��ل��ت��ي. خال 
�صنوات عدة، مل اأقل �صيئا لكي ل اجرح 

اأحدا ول اأ�صتم النا�ض«.
يف  �صلتيك�ض  بو�صطن  ج��ول��ة  وان��ت��ه��ت 
تعر�ض  حيث  �صيء  ب�صكل  كاليفورنيا 
لو�ض  م�صيفه  اأم���ام  قا�صية  خل�����ص��ارة 

اأجنلي�ض كليبرز 140-115.
وي���ع���ود ال��ف�����ص��ل يف ه����ذا ال���ف���وز اىل 
 34 �صاحب  وليام�ض  لو  الحتياطي 
م�صجل  اف�صل  اأ�صبح  وال���ذي  م��ب��اراة 
تاريخ  بن الاعبن الحتياطين يف 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��دم��ا رف����ع ر���ص��ي��ده اىل 
11148 نقطة، بفارق نقطة واحدة 
عن الرقم القيا�صي ال�صابق لدل كوري، 
احلايل  ال��ن��ج��م  ك����وري  �صتيفن  وال����د 

ووري���رز.  �صتايت  غ��ول��دن  �صفوف  يف 
دان��ي��ل��و غاليناري  الإي��ط��ايل  واأ���ص��اف 
25 نقطة لكليبرز الذي ا�صتفاد من 
املركز  من  لل�صعود  ج��از  يوتا  خ�صارة 
الثامن اىل الثامنن يف ترتيب املنطقة 
الغربية “39 مقابل 29”، بينما بقي 
بو�صطت �صلتيك�ض خام�صا يف ال�صرقية 
كولن  وق������اد   .»27 م���ق���اب���ل   41“
�صيك�صتون “28 نقطة” وكيفن لوف 
نقطة و18 متابعة” فريقهما   16“
بطل  و���ص��ي��ف  ك��اف��ال��ي��رز،  كليفاند 
الفوز على �صيفه  اإىل  املا�صي،  املو�صم 
املنطقة  ث������اين  راب������ت������ورز  ت����ورون����ت����و 
وتورونتو   .101-126 ال�����ص��رق��ي��ة 
رابتورز “48 فوزا و20 خ�صارة” هو 
الفريق الثاين حتى الآن الذي �صمن 
اأوف بعد ميلووكي  تاأهله اىل الباي 
17”، فيما خرج  “50 مقابل  باك�ض 
املناف�صة مع  كافاليرز من  كليفاند 
ال�صرقية”  “املنطقة  نيك�ض  نيويورك 
وفينيك�ض �صنز “الغربية«. وقال لوف 
جاء  اأن��ه  خ�صو�صا  عظيم.  ف��وز  “اإنه 
على ح�صاب فريق جيد بحق. اإنه لأمر 
رائ��ع ج��دا«. وع��اد كاوهي ليونارد اىل 
�صفوف تورونتو بعد غياب عن املباراة 
وا�صاف  نقطة،   25 و�صجل  ال�صابقة، 
وف����از  ن���ق���ط���ة«.   14“ لوري  ك���اي���ل 
بروكلن نت�ض على ديرتويت بي�صتونز 
على  ويزاردز  ووا�صنطن   ،75-103

�صاكرامنتو كينغز 115-121.

زين  الفرن�صي  امل���درب  يف  اأم�����ض  ال�����ص��ادرة  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  ال�صحافة  راأت 
اإىل ريال مدريد  املا�صية بعودة مدوية  الليلة  الذي قام  الدين زيدان 
اأ�صهر من تركه ب�صكل  ال��دوري الإ�صباين لكرة القدم بعد ت�صعة  ثالث 
خرطو�صة  اآخر  الفرن�صي  مع  اأطلق  الذي  “منقذا” للنادي  مفاجىء، 
للخروج من الأزمة. فعلى �صفحتها الأوىل، عنونت �صحيفة “ماركا” 
املقربة من النادي امللكي “زيدان، عودة بطل”، وهو “الدرع” واملدرب 
الذي اأعطى “املجد للنادي ويعود اإليه من اأجل اإخراجه من الأزمة«. 
املفاجئة عقب  ال�صتقالة  اأ�صهر من  ت�صعة  بعد  العودة  اأن هذه  وع��ّدت 
الفوز باللقب الثالث تواليا يف دوري اأبطال اأوروب��ا، لها “دليل وا�صح 
باإكمال  الرغبة  الأم��د مع  يعود حاما معه م�صروعا طويل  اأن��ه  على 
ما تركه غر مكتمل«. وا�صافت “رحل زيدان وهو يف القمة، لكن مع 

ف�صول كان يجب اأن تكتب، وها هو الآن ميلك فر�صة القيام بذلك«. اأما 
�صحيفة “�صبورت” الكاتالونية فعّدت اأن “زيزو” هو “املنقذ” الذي 
اأجل التخل�ض من الأزمة والبقاء  “اآخر خرطو�صة للنادي من  اأ�صبح 
على قيد احلياة«. وعنونت �صحيفة “موندو ديبورتيفو” ال�صادرة يف 
بر�صلونة �صفحتها الأوىل بكلمة “البعث”، م�صرة اىل اأن رئي�ض النادي 
امللكي فلورنتينو بريز “اأخرج اأم�ض من قبعته اأرنبا اأ�صمه زين الدين 
زيدان«. ونقلت �صحيفة “اآ�ض” ال�صادرة يف العا�صمة ت�صريحا لزيدان 
على �صكل عنوان “ل اأ�صتطيع اأن اأقول ل«. وت�صمنت ال�صفحات الأوىل 
لل�صحف الأخرى غر املتخ�ص�صة بالريا�صة نباأ النقاب املفاجىء مع 
الفرن�صي  املدرب  اأن  عّدت  �صورة لزيدان على غرار “اإل موندو” التي 
“اإل  راأت  بينما  الفريق”،  ت�صكيلة  جتديد  يف  ي��ده  “اإطاق  مع  يعود 

بايي�ض” من جانبها اأن مهمة الفرن�صي تكمن “يف انت�صال فريق يعي�ض 
ال�صاعات الأكر ظلمة يف تاريخه«. و�صيحل زيدان “46 عاما” حمل 
مع   2022 �صولري مبوجب عقد ميتد حتى  �صانتياغو  الأرجنتيني 
حتد يتمثل يف اإعادة بناء “البيت الأبي�ض” الذي كان متهاوي البنيان 
يف ال�صابيع الأخرة حيث خ�صر يف مباراتي كا�صيكو على اأر�صه اأمام 
غرميه بر�صلونة الذي اأخرجه من ن�صف نهائي الكاأ�ض املحلية وابتعد 
عنه بفارق 12 نقطة يف �صدارة الدوري. وجاء بعد ذلك �صقوطه املدوي 
على ملعبه �صانتياغو برنابيو اأمام اأياك�ض ام�صرتدام الهولندي 1-4 يف 
اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا بعد اأن تقدم ذهابا 2-1، ليفقد 
اللقب ويرتفع عدد هزائمه البيتية املتتالية اىل اأربعة بعد �صقوطه يف 

املرحلة 24 من الدوري اأمام جرونا 2-1.

» عـــودة البطـــل « زيـــدان اإنقـــاذا لريـــال مدريـــد 

اأوروبا  اأبطال  دوري  مل�صابقة  النهائي  ربع  ال��دور  اىل  التاأهل  باب  �صيكون 
ليفربول  و�صيفه  الأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ب��ن  م�صراعيه  على  مفتوحا 
الإ�صباين،  بر�صلونة  يبدو  فيما  املا�صي،  املو�صم  بطل  و�صيف  الإنكليزي 
اليوم  الفرن�صي  ليون  �صيفه  اأم���ام  روتينية  مهمة  يف  ال���ورق،  على  اأق��ل��ه 

الأربعاء يف اإياب ثمن النهائي.
اإىل  خم�ض،  املرموق  القاري  باللقب  الفائزان  وليفربول،  بايرن  ويدخل 

امل�صافة  اأرينا” وهما على  “اليانز  الأربعاء يف  تها مواجهة  ا ذ
الهجومية  ال���رت����ص���ان���ة  ف�����ص��ل��ت  ب��ع��دم��ا 

ل��ل��ف��ري��ق الإن���ك���ل���ي���زي، وامل���ك���ون���ة من 
والربازيلي  �صاح  حممدد  امل�صري 
�صاديو  وال�صنغايل  فرمينو  روبرتو 

ال�صباك  اإىل  الو�صول  مانيه، من 
البافارية.

الأف�صلية  و����ص���ت���ك���ون 
ل�صالح  الأرب���ع���اء 

بعد  ب����اي����رن 

التعادل ال�صلبي الذي عاد به من “اأنفيلد” قبل ثاثة اأ�صابيع، لكن املهمة 
لي�صت �صهلة على الإطاق ل�صيما اأنه مطالب بالهجوم بن جماهره ما 

�صيرتك امل�صاحات اأمام مهاجمي “احلمر«.
ويدخل ليفربول اىل اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد اأن اأعاد الفارق الذي 
اىل  املمتاز  ال���دوري  لقب  وحامل  مت�صدر  �صيتي  مان�ص�صرت  عن  يف�صله 
ثنائية لكل من فرمينو  4-2 بف�صل  الأح��د على برنلي  نقطة بفوزه 

ومانيه.
اعتاد على مواجهة  ال��ذي  لليفربول يورغن كلوب  الأمل��اين  امل��درب  وراأى 
“الأهداف  اأن هذه  بايرن حن كان مدربا ملاينت�ض وبورو�صيا دورمتوند، 
عاقتها  م���ا  ل��ك��ن  ج���ي���دة  برنلي”  “�صد  الأرب����ع����ة 
مبيونيخ. لن يكون من ال�صهل على الإطاق 

اأن ن�صجل هناك اأربعة اأهداف اأي�صا«.
وي����ع����رف ك����ل����وب ع���م���ا ي���ت���ح���دث لأن 
امل����درب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 51 عاما 
ت���ع���ادلت  و5  ان���ت�������ص���ارات   9 ح���ق���ق 
املباريات  يف  ه���زمي���ة   16 م��ق��اب��ل 
كمدرب  ببايرن  جمعته  التي  ال�30 
اأو ماينت�ض  ليفربول  لفريقه احلايل 
الأوىل مع  امل��واج��ه��ة  ودورمت��ون��د منذ 

العماق البافاري عام 2004.
اأيامه �صد بايرن حن كان  اأف�صل  وكانت 
2008 و2015  ب��ن  ل��دورمت��ون��د  م��درب��ا 
ح��ي��ث ح��ق��ق 4 ان��ت�����ص��ارات م��ق��اب��ل ت���ع���ادل و4 

هزائم يف 9 زيارات اىل ملعب النادي البافاري.
وخ���رج ك��ل��وب منت�صرا م��ن زي��ارت��ه الأخ���رة اىل 
 2015 ن��ي�����ص��ان-اأب��ري��ل  يف  اأرينا”  “األيانز 
يف  الرتجيح  بركات  دورمتوند  فاز  حن 

ن�صف نهائي م�صابقة الكاأ�ض الأملانية.
اأن ع��ل��ى ال��ف��ري��ق الذي  وي����درك ك��ل��وب 
اأمل  مع  البافاري  النادي  معقل  ي��زور 
و”نحن  عالية  بثقة  يتمتع  اأن  ال��ف��وز 
الثقة  م���ع  م�����ص��ك��ل��ة  اأي  ل��دي��ن��ا  ل��ي�����ص��ت 

بالنف�ض، نحن يف مزاج جيد«.
جنمهم  يجد  اأن  ليفربول  جمهور  وي��اأم��ل 
�صاح غريزته التهديفية القاتلة من اأجل 
م�صاعدة “احلمر” على العودة من ميونيخ 
ب��ب��ط��اق��ة رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي، ب��ع��دم��ا م���ا اكتفى 
الثمانية  مبارياته  يف  واح��د  بهدف  امل�صري 

الأخرة.
يعود  ال���ذي  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  مع�صكر  ويف 
 2013 امل�صابقة اىل عام  لقبه الأخ��ر يف 
لليفربول  الأخ����ر  ال��ت��ت��وي��ج  اأن  ح��ن  يف 
يعود اإىل عام 2005، �صتكون املعنويات 
مرتفعة جدا اأي�صا بعدما ت�صدر ترتيب 
منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ح��ل��ي  ال�������دوري 
اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب ب��ف��ارق الأه�����داف عن 

غرميه دورمتوند بفوزه الكا�صح ال�صبت على فولف�صبورغ -6�صفر، بينها 
ال�197  باأهدافه  اأ�صبح  ال��ذي  ليفاندوف�صكي  روب��رت  للبولندي  ثنائية 
اأف�صل هداف اأجنبي يف تاريخ الدوري الأملاين، متفوقا بفارق هدفن على 

البرويف كاوديو بيتزارو مهاجم فردر برمين احلايل وبايرن �صابقا.
جمهوره  وم���وؤازرة  املعنوي  الدفع  من  الف��ادة  البافاري  العماق  وياأمل 

الغفر لكي يحجز مقعده يف ربع النهائي للمو�صم الثامن تواليا.
�صالح  ح�صن  البو�صني  ال�صابق  لع��ب��ه  ل��ل��ن��ادي  ال��ري��ا���ص��ي  امل��دي��ر  و���ص��دد 
“جناح  ���ص��يء  ك��ل  امل���ب���اراة.  ل��ه��ذه  ال��ك��ربى  “الأهمية  ع��ل��ى  حميدزيت�ض 
“ال�صبان عززوا ثقتهم باأنف�صهم”  اأن  املو�صم” مرتبط بها”، م�صرا اإىل 

بعد الفوز الكا�صح على فولف�صبورغ.
الو�صط  باإمكان لعب  لكن  توما�ض مولر،  بغياب  اللقاء  بايرن  ويخو�ض 
توقع  مباراة  يف  الفراغ  ه��ذا  �صد  رودريغيز  خامي�ض  الكولومبي  املهاجم 
النادي  ملوقع  مو�صحا  امل��درج��ات،  يف  ل�صيما  الوطي�ض  حامية  تكون  اأن 
الندفاع... نحتاج اىل تقدمي  �صيقفون خلفنا و�صيمنحوننا  “امل�صجعون 

مباراة مثالية لكي نتمكن من التاأهل«.
وراأى اأن “ليفربول ميلك لعبن �صريعن يلعبون باأريحية عندما تكون 

هناك م�صاحات، لكني اأعتقد باأننا منلك كل الفر�ض املمكنة للتاأهل«.
وعلى ملعب “كامب نو”، يبدو بر�صلونة مر�صحا لبلوغ الدور ربع النهائي 
للمرة الثانية ع�صرة تواليا، عندما ي�صت�صيف ليون الذي و�صل اىل ثمن 

النهائي للمرة الأوىل منذ مو�صم 2012-2011.
الذي عاد بتعادل �صلبي من ملعب مناف�صه  الكاتالوين  النادي  لكن على 
الفرن�صي، احلذر لكي يتجنب م�صر غرميه املحلي ريال مدريد الذي فاز 

ذهابا خارج ملعبه على اأياك�ض الهولندي 2-1 ثم مني بهزمية 
مذلة على اأر�صه 1-4 وتنازل عن اللقب الذي توج به يف 

الثاثة  املا�صية.امل��وا���ص��م 
وه��������������������ذا م����ا 
عليه  �������ص������دد 
النادي  ظهر 
ال����ك����ات����ال����وين 
ج��������������������������وردي 
بالقول  األ���ب���ا 

اأي�صا  “جعلوا 
م�������ن ري�����������ال م�����دري�����د 

رب���ع  “لبلوغ  م���ر����ص���ح���ا 
ال��ف��وز ذهابا”،  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي 

ا�صتحق  اأي���اك�������ض ه���و م���ن  ل��ك��ن 
ال����ت����ايل...  ال�������دور  ال���ت���اأه���ل اىل 
امل����ب����اراة  م����ع  ن��ت��ع��ام��ل  اأن  ي���ج���ب 
مبوؤازرة  كاملن  وتركيز  باندفاع 

جماهرنا. ويجب علينا املحافظة 
هذا  اأظ��ه��رن��اه  ال���ذي  امل�صتوى  على 

املو�صم«.
بعيدا  ب���ال���ذه���اب  ب��ر���ص��ل��ون��ة  وي����اأم����ل 

يف  م�صواره  انتهى  اأن  بعد  املو�صم  ه��ذا 
على  النهائي  رب��ع  ال���دور  عند   2018

يد روما الإيطايل باخل�صارة اأمامه اإيابا 

�صفر3- بعد اأن فاز ذهابا يف ملعبه 1-4.
مر�صحا  “كان  فريقه  اأن  بالقول  املا�صي  املو�صم  خيبة  اىل  األبا  وتطرق 
اأن فريقنا �صيقاتل  اي�صا �صد روما ونعرف جميعا ما ح�صل. من املوؤكد 

و�صيحاول املرور. لكن ل ميكنني التنبوؤ«.
مي�صي  اإذ  جبهات،  ثاث  على  فالفردي  اأرن�صتو  امل��درب  فريق  ويناف�ض 
بثبات لاحتفاظ بلقب الدوري الإ�صباين، كما بلغ نهائي م�صابقة الكاأ�ض 
بفوزه الكا�صح يف اإياب ن�صف النهائي على غرميه ريال مدريد -3�صفر يف 

معقل الأخر، وهو يلتقي فالن�صيا يف 25 اأيار-مايو.
وميني النادي الكاتالوين النف�ض بتكرار �صيناريو 2009 و2015 حن 
اأحرز الثاثية، لكن الطريق ما زال طويا بح�صب ما حذر األبا يف املوؤمتر 
حتى  الفريق  مع  عقده  متديد  مبنا�صبة  الثنن  عقده  ال��ذي  ال�صحايف 

.2024
الأل����ق����اب وق������������ال  ك����ل  اأن  “نعلم  األ����ب����ا 

�صها  لي�ض  الأم���ر  �صعبة. 
الإط����������������اق. من  ع����ل����ى 
الوا�صح اأننا منلك فريقا 
الاعبون  ف���ي���ه  ي���ع���رف 
بع�صهم بع�صا منذ فرتة 
دجمنا  ل���ق���د  ط����وي����ل����ة... 
و�صنحاول  ج��دي��دة  دم���اء 
بنف�ض  ال��ق��ت��ال  م��وا���ص��ل��ة 
الفوز  اأمل  على  الطريقة، 

بجميع الألقاب«.

مهمة روتينية لرب�ضلونة اأمام ليون 

مواجهـــة مفتوحـــة بـــني بايـــرن وليفربـــول باأبطـــال اأوروبـــا  

فرن�شا تخ�شى رحيل مبابي اإىل اإ�شبانياروكت�س يتابع �شل�شلته الناجحة وو�شتربوك يثري اجلدل 

اآث��ارت ع��ودة زي��ن الدين زي��دان لتدريب ري��ال مدريد املخاوف يف فرن�صا، 
اأن ي�صعى املدرب الفرن�صي ل�صم مهاجم باري�ض �صان جرمان كيليان  من 
يومن  قبل  اأك��د  الفرن�صي  املهاجم  وك��ان  “املرنغي«.  �صفوف  اإىل  مبابي 
�صان  املقبل مع  املو�صم  �صي�صتمر  تاأكيد  “بكل  اأنه  تلفزيونية  يف ت�صريحات 
جرمان«. ولكن حينها مل يكن مثله الأعلى عاد لتدريب الريال، وبالتايل 
ال�صحافة  التكهنات يف  اأم��ام  “املرنغي” الباب  “زيزو” اإىل  ع��ودة  فتحت 
الفرن�صية ب�صاأن اإمكانية �صعي “امللكي” ل�صم الاعب. قال �صحيفة ليكيب 
هازارد،  اإي��دي��ن  البلجيكي  الإجنليزي،  ت�صيل�صي  األ��ع��اب  و�صانع  مبابي  اإن 

�صيكونان هدفاً ل�”امللكي” خال فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة.
واأ�صارت اإىل اأن زيدان عاد ب�صمانات من رئي�ض النادي فلورنتنيو بريز باأنه 
�صيرتك له املجال متاماً لختيار اأف�صل العنا�صر للفريق، واأنه وقع الختيار 

على مبابي لتعوي�ض الفراغ الذي خلفه رحيل كري�صتيانو رونالدو.
واعتربت �صحيفة لو باريزيان اأن عودة زيدان ل حتمل اأنباء جيدة لباري�ض 
�صان جرمان، ولكنها اأ�صارت اإىل اأن “امللكي” قد ين�صب �صباكه ل�صم نيمار 
بدًل من مبابي. وذكرت اأن املهاجم الربازيلي يعد حلماً قدمياً لفلورنتينو 

بريز، واأن ال�صائعات التي تربط انتقاله مبدريد مل تتوقف قط.



طردت ابنها من املنزل حتى ي�شلمها هاتفه
تلقى رجال ال�صرطة يف ولية اأوهايو الأمركية ات�صال من مراهق زعم 
اأن والدته طردته من املنزل وترف�ض ال�صماح له بالدخول بعد عودته 
اأوهايو،  يوكليد يف  �صاوث  �صرطة  دائ��رة  ذكرته  ملا  ووفقا  املدر�صة.  من 
فقد تلقى مركز ال�صرطة ات�صال من املراهق البالغ من العمر 15 عاما 
وزعم خاله اأن والدته طردته خارج املنزل، بح�صب موقع قناة "فوك�ض 
الذي  امل��راه��ق  اإىل منزل  دوري��ة  الفور توجهت  وعلى  الإخ��ب��اري.   "8
اأجرى الت�صال، لكن تبن اأن والدته �صمحت له بالدخول اإىل املنزل، 
ب�صرط اأن ي�صلمها هاتفه الذكي. وقالت الأم لرجال ال�صرطة اإن ابنها 
م�صرة  والر�صوب،  الو�صط  دون  وكانت  املدر�صة،  يف  �صيئة  نتائج  حقق 
اإىل اأن النتائج ال�صعيفة "غر مقبولة" على الإطاق. واأو�صحت اأن 
الهاتف الذكي �صبب النتائج املدر�صية ال�صيئة، واأنه "كان عاما مهما 
يعي�ض معهما يف  الذي ل  الوالد،  وكان  ال�صعيف".  املدر�صي  الأداء  يف 
اأن  للوالد  ال�صرطة  واأو�صحت  الذكي.  الهاتف  له  ا�صرتى  قد  املنزل، 
ابنها، مبا يف ذلك م�صادرة  اأن ت�صبط ت�صرفات و�صلوك  من حق الأم 
هاتفه الذكي. وقالت ال�صرطة اإن الوالد غادر املنزل واأخذ معه الهاتف 
الهاتف  �صيعاد  متي  ح��ول  الأب��وي��ن  بن  التن�صيق  يتم  اأن  على  الذكي، 

لابن، وحتديدا بعد اأن تتح�صن نتائجه املدر�صية.

اأكرب امراأة يف العامل تدر�س احل�شاب يوميا
ل يهم اأنها تبلغ من العمر 116 عاما، فهذه الأم خلم�صة اأبناء تلعب 
وعلوما  احل�صاب  وت��در���ض  "عطيل"  ال�صرتاتيجية  الأل����واح  لعبة 
اأخرى كل يوم، بالإ�صافة اإىل اأنها تع�صق ال�صوكولتة، وفقا ل�صحيفة 
ذي �صن الربيطانية. وكاين تاناكا امراأة لي�صت عادية اإطاقا، فقد 
�صرطان  هزمت  خ��داج،  طفلة  ول��دت  اأنها  اأي  موعدها،  قبل  ول��دت 
يف  العاملي  القيا�صي  الرقم  على  لتح�صل  تعي�ض  وهاهي  القولون، 
"اأكرب �صخ�ض حيا يف العامل". وقالت  مو�صوعة غيني�ض باعتبارها 
يف  �صنا  الأك��رب  هي  تاناكا  اإن  القيا�صية  ل��اأرق��ام  غيني�ض  مو�صوعة 
116 عاما و66 يوما.  9 مار�ض اجل��اري اإىل  العامل بعمر و�صل يف 
غر اأنه اعرتف بها كاأكرب امراأة �صنا على قيد احلياة يف 30 يناير 
2019، وح�صر حفل ت�صليمها �صهادة الرقم القيا�صي اأ�صرتها وعمدة 
املدينة، وقدم لها علبة من ال�صوكولتة ففتحتها �صريعا وبداأت يف 
تناولها، وعندما �صئلت عما اإذا كانت تريد املزيد فقالت 100 علبة. 
يناير  الثاين من  تاناكا يف  ول��دت  فقد  وبح�صب مو�صوعة غيني�ض، 
1903، وكانت ال�صابعة بن اأبناء كوماك�صت�صي وكوما اأوتا. وتزوجت 
كاين تاناكا من هيديو تاناكا يوم 6 يناير 1922 واأجنبت له 4 اأبناء 
وتبنت طفا خام�صا، وانخرطت يف اأعمال الأ�صرة بعد اأن ا�صتدعي 
زوجها للجي�ض للم�صاركة يف احلرب ال�صينية اليابانية عام 1937. 
القوات  بيد  اأ���ص��را  ووق���ع  اجلي�ض  اإىل  ن��وب��و  الأك���رب  ابنها  وان�صم 

ال�صوفيتية عام 1943 قبل اأن يفرج عنه بعد 4 اأعوام.

هبط من ال�شماء فوقع يف قب�شة متوح�شة
مل يكن املظلي الأ�صرتايل جوناثان بي�صوب يتخيل رمبا يف حلظة 
من اللحظات اأنه �صيواجه مثل هذا امل�صر الغريب، وتلك اللحظة 

الأغرب يف حياته.
بعد  الأر����ض  مام�صته  ومب��ج��رد  باملظلة،  بي�صوب  ح��ط  اأن  فبعد 
�صاعتن من التحليق فوق منطقة وادي اأورورال يف متنزه نامدجي 
الوطني، على تخوم العا�صمة كانبرا، حتى �صاهد حيواين كنغر 

يتقدمان نحوه م�صرعن.
واأظهرت لقطات الكامرا التي كان بي�صوب، البالغ من العمر 35 
عاما، ي�صعها على راأ�صه حيوانا الكنغر يتقافزان �صريعا باجتاهه، 

بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ذي �صن" الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد 63 عاما على زواجهما.. يطلب يدها جمددا
يف م�صهد رمبا يكون �صينمائيا اأو مل ت�صهده رمبا يف الأفام العاطفية، عندما يركع رجل اأمام حمبوبته ويفتح علبة 

حتتوى على خامت ما�صي وي�صاألها "هل تقبلن الزواج بي؟"
بالطبع يف الفيلم جته�ض الفتاة بالبكاء من ال�صعادة وتقول له اإنها تقبله زوجا له و�صط ت�صفيق احل�صور اأو رمبا 

ده�صتهم.
63 عاما، بح�صب ما ذكر موقع  لكن هذه اللحظة حدثت يف احلقيقة، وكان بطاها زوجان م�صى على زواجهما 

قناة �صي بي اأ�ض الإخبارية.
فقد كان كارل ودونا فون �صوارز، من مدينة هيث يف ولية تك�صا�ض، رفيقن اإبان مرحلة الدرا�صة الثانوية، وظا معا 

طوال ال�صنوات الثاث وال�صتن، ومرا معا بالكثر من الأحداث والعقبات، خ�صو�صا يف العام املا�صي.
واأراد كارل اأن يجدد التزامه وتعهداته ملحبوبته وزوجته دونا، لذلك فقد ركع على ركبة واحدة واأعاد طلب يدها، 

رمبا كما فعل قبل نحو 6 عقود.
وكان كارل ودونا تزوجا يف العام 1956، واأجنبت له 4 اأبناء، و�صار لهما 9 اأحفاد ومثلهم من اأحفاد الأبناء، بح�صب 

ما قالت حفيدتهما كاريل غيب�ض.
وعا�صا معا على "احللوة واملرة" كما يقال، لكن العام املا�صي كان الأ�صعب، خ�صو�صا على دونا التي ق�صت معظم 

العام يف مراجعة امل�صت�صفى بعد اأن اأجريت لها جراحة يف القلب.
وظلت دونا، البالغة من العمر 81 عاما، تعاين من م�صاعفات العملية اجلراحية طوال الوقت.
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روبوت مب�شفى ينقل اأ�شواأ االأخبار للمر�شى
يزداد العتماد على الذكاء ال�صطناعي يف خمتلف املجالت، يوما بعد يوم، 
اإل اأن م�صت�صفى اأمركيا يواجه عا�صفة من الغ�صب بعد اأن جلاأ اإىل روبوت 

ليبلغ اأ�صرة مري�ض اأنه على و�صك املوت.
وكان اإرن�صت كوينتانا )78 عاما( قد اأُدخل اإىل م�صت�صفى كايزر برماننت يف 
ب�صبب معاناته  الأ�صبوع،  الأمركية، خال عطلة نهاية  ولية كاليفورنيا 

من م�صاكل يف التنف�ض، قبل اأن يتوفى يوم الثاثاء.
اإىل  روب���وت  دخ��ل  م��ع حفيدته،  امل��رك��زة،  العناية  ق�صم  وخ���ال وج���وده يف 
الغرفة، فيما ظهر طبيب على �صا�صة مثبتة على الروبوت، واأبلغ املري�ض 
�صورت  التي  اأنالي�صيا،  املري�ض،  حفيدة  وقالت  ميوت.  اأن  و�صك  على  باأنه 
امل�صهد على هاتفها املحمول، اإن ممر�صة اأخربتهما باأن طبيبا �صياأتي قريبا 
واأ�صافت:  الغرفة.  يدخل  وه��و  بالروبوت  فوجئا  لكنهما  املري�ض،  للقاء 
"ظهر اأمامنا طبيب على �صا�صة الروبوت، وقال جلدي اإن نتائج الفحو�صات 
حديث  لإع���ادة  ا�صطرت  اأنها  اإىل  م�صرة  تعمان"،  ل  رئتيه  واأن  ظهرت 
يكن  ومل  اليمنى،  باأذنه  ال�صمع  يف  �صعوبات  يواجه  لأن��ه  جلدها،  الطبيب 
با�صتطاعة الروبوت اأن يتحرك نحو اجلهة الأخرى من ال�صرير. واأو�صحت 
عائلة الرجل، اأنها كانت على علم باأن حالته ال�صحية �صيئة واأنه يف نهاية 
حياته، لكنها مل تكن تعلم اأنه مل يعد اأمامه �صوى اأيام قليلة قبل اأن ميوت، 

مما اأثار �صدمتها وغ�صبها من الطريقة التي تلقت فيها الأخبار ال�صيئة.

فيديو كيف تاأكل االأنانا�س يثري زوبعة 
بعد ن�صر الفيديو على تويرت، تدفقت التعليقات بن م�صدق ومكذب وبن 
من حاول تنفيذ الفكرة، لكن املوؤكد اأن الفيديو اأثار �صجة كبرة ومتابعة 

اأكرب.
العادية  غر  والتقنية  الأ�صلوب  تويرت  على  انت�صر  ال��ذي  الفيديو  يظهر 
ول املعهودة يف كيفية تقطيع الأنانا�ض وتناوله، بح�صب ما ذكر موقع قناة 

نيوز" الإخباري. "فوك�ض 
بعد  تويرت،  الجتماعي  التوا�صل  اجتاح من�صة  الفيديو  اإىل  املوقع  واأ�صار 

عر�صه، وكانت التعليقات اأكر غرابة رمبا من الطريقة.
بداية يظهر الفيديو امراأة وهي تقتطع �صرائح الأنانا�ض بوا�صطة ال�صبابة 

والإبهام ومن دون ا�صتخدام ال�صكن، ب�صهولة منقطعة النظر.
وبعد ن�صر الفيديو على تويرت م�صاء الأحد، حقق اأكر من 393 األف اإعجاب 
واأكر من 159 األف اإعادة تغريد وحتدث عنه اأكر من 167 األف �صخ�ض. 
غر اأن التعليقات كانت اأكر غرابة وكاأن اأ�صحابها اأ�صيبوا بال�صدمة، ومن 
بينهم كتبت "زينب" تقول "حياتي كلها كذبة"، وكتب اآخر، "لقد ا�صرتيت 
البارزة ما كتبه  اأنانا�ض لأتاأكد من �صحة الفيديو". ومن التعليقات  حبة 
توين برونو حيث علق قائا "الآن �صرتفع الأ�صواق املحلية الأ�صعار )�صعر 

الأنانا�ض(  عندما يعلقون على الفاكهة �صعار ’ق�صر وكل‘ على طول".

اأطفال املالهي وحلظة الرعب 
الكلمة  معنى  بكل  مرعبة  حلظة 
ع��ا���ص��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن الأط���ف���ال 
بيومهم  ي�صتمتعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
بح�صب ما ذكرت �صحيفة ذي �صن 
اإن  ال�صحيفة  وقالت  الربيطانية. 
بعجلة  ا�صطدمت  �صغرة  طائرة 
20 مرتا  ارتفاعها ح��وايل  هوائية 
ترفيهية  م���دي���ن���ة  م����ن  ج�����زء  ه����ي 

مبدينة تاري يف اأ�صرتاليا.
واأظ����ه����رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و حلظة 
"العحلة"،  يف  ال��ط��ائ��رة  ا���ص��ط��دام 
اأ�صوات الأطفال الذين  فيما �صمع 
يف ال�����دولب وه���م ي�����ص��رخ��ون من 
الرعب واخلوف. و�صمع �صوت فتاة، 
يبدو اأنها كانت ت�صور الطائرة اأثناء 
مرورها بالقرب من الدولب، وهي 
وقالت  "�صتتحطم".  قائلة  ت�صرخ 
اأرن��دل )13  اأمرب كري�صتن  الفتاة 
�صقيقها  برفقة  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  ع��ام��ا( 
ارتطمت  عندما  جي�صي،  ال�صغر 
�صيرا  "�صيتا  ط���راز  م��ن  ال��ط��ائ��رة 
فيلم  وك���ان���ت  ب��ال��ع��ج��ل��ة.   "200
العليا  املحكمة  يف  عر�ض  الفيديو 
و�صمع  الثنن،  ويلز  نيو�صاوث  يف 
اأي�صا  ت���ق���ول  وه�����ي  اأم������رب  ����ص���وت 
"انظر يا جي�صي.. طائرة.. �صرى 
طائرة"، ثم �صمعت وهي تقول "يا 
�صتتحطم..  ���ص��ت��ت��ح��ط��م..  اإل���ه���ي،، 
�صتتحطم". ثم �صمع �صوت ال�صبي 
جي�صي وهو ي�صرخ وينادي والدته، 
ث����م وه�����و ي�������ص���األ ���ص��ق��ي��ق��ت��ه "هل 
عام  احل��ادث��ة  ووق��ع��ت  �صن�صقط؟. 
2011، لكن الفيديو ظهر موؤخرا، 
من  البالغة  اأم���رب،  قا�صت  اأن  بعد 
العمر الآن 21 عاما، جمل�ض بلدية 
كاريندون  ب���ول  وال��ط��ي��ار  ت����اري، 
ك��وك�����ض، م��ن ج����راء م��ع��ان��ات��ه��ا من 

م�صكلة نف�صية جراء احلادثة.

عقدة امللح التاريخية.. 
اخلطاأ ينك�شف

دائما ما يثر ملح الطعام اجلدل، بقلته وكرته 
تناوله من  ال�صحة ومقدار ما يجب  واأث��ره على 
مع  ال��وث��ي��ق��ة  ب�صاتها  يعتقد  ال��ت��ي  امل����ادة  ه���ذه 

ارتفاع �صغط الدم.
ولهذا ال�صبب فقد حددت منظمة ال�صحة العاملية 
م���ق���دار م���ا ي��ن��ب��غ��ي ت��ن��اول��ه م���ن امل��ل��ح ب���ح���وايل 5 
منه،  �صغرة  ملعقة  يعادل  ما  اأو  يوميا  غرامات 
يف حن تقدر هيئة ال�صحة الوطنية الربيطانية 

الكمية املثلى منه بحوايل 6 غرامات يوميا.
الذين  الأك��ادمي��ي��ن  ع��دد متزايد من  ثمة  ولكن 
ال�صحة  منظمة  من  املقرتحة  الكمية  اإىل  يقول 
الوطنية  ال�صحة  وهيئة  غ��رام��ات(   5( العاملية 

الربيطانية )6 غرامات( اأقل من الازم.
اليومية  امل��ل��ح  م��ق��ادي��ر  ب�����ص��اأن  التو�صيات  وتنبع 
وال�صحة،  امللح  املبا�صرة بن  العاقة  من حقيقة 
بح�صب ما ذكر املحقق الرئي�صي لربنامج ال�صحة 
اأندرو  العامة،  ال�صحة  اأب��ح��اث  معهد  يف  العامة 

مينت.

يطلب ا�شتعادة هديته للعرو�شني ل�شبب غري متوقع
فوجىء عرو�صان بعد 3 اأ�صهر من حفل زفافهما بطلب خال 
العري�ض ا�صتعادة اجلزء الأكرب من املبلغ املايل الذي قدمه 
لهما كهدية مبنا�صبة زواجهما.  ون�صرت العرو�ض التي مل 
تك�صف عن هويتها الق�صة على جمموعة يف موقع التوا�صل 
فتحت  ال��زف��اف  حفل  "بعد  وقالت  ب��وك  في�ض  الجتماعي 
اأنا وزوجي �صناديق الهدايا، وكان من بينها بطاقة مهداة 
ا�صرتلينياً".  160 جنيهاً  من خال زوجي مع �صيك بقيمة 
واأ�صافت "وبعد 3 اأ�صهر تلقينا مكاملة من خال زوجي، وقال 
ا�صرتلينياً  جنيهاً   16 مببلغ  �صيك  كتابة  يق�صد  ك��ان  اإن��ه 
واأك���دت  جنيهاً".   144 ل��ه  نعيد  اأن  علينا  وي��ج��ب  ف��ق��ط، 
اأي��ة �صائقة  م��ن  اأن��ه��ا وزوج��ه��ا مل يكونا يعانيان  ال��ع��رو���ض 
غا�صبة  زوجها  خ��ال  �صقيقة  وه��ي  حماتها،  وكانت  مالية، 
في�ض  على  من�صورها  واأ�صارت يف  �صقيقها،  فعلة  للغاية من 
اأع��ادا كامل املبلغ، لأنهما ل يريدان  اأنها وزوجها  بوك اإىل 
التعليقات  الق�صة موجة من  واأث��ارت  نقوده.  بن�ض من  اأي 
"اأنا عاجز  اأحد املعلقن  والنتقادات خلال العري�ض، وكتب 
عن الكام، 16 جنيهاً هدية زفاف؟ األ ي�صعر خال العري�ض 
النقود!". وعّلق  با�صتعادة  باخلجل من الت�صال واملطالبة 
اآخر "لو كنت مكانهما لتوقفت عن احلديث اإليه، اأو ح�صور 

اأية منا�صبة يقيمها، �صواء كانت عائلية اأو غر ذلك".

ينجو من ميتة ب�شعة باأعجوبة
رجل حمظوظ، ورمبا كان يوم �صعده، بعد جناته باأعجوبة 
ت��ودي بحياته، وبطريقة ل  ك��ادت  ث��وان من كارثة  وبفارق 
املثرة،  الأم��رك��ي��ة  اأف���ام احل��رك��ة  ت�صبه  ب��ال  تخطر على 

ح�صب ما نقلت �صحيفة "ديلي اأوناين" الربيطانية.
رجا  املقابل  الر�صيف  م��ن  مراقبة  ك��ام��را  اأظ��ه��رت  فقد 
ي�صر بهدوء من اأمام مبنى يف �صارع "�صتوك نيونغتون هاي 
�صرتيت" يف هاكني �صرقي لندن . وبعد حلظات قليلة على 
اأحد املقاهي، ر�صدت كامرا املراقبة �صقوط كتلة  اجتيازه 
�صخمة من الطوب من اأعلى املبنى الذي كان مير من اأمامه 
وتبعها كتلة من الغبار. وبح�صب التقارير، فقد �صقط جزء 
ال�صديدة، م�صرة  الرياح  البناية بفعل  اأعلى  من حائط يف 
اإىل اأن اأح��دا مل ي�صب ب��اأذى ج��راء احل��ادث. ووفقا لفرقة 
الإطفاء يف العا�صمة الربيطانية، فاإنه مل ي�صب اأي �صخ�ض 
ا�صتغرقت  الركام والأنقا�ض  اإزال��ة  يف احل��ادث، لكن عملية 
زهاء �صاعتن. وعلقت ال�صحف على حادث �صقوط الطوب 
"كونه  على  بالتعليق  املبنى  اأم���ام  م��ن  ال��رج��ل  م���رور  بعد 
ورقة  ي�صرتي  اأن  ينبغي  اإن���ه  وق��ال��ت  للغاية".  حمظوظا 
يان�صيب لكونه حمظوظا فلرمبا ربح مبلغ كبرا من املال 
بعد اأن جنا بحياته. وكانت امراأتان جنتا يف وقت �صابق قبل 
الرياح  بقعل  كين�صنغتون  �صارع  يف  �صقالة  انهيار  من  ث��وان 

ال�صديدة التي اجتاحت بريطانيا الأ�صبوع املا�صي.

تو�شم وجهها لتحقق حلمها
قررت فتاة بريطانية اأن تر�صم و�صماً على وجهها لتجرب 

نف�صها على النخراط يف مهنتها املف�صلة كفنانة و�صم. 
اأن  م��ن  بالقلق  ت�صعر  ع��ام��اً(   26( بيت�ض  كايلي  وك��ان��ت 
وهذا  ال��و���ص��م،  يف  عمل  ع��ن  البحث  م��ن  خجلها  مينعها 
ما دفعها اإىل حفر و�صم على وجهها، لتقلل من فر�صها 

باحل�صول على وظيفة عادية.
اأجنلينا جويل تتحدث مع اأطفالها نوك�ص ليون وزهرة ماريل وفيفيان مار�ضلني و�ضيلوه نوفيل خالل ح�ضورهم العر�ص 

الأول لفيلم » دومبو «  يف لو�ص اأجنلو�ص.   رويرتز

ال�شفينة اخليالية.. 
تقف وتبحر راأ�شيا 

هل راأيت من قبل �صفينة ت�صتطيع 
ال����وق����وف راأ����ص���ي���ا يف امل������اء ب����دون 
غ����رق؟ ه���ذا م���ا ق��ام��ت ب���ه �صفينة 
التي تعد جزءا  اأم��رك��ي��ة،  اأب��ح��اث 
البحرية  ال���ب���ح���وث  م��ك��ت��ب  م����ن 
وتديرها  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  يف 
لعلوم  "�صكريب�ض"  م���وؤ����ص�������ص���ة 

املحيطات يف كاليفورنيا.
مل  ال��ب��ح��ث��ي��ة  الأدوات  ف�����ص��ن��اع��ة 
تتوقف عند اآلت تقليدية فح�صب، 
ب��ل ي��وج��د ه��ن��اك دائ��م��ا مطورون 
لتلك الأدوات، مهمتهم اإيجاد اآلت 
جديدة كليا وغريبة اأحيانا كثرة 
البحثية،  امل��ه��م��ة  ن��ف�����ض  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�صفينة  ع��ل��ى  ينطبق  الأم����ر  وه���ذا 
البحث الأمركية امل�صماة ال�صفينة 
.)FLIP( القابة اأو �صفينة فليب

الأمركية  الأب��ح��اث  �صفينة  وتعد 
لها  التي  ال��ع��امل،  يف  الوحيدة  هي 
الو�صع  م��ن  التحول  على  ال��ق��درة 
بينما  الراأ�صي  الو�صع  اإىل  الأفقي 
هي يف املاء، وما يزيد هذه املعلومة 
�صفينة  ل��ي�����ص��ت  اأن���ه���ا  ه���و  غ���راب���ة 
يبلغ ط��ول��ه��ا حوايل  ب��ل  ���ص��غ��رة، 

180 مرتا وتزن 700 طن.
وق��������ام امل����ه����ن����د�����ص����ون ال����ب����ارع����ون 
ال�صفينة كي تتمكن  بت�صميم هذه 
الراأ�صي  الو�صع  اإىل  النتقال  من 
90 درج��ة، بحيث تكون  با�صتقامة 
مقدمة ال�صفينة يف الأعلى بارتفاع 
م��ب��ن��ى من  ب��ارت��ف��اع  اأي  م���رت،   17
ذيلها  يكون  بينما  ه��ذا  5 ط��واب��ق. 
 91 بطول  امل��اء  يف  جزئيا  مغمورا 
الأغ���ل���ب من  اجل����زء  اأن  اأي  م���رت، 
املاء  حتت  مغمورا  يكون  ال�صفينة 
وهو ما ي�صاعد على ثبات ال�صفينة 

ومقاومتها لاأمواج.

ال�شني تعلن موعد �شروق ال�شم�س ال�شناعية
"ال�صم�ض  م���������ص����روع  اأن  ال���������ص����ن،  اأع����ل����ن����ت 
نوفمرب  يف  عنه  ك�صفت  وال���ذي  ال�صطناعية" 

املا�صي، �صيكون جاهزا مع نهاية العام اجلاري.
ب��اح��ث��ون �صينيون  اأع��ل��ن  امل��ا���ص��ي،  ن��وف��م��رب  ويف 
املتطور  الفائق   )EAST( توكاماك  مفاعل  اأن 
ا�صطناعية"  "�صم�ض  وه��و   - املتقدم  التجريبي 
التي  ال��ن��ووي  الن��دم��اج  عملية  لتقليد  م�صمم 
ت�صتخدمها ال�صم�ض احلقيقية لتوليد الطاقة - 
بلغ نقطة حتول عن طريق حتقيق درجة حرارة 

اإلكرتون تبلغ 100 مليون درجة مئوية.
ومتكن الباحثون حينها مبعهد ال�صن للفيزياء 
البازمية من الو�صول بدرجة حرارة البازما 
التطور"  فائق  للمو�صل  التجريبي  "املفاعل  يف 
"ال�صم�ض  اأطلق عليه ا�صم  "توكاماك"، الذي  اأو 
ال�صناعية"، اإىل 100 مليون درجة مئوية، وهي 
تفاعل  على  للحفاظ  املطلوبة  احل����رارة  درج���ة 
اأك���رب مم��ا يتطلبه  الن��دم��اج ال���ذي ينتج ط��اق��ة 

الأمر لت�صغيله.

الأم���ر، تقدر درج��ة احل���رارة يف قلب  ولتو�صيح 
مما  مئوية،  درج��ة  مليون   15 بحوايل  ال�صم�ض 
يف  ال�صناعية"  "ال�صم�ض  يف  ال��ب��ازم��ا  ي��ج��ع��ل 

ال�صن اأكر بنحو 6 اأ�صعاف حرارة ال�صم�ض.
اأن ه���ذا اجلهاز  ال�����ص��ن  امل�����ص��وؤول��ون يف  وي��زع��م 
�صيكون قادراً على الو�صول اإىل عامة فارقة يف 
درجة احلرارة الأيونية - مما يجعلنا اأقرب اإىل 

ت�صخر قوة الندماج النووي.
ال�صن  مب��وؤ���ص�����ص��ة  امل�����ص��وؤول  زورو،  دوان  وق����ال 
النووية الوطنية ، الأحد، خال الدورة ال�صنوية 
للموؤمتر ال�صت�صاري ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني، 
يف  البناء  اأعمال  يختتمون  �صوف  املهند�صن  اأن 
ملوقع  وفقا   .2019 عام  يف   HL-2M توكاماك 

األرتز". "�صاين�ض 
HL-2M �صوف  ل��دوان، ف��اإن يف توكاماك  وفقا 
تكون قادرة على حتقيق درجة حرارة اأيون 100 
مليون درجة مئوية، حوايل 7 مرات اأكر �صخونة 

من درجة حرارة اأيونات ال�صم�ض احلقيقية.

بريانكا �شوبرا ت�شّجع على احلرب 
قيامها  ب�صبب  واأغ�صبتهم  النا�ض  �صوبرا  بريانكا  الهندية  املمثلة  �صدمت 
بتمجيد احلرب والت�صجيع عليها بن الهند وباك�صتان، والتي دفعت العديد 
حرب  ان��دلع  منع  بهدف  النزاع  حلل  �صريًعا  للتدخل  الدولية  اجلهات  من 

نووية ودمار �صامل. 
خان  اأرمينا  الباك�صتانية  ال�صينمائية  النجمة  هاجمت  املو�صوع  اث��ر  وعلى 
بريانكا وكتبت: " ماذا؟!!! األي�ض من املفرت�ض اأنك �صفرة النوايا احل�صنة 
�صوبرا، حتى  كتبته  ملا  �صورة  ياأخذ  اأن  اجلميع  الرجاء من  اليوني�صيف؟  يف 
عندما تنوي يف املرات القادمة اأن تتحدث عن ال�صام واحلرية ناأتي ونذكرها 

ماذا كتبت".
لل�صعب  ���ص��وب��را  بريانكا  م��ن  وعلني  ر�صمي  ب��اع��ت��ذار  خ��ان  اأرم��ي��ن��ا  وط��ال��ب��ت 
الذين  الاجئن  الأط��ف��ال  اأن  ا  اأي�صً لها  وقالت  ال��ع��امل،  ولكل  الباك�صتاين 
حتت�صينهم يف ال�صور ي�صتحقون منك الإخا�ض وال�صدق وهم لي�صوا و�صيلة 

لتح�صن عاقاتك العامة.


